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RESUMO

Em  2013,  juntamente  com  a  instituição  do  Programa  Nacional  de
Segurança do Paciente, foi publicado o Protocolo de Segurança na Prescrição,
Uso e Administração de Medicamentos, que cita como uma das medidas para
promover a segurança no uso de medicamentos a garantia  que o paciente
receba os medicamentos corretos em todas as etapas dentro do sistema de
saúde. Documentos da Joint Commission e de associações de farmacêuticos
como  a  canadense  recomendam  a  elaboração  de  rotinas  claras  e
procedimentos  a  serem seguidos  em relação  ao  manejo  de  medicamentos
levados  ao  hospital  pelos  pacientes.  O  presente  trabalho  foi  realizado  em
Instituto Federal especializado em Cardiologia, localizado na cidade do Rio de
Janeiro,  onde a conciliação medicamentosa é realizada por médicos, que por
vezes prescrevem medicamentos não-padronizados. A partir desta prescrição,
o  Serviço  de  Farmácia  avalia  junto  à  Enfermagem se  o  paciente  possui  o
medicamento ou se será necessária aquisição. Apesar desse cenário, não há
definição  objetiva  das  responsabilidades  de  guarda  e  manejo  destes
medicamentos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi conhecer as condições
de uso dos medicamentos não-padronizados próprios do paciente no local do
estudo,  além  de  propor  condutas  mais  seguras  para  este  manejo.  Foram
avaliadas prescrições de medicamentos não-padronizados emitidas entre 01 de
maio e 30 de junho de 2016, e foram verificados setor de origem da prescrição,
posse do medicamento, adequação ao uso e existência de não-conformidades.
No  período  avaliado  foram  prescritos  61  medicamentos  não-padronizados,
predominantemente nas enfermarias de Doenças Coronarianas e de Doenças
Orovalvares (26,2%, cada uma). Do total de prescrições, 79% foram motivadas
por  conciliação  medicamentosa,  e  95%  dos  itens  prescritos  puderam  ser
avaliados durante visita farmacêutica – todos dos quais aprovados para uso
intra-hospitalar. Quanto à guarda dos medicamentos, 36% dos medicamentos
disponíveis para avaliação estavam em posse da enfermagem. Ademais, quase
42% dos itens prescritos apresentaram algum tipo de não-conformidade. Os
resultados corroboram a necessidade da criação do procedimento operacional
padrão proposto neste trabalho para uniformização das condutas das equipes
de saúde de todos os setores do hospital, assim como mostram ser necessária
a  incorporação  do  farmacêutico  em  atividade  de  gestão  clínica  do
medicamento, não apenas como mero avaliador da necessidade de aquisição
de um produto farmacêutico. 

Palavras-chave:  Segurança  do  Paciente;  Gestão  da  Segurança;  Uso  de

Medicamentos. 
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ABSTRACT

In 2013, along with the institution of Patient Safety Nacional Program, it
was  published  the  Drug  Prescription,  Use  and  Administration  Protocol,  that
recommends the  administration  of  all  the  correct  drugs at  each step  inside
healthcare  system  as  a  measure  that  promotes  patient  safety.  The  Joint
Commission  as  well  as  the  Canadian  and  American  Hospital  Pharmacists
Association recommend the creation of standard procedures regarding patients
own medication that are brought inside hospitals. This research was conducted
in a Federal Institute specialized in Cardiology, in the city of Rio de Janeiro,
where drug reconciliation is performed by doctors,  who sometimes prescribe
non-formulary  drugs.  When  those  drugs  are  prescribed,  the  pharmacist
evaluates  the  need  to  buy  this  product  or  if  the  patient  has  brought  it  in.
However, there is no protocol to be followed by the health team regarding those
drugs. Therefore, the aim of this work was to assess the conditions of use of
non-formulary drugs brought in by patients and also to propose safer practices
when dealing with these medications. Between may 1st and june 30th 2016 all
the prescribed non-formulary drugs were listed and it  we evaluated ward of
origin, the possession of the drug, if the drug was appropriate for use and non-
compliance. During the observation period, 61 non-formulary medications were
prescribed, mainly from non-intensive care wards (52.4%). Of those, 79% were
made after  drug reconciliation,  and 95% could be visually evaluated by the
pharmacist – all of which were considered proper for use. About the possession,
36% of the drugs available to analysis were kept with the nurse team. Also,
almost  42%  of  the  prescribed  items  had  some  type  of  non-compliance
associated. The results confirm the need of the standard procedure exposed on
this work and, moreover, the need of a pharmacist in the health team, not only
evaluating the need of purchase of a drug, but evaluating its use by the patient
and its prescription during the hospital stay. 

Keywords: Patient Safety; Safety Management; Drug Utilization.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de medicamentos próprios dos pacientes é uma prática usual em

instituições  de  saúde  (LUMMIS  et  al.,  2006),  e,  como  qualquer  processo

envolvendo administração de medicamentos, envolve risco de ocorrência de

erros de medicação, tornando-se assunto pertinente aos profissionais de saúde

(GRISSINGER, 2012).

O relatório To Err is Human, publicado pelo Instituto de Medicina (IOM)

dos EUA em 1999, alavancou há quase duas décadas o tema da Segurança do

Paciente,  tornando-o  assunto  obrigatório  para  profissionais  da  Saúde

(Ministério  da  Saúde,  2014).  O relatório  trouxe  à  tona  dados preocupantes

sobre a segurança dentro de instituições de saúde norte-americanas: afirmou

que  o  cuidado  à  saúde  não  era  tão  seguro  quanto  deveria  ser.  Mais

recentemente, novos estudos apontam que erros médicos podem ser a terceira

causa de morte nos EUA (IOM, 1999; MARTIN & DANIEL, 2016). 

Alguns anos após a publicação do relatório, em 2004, a Organização

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

Paciente. No Brasil, o principal marco regulatório na área foi a instituição do

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a partir da publicação

da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde. O PNSP

nasceu com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em

saúde  em todos  os  estabelecimentos  de  saúde  do  território  nacional,  sem

quaisquer limitações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; BRASIL, 2013).

Um dos objetivos  do PNSP, incentivado pela OMS em conjunto  com

outras  atividades,  é  a  mitigação  de  erros  de  medicação  (MINISTÉRIO  DA

SAÚDE, 2014). Tais incidentes em saúde podem ser definidos como qualquer

evento evitável que pode levar a uso inapropriado do medicamento ou dano ao

paciente enquanto o medicamento está sob controle do profissional de saúde

ou do paciente/consumidor (NCCMERP, 2016). Neste contexto, é importante o

desenvolvimento de medidas que aumentem a Segurança do Paciente, como a

conciliação medicamentosa. Esta atividade é executada a partir da obtenção de

uma lista o mais acurada possível  de todos os medicamentos em uso pelo
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paciente, com o objetivo de prover os medicamentos corretos ao paciente nos

pontos  de  transição.  Porém,  esta  medida  executada  isoladamente  não  é

suficiente para garantir a segurança do paciente (IHI, 2011; DIREÇÃO GERAL

DA SAÚDE, 2011; GRISSINGER, 2012; DUTTON et al., 2003; GAO & GAUNT,

2013).

A  prática  de  utilizar  medicamentos  próprios  do  paciente  durante

internações hospitalares tem sido relatada por alguns autores (NORSTROM &

BROWN, 2002; ANSAR & SILVERTHORNE, 2002; LUMMIS et al., 2006). Esta

situação pode ocorrer,  por  exemplo,  quando há uso prévio  à internação de

medicamentos não padronizados na instituição onde o paciente foi admitido ou

quando um medicamento, ainda que padronizado, está em falta no momento

da prescrição. Desta forma, evita-se a interrupção na terapia medicamentosa

prévia  (NORSTROM  &  BROWN,  2002;  ANSAR  &  SILVERTHORNE,  2002;

LUMMIS et al., 2006).

No cenário do estudo, a conciliação medicamentosa é conduzida pela

equipe  médica  e  este  processo  pode  gerar  prescrições  de  medicamentos

padronizados na instituição assim como de itens não constantes na lista de

padronização  do  hospital.  A  prescrição  destes  últimos  pode  justificar-se

inicialmente pelo elenco limitado de medicamentos padronizados na instituição,

visto  ser  uma  unidade  especializada  em  assistência  cardiovascular.  Neste

contexto,  o  Serviço  de  Farmácia  realiza  verificações  quando  recebe  tais

prescrições  ou  pedido  de  compras  destes  itens,  a  fim  de  esclarecer  a

necessidade de aquisição. Durante tais verificações, o farmacêutico se depara

algumas vezes com não-conformidades no manejo destes medicamentos, para

o  qual  não  existe  rotina  estabelecida  ou  uniformidade  quanto  às

responsabilidades de guarda e administração dos medicamentos trazidos por

pacientes. 

Quando há a prescrição dos itens não padronizados, frequentemente o

paciente utiliza seus próprios medicamentos, que são trazidos ao hospital. O

Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos

do Ministério da Saúde (MS) evidencia a importância de orientar os pacientes

sobre  os  medicamentos  trazidos  de  casa,  evitando  uso  inadequado  dos
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mesmos (MS, 2013).  Na instituição do estudo não há procedimento padrão

estabelecido  acerca  do  manejo  destes  itens.  Portanto,  buscou-se  verificar

oportunidades  de  melhoria  no  processo  atual  a  partir  da  quantificação  e

discussão de casos de não-conformidades e análise da literatura acerca do

tema, visando a um processo mais seguro e centrado no paciente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.  SEGURANÇA DO PACIENTE 

2.1.1. Breve Histórico

Hipócrates,  há  mais  de  dois  mil  anos,  preconizou  o  princípio

“primeiramente,  não  fazer  mal”,  em  relação  ao  cuidado  do  paciente

(WACHTER, 2013). Séculos mais tarde, em seu Notes on Hospitals, Florence

Nightingale repetia as mesmas palavras, mostrando que a preocupação com a

segurança do paciente e com a ocorrência de eventos adversos não é algo

novo  (CASSIANI,  2005).  Apesar  disso,  a  prática  insegura  nos  processos

assistenciais persiste em todo o mundo e o tema permanece atual e pertinente,

e vem ganhando maior relevância nas duas últimas décadas (ANVISA, 2014;

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Um dos marcos mais importantes da área de Segurança do Paciente foi

a publicação do relatório do Instituto de Medicina dos EUA (IOM) intitulado To

Err  is  Human:  Building  a  Safer  Health  System,  publicado  em  1999

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Este relatório evidenciou as fragilidades do

cuidado à saúde nos EUA, a partir da revisão de milhares de prontuários e

expôs dados preocupantes, até então desconhecidos do grande público e até

mesmo de profissionais da saúde (WACHTER, 2013).  Alguns dados obtidos

através dessa análise retrospectiva incluem a estimativa de pelo menos 44.000

mortes  anuais  causadas  por  erros  médicos  em  hospitais,  quantidade  que

poderia  chegar  a  98.000  fatalidades.  O  estudo  concluiu,  à  época,  que  o

cuidado  à  saúde não  era  tão  seguro  quanto  deveria  e  que erros  médicos,
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preveníveis  por  definição,  causavam mais mortes do que doenças bastante

temidas, como o HIV e câncer (IOM, 1999). 

Recentemente, foi publicado um relatório por pesquisadores da Johns

Hopkins  University  que afirma que a  publicação de 1999 é  limitada e  está

desatualizada,  sugerindo  que  o  trabalho  publicado  há  mais  de  15  anos

subestimou  a  magnitude  do  problema  dos  erros  médicos.  Os  autores  do

relatório apontam que segundo estimativas mais atuais erros médicos seriam a

3ª causa de morte mais comum nos EUA (MARTIN & DANIEL, 2016).

Em 2004, acompanhando o crescente interesse mundial pela temática

da Segurança do Paciente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a

Aliança  Mundial  pela  Segurança  do  Paciente,  mais  tarde  denominada

Programa  de  Segurança  do  Paciente.  Além  de  promover  ações  de

uniformização de termos utilizados em publicações sobre o tema (Classificação

Internacional  de  Segurança  do  Paciente),  desde  2005  a  organização  vem

trabalhando com desafios/metas em áreas específicas, a fim de reduzir riscos e

mitigar  eventos  adversos.  Um  exemplo  é  a  conciliação  medicamentosa,

proposta  com  o  objetivo  específico  de  garantir  o  medicamento  correto  em

transições  de  cuidado.  Mais  recentemente,  o  tema  Uso  Seguro  de

Medicamentos foi escolhido pela OMS como o Desafio Global de Segurança do

Paciente  para  2017,  considerando-se  os  processos  inseguros  no  uso  de

medicamentos  e  os  erros  de  medicação  como  causa  principal  de  dano

associado ao cuidado à saúde ao redor do mundo  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2014; OMS, 2017).

2.1.2. Marcos na Legislação Brasileira

A partir  de 2004,  a  Anvisa incorporou ao seu escopo de atuação as

ações previstas na Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da OMS, da

qual o Brasil faz parte (ANVISA, 2014). No Brasil, porém, o marco principal na

área  de  Segurança  do  Paciente  foi  a  instituição  do  Programa  Nacional  de

Segurança do Paciente (PNSP), a partir da publicação da Portaria nº 529, de 1º

de  abril  de  2013,  do  Ministério  da  Saúde  (MS).  Esta  publicação  surgiu
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considerando-se,  dentre  outros  pontos,  a  percepção  sobre  a  relevância

internacional do tema e recomendações da OMS e da 57ª Assembleia Mundial

da  Saúde.  O  PNSP  nasceu  com  o  objetivo  geral  de  contribuir  para  a

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do

território nacional, sem quaisquer limitações (MS, 2014; BRASIL, 2013)

Seguindo  essa  tendência  mundial,  ainda  em  2013  foi  publicada  a

Portaria nº 2.095 do MS, que aprova 3 dos 6 protocolos básicos de segurança

do  paciente,  incluindo  o  protocolo  para  segurança  na  prescrição,  uso  e

administração de medicamentos (BRASIL, 2013). Este Protocolo evidencia a

importância de identificar a natureza dos erros para que seja possível formular

planos de ação para preveni-los.

Um  dos  pontos  abordados  por  esse  Protocolo  de  Segurança  é  a

importância da segurança do paciente nos pontos de transição do cuidado (MS,

2013). Diversos documentos e publicações nacionais e internacionais mostram

que essas transições são pontos críticos em relação à segurança do paciente,

especialmente em relação à modificações na lista de medicamentos em uso

pelos pacientes que passam de um nível de atenção à saúde para outro (IHI,

2011; IOM, 1999; MS, 2014; MENDES et al., 2016).

2.2.   ERROS DE MEDICAÇÃO E TRANSIÇÃO DO CUIDADO

A cadeia medicamentosa é um sistema complexo de fornecimento de

medicamentos,  envolvendo  diversos  atores  –  médicos,  enfermeiros,

farmacêuticos, técnicos de enfermagem. O “modelo do queijo suíço” de James

Reason,  1990 (figura 1) vem sendo utilizado por pesquisadores da área de

Segurança do Paciente para exemplificar esta complexidade e o potencial para

ocorrência de erros (MS, 2014).

De acordo com o trabalho de Reason (1990) cada etapa de um processo

tem potencial para falhas, em diversos graus, o que pode ser representado por

fatias de queijo com diversos buracos de diferentes tamanhos, representando

as oportunidades de falha de cada processo. Segundo o psicólogo inglês, os
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erros podem ser ativos ou latentes. Erros ativos são atos inseguros cometidos

por  quem  tem  contato  direto  com  o  sistema,  ou  seja,  violações  de

procedimentos estabelecidos ou regras já existentes. Os erros latentes, por sua

vez, são atos evitáveis, que surgem a partir da gestão. Estas condições podem

permanecer  ocultas  durante  um  período  de  tempo,  tornando-se  evidentes

quando se combinam com falhas ativas e penetram barreiras de defesa de um

sistema. Assim, para que uma falha atinja o paciente, os “buracos das fatias”,

ou oportunidades de erro precisam estar alinhados, representando um sistema

falho, onde um problema progrida sem obstáculos até o último ponto da cadeia.

(COHEN & SHASTAY, 2008; REASON, 1990 apud DUKE, 2016).

Figura   1 –  Modelo  do  “queijo  suíço”,  de  James  Reason,  1990.

Abordagem  sistêmica  para  gerenciamento  de  erros:  perigos  transpondo

barreiras através de falhas no cuidado, potencialmente causando danos. 

Fonte: Adaptado de Reason, 1990.

Segundo  a  Sociedade  Americana  de  Geriatria,  cuidado  transicional

(tradução  livre  de  transitional  care)  é  definido  como  o  conjunto  de  ações

desenhado para garantir  a coordenação e continuidade do cuidado à saúde

quando pacientes são transferidos entre diferentes localidades ou diferentes

níveis  de  cuidado  dentro  da  mesma  localidade  (COLEMAN,  2003a).  Este

conceito  engloba  ainda  arranjos  logísticos,  educação  do  paciente  e  de
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familiares/acompanhantes  e a  coordenação entre  os  profissionais  de  saúde

envolvidos na transição (COLEMAN, 2003b). Neste contexto de possibilidade

de  ocorrência  de  múltiplos  efeitos  adversos,  um  risco  significante  é  a

ocorrência de erros de medicação (COLEMAN, 2003b).

O  National  Coordinating  Council for  Medication  Error  Reporting  and

Prevention (NCCMERP)  define  erro  de  medicação  como  qualquer  evento

evitável que pode causar ou levar ao uso inapropriado de um medicamento ou

dano ao paciente enquanto o medicamento está sob controle do profissional de

saúde ou do paciente/consumidor. Ainda segundo a definição, esses eventos

podem  estar  relacionados  com  a  prática  profissional,  com  os  produtos  de

saúde,  procedimentos  e  sistemas,  incluindo  prescrição,  comunicação  da

prescrição, rotulagem dos produtos, embalagem e nomenclatura, formulação,

dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso do

medicamento.

Erros de medicação são comuns durante transições de cuidado devido a

comunicação inadequada e omissão de informações, e podem ocorrer ao obter

a  história  medicamentosa  do  paciente  prévia  à  admissão  (conciliação

medicamentosa), no momento da prescrição, ou ainda na transferência para

outro setor e na alta (GAO & GAUNT, 2013).

Neste  contexto,  é  importante  o  desenvolvimento  de  medidas  que

aumentem a Segurança do Paciente, designada na Classificação Internacional

de Segurança do Paciente como “redução do risco de danos desnecessários

relacionados com o cuidado à saúde a um mínimo aceitável”.  O documento

ainda menciona que o termo “mínimo aceitável” refere-se à “noção coletiva em

face do conhecimento atual,  recursos disponíveis  e no contexto em que os

cuidados  foram  prestados  em  oposição  ao  risco  do  não  tratamento  ou

tratamento alternativo” (OMS, 2011).

A conciliação medicamentosa é o processo de criar e manter uma lista o

mais  acurada possível  de  todos os  medicamentos  em uso pelo  paciente  –

incluindo nome, dose, frequência e via de administração do medicamento – e

usar esta lista para guiar a terapia farmacológica durante a internação (IHI,

2011). O objetivo desta prática é prover os medicamentos corretos ao paciente
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em  todos  os  pontos  de  transição  dentro  do  hospital.  Ainda,  a  conciliação

medicamentosa  pode  ser  considerada  completa  quando  cada  medicamento

que  o  paciente  esteja  utilizando  tenha  sido  ativamente  continuado,

descontinuado,  suspenso  ou  modificado  em  cada  ponto  de  transição  (IHI,

2011). Segundo o Institute for Healthcare Improvement (IHI), o objetivo primário

da conciliação é evitar eventos adversos e deve ser realizada idealmente em

todos  pontos  de  transição  de  pacientes,  considerados  pontos  frágeis  do

processo de utilização de medicamentos (IHI, 2011). Algumas vezes, para que

a conciliação seja o mais acurada possível é requisitado que o paciente traga

os medicamentos em uso para a instituição (GRISSINGER, 2012). Em trabalho

publicado em 2009 foi observado que quando os medicamentos eram levados

junto  com os  pacientes  ao  departamento  de  emergência,  havia  diminuição

significativa  dos  erros  relacionados  a  prescrição  na  admissão  à  instituição

(CHAN et al., 2009). 

2.3.   ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA  E  GESTÃO  CLÍNICA  DO

MEDICAMENTO

O medicamento é um insumo essencial no cuidado à saúde e na maioria

das vezes sua utilização contribui decisivamente para o controle de doenças e

aumento da qualidade e expectativa de vida da população,  sendo que sua

ausência ou uso irracional põem em risco investimentos realizados na área da

saúde. Neste sentido, um dos critérios que determina o uso racional de um

medicamento é sua disponibilidade e acesso, e sua dispensação em condições

adequadas,  com  orientação  ao  usuário,  a  fim  de  se  alcançar  o  resultado

terapêutico esperado (CORRER, 2014; AQUINO, 2008 apud CORRER, 2014).

No Brasil, o ciclo de Assistência Farmacêutica (AF) incorpora diversas

atividades  que  devem  ser  desempenhadas  de  forma  coordenada  para

assegurar o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade. Este

ciclo é composto das seguintes atividades: seleção, programação, aquisição,

armazenamento,  distribuição e utilização (JARAMILLO & CORDEIRO, 2014;

OLIVEIRA,  BERMUDEZ & OSORIO-DE-CASTRO,  2007).  As  atividades  que
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compõem o  ciclo  da  AF,  e  aquelas  que  as  entremeiam,  como produção  e

prescrição  de  medicamentos,  que  são necessárias  à  continuidade do ciclo,

estão exemplificadas na figura 2 (MS, 2006).

Figura 2 – Ciclo da Assistência Farmacêutica.

Fonte: Ministério da Saúde, 2006.

A seleção de medicamentos é a ação que estrutura todos os demais

componentes do ciclo e alguns fatores contribuem para a necessidade desta

etapa, como a crescente oferta de medicamentos e inovação tecnológica na

área da saúde, eficácia e segurança dos produtos disponíveis no mercado e a

influência da propaganda sobre a prescrição médica (VIEIRA, MARQUES &

JEREMIAS, 2014; CIPRIANO et al, 2011). 
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O  objetivo  da  seleção  de  medicamentos  é  escolher,  dentre  os

medicamentos disponíveis no mercado, aqueles que atenderão com eficácia e

segurança  às  necessidades  de  uma  dada  população  tendo  como  base  as

doenças  prevalentes,  garantindo  acesso  a  terapia  medicamentosa  racional,

utilizando critérios científicos para a tomada de decisão (BRASIL, 2001; MARIN

et al, 2003 apud RIBEIRO & TAKAGI, 2008). A padronização de medicamentos

deve ser o resultado concreto do processo de seleção desenvolvido em cada

instituição,  refletindo seus critérios terapêuticos.  É importante,  ademais,  que

tendo como base a lista de medicamentos padronizados de um hospital haja

um  processo  de  educação  farmacológica  dos  profissionais  de  saúde  da

instituição,  induzindo  reflexão  crítica  acerca  da  sua  escolha  e  utilização

(MANNEBACH et al., 1999; HIMMEL et al., 1998 apud REIS, 2011).

Porém, cumpre-se perceber que, assim como a gestão técnica da AF,

composta  por  ações  gerenciais,  é  essencial  que  haja  a  gestão  clínica  do

medicamento.  Enquanto a primeira é focada em dar suporte a ações como

prescrição  e  dispensação de  medicamentos,  porém sem enfoque  clínico,  a

última  participa  diretamente  do  cuidado,  envolvendo  ações  assistenciais

(CORRER  et  al.,  2011).  A  figura  a  seguir  representa  um  modelo  lógico-

conceitual da AF integrada ao processo de cuidado em saúde, segundo Correr

e colaboradores, 2011.

Figura 3 – Modelo lógico-conceitual da Assistência Farmacêutica integrada ao

processo de cuidado em saúde.
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Fonte: Correr et al, 2011.

A gestão clínica do medicamento, pela provisão de serviços centrados

no  paciente,  tem como  um de  seus  objetivos  a  identificação,  prevenção  e

manejo de erros de medicação, e em última instância o uso adequado dos

medicamentos e a obtenção de resultados terapêuticos positivos (CORRER et

al., 2011).

Os  medicamentos  prescritos  para  pacientes  durante  períodos  de

internação  são  na  maioria  das  vezes  medicamentos  padronizados

(GRISSINGER, 2012). Segundo Reis, 2011, em situações clínicas específicas

pode ser necessária a prescrição de medicamentos não incluídos no formulário

terapêutico  de  uma  unidade  de  saúde.  A  prescrição  destes  itens  não-

padronizados  pode  ocorrer  em  virtude  de  pacientes  com  doenças  raras,

ausência  de  resposta  terapêutica  ou  intolerância  a  efeitos  adversos  de

medicamentos  padronizados.  Há  ainda,  dentro  destas  situações  clínicas

específicas,  circunstâncias  em  que  o  paciente  é  autorizado  a  utilizar  seus

próprios  medicamentos,  prescritos  e  utilizados  anteriormente  à  admissão
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(LUMMIS  et  al.,  2006).  Isto  pode  ocorrer  quando  há  prescrição  de

medicamentos  não  padronizados  na  instituição  (NORSTROM  &  BROWN,

2002) ou quando o medicamento está em falta no momento da prescrição, de

forma que não haja interrupção na terapia medicamentosa em curso (LUMMIS

et al., 2006). 

Desta forma, a instituição deve ter políticas que garantam a segurança

do paciente ao utilizar seus medicamentos de uso prévio, garantindo que sejam

corretamente identificados e seguros para  serem utilizados (LUMMIS  et  al.,

2006). Um trabalho, publicado em 2003 por Dutton e colaboradores, cita um

relatório de auditoria dos hospitais do sistema de saúde britânico que trata o

manejo  de  medicamentos  como  parte  central  e  significante  das

responsabilidades na área de governança clínica (AUDIT COMMISSION, 2001

apud DUTTON et al., 2003). A comissão auditora reconhece que farmacêuticos

têm papel  importante,  multifacetado no manejo eficiente dos medicamentos,

porém  muitas  vezes  não  são  percebidos  como  influenciadores  diretos  no

manejo clínico e cuidado do paciente.

2.4.   MEDICAMENTOS PRÓPRIOS DOS PACIENTES E SUA UTILIZAÇÃO

EM UNIDADES DE SAÚDE

A prática de utilizar medicamentos próprios do paciente, de uso prévio à

internação em instituições de saúde, tem sido relatada em trabalhos realizados

na  América  do  Norte,  Reino  Unido  e  Nova  Zelândia,  mais  comumente

(NORSTROM & BROWN, 2002; ANSAR & SILVERTHORNE, 2002; LUMMIS et

al., 2006). Segundo uma pesquisa realizada nos EUA, com 300 hospitais de

até 200 leitos, 90% destes permitiam o uso dos medicamentos em posse do

paciente,  sob diferentes circunstâncias (NORSTROM & BROWN, 2002).  De

acordo com outro trabalho,  realizado no Reino Unido,  77% das instituições

pesquisadas possuíam programas vigentes para utilização de medicamentos

em posse do paciente (ANSAR & SILVERTHORNE, 2002).
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Um documento publicado em 2001 pela Coalisão para a Prevenção de

Erros  Médicos  de  Massachusetts  (EUA),  também reforça  a  importância  da

verificação por farmacêuticos dos medicamentos levados por pacientes para

instituições  de  saúde,  antes  da  administração.  Esta  recomendação  visa

diminuir risco de erros e leva em conta o fato de alguns destes produtos não

serem padronizados nas instituições, e provavelmente menos conhecidos pela

equipe de enfermagem (MASSACHUSSETTS, 2001).

Como mencionado por Grissinger (2012) a literatura é escassa sobre

situações em que pacientes levam seus medicamentos de uso domiciliar ao

hospital  para uso durante internações. Para que seja possível conhecer um

pouco mais deste  panorama,  Weber,  2010,  menciona que o  sistema online

nacional  americano  de  notificação  voluntária  de  erros  de  medicação

(MEDMARX®)  recebeu 2567 notificações de erros  envolvendo a conciliação

medicamentosa  entre  2008-2009.  Destes,  45  eventos  envolveram

medicamentos  levados  de  casa  ao  hospital  pelo  paciente.  Nesta  base  de

dados,  os  eventos  incluíram  a  omissão  de  doses  após  a  internação,  a

prescrição/administração de fármacos incorretos e a dosagem ou frequência

inadequada em comparação com os regimes tomados em casa pelo paciente. 

Weber,  2010,  cita  como  causas  primárias  de  erros  envolvendo

medicamentos trazidos de casa, entre outros, o acesso limitado ou a falta de

acesso  a  informações  fundamentais  para  prescrever  corretamente  os

medicamentos  trazidos  de  casa  no  momento  da  internação.  Outros  fatores

contribuintes  são  o  fato  do  paciente  não  trazer  seus  medicamentos  no

momento  da  internação  e  ainda  profissionais  com  pouca  experiência  na

avaliação de medicamentos trazidos de casa. O autor propõe como soluções

possíveis a identificação adequada dos medicamentos trazidos pelo paciente,

além da inclusão de farmacêuticos na avaliação destes medicamentos. Inclui

também comunicar adequadamente a conciliação de tais  medicamentos aos

paciente e possíveis acompanhantes.

Em trabalho publicado em 2012 abordando a questão de medicamentos

de pacientes em uso durante internação, o autor cita que 879 notificações de

erros de medicação nesta categoria foram recebidas por um órgão americano
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de Segurança do Paciente. Deste total, 48 % envolviam medicamentos não-

autorizados ou não-informados à equipe de saúde responsável pelo paciente,

porém, ao menos 45 relatos (5,1 % do total) incluíam erros com medicamentos

intencionalmente utilizados pelas organizações (GRISSINGER, 2012). 

Grissinger  (2012)  sugere  algumas  estratégias  para  redução  de  risco

relacionado a erros de medicação na categoria de medicamentos trazidos por

pacientes,  a  saber:  verificar  prescrições  a  fim  de  esclarecer  instruções  de

administração de medicamentos, prover educação ao paciente e sua família,

revisar as políticas organizacionais de sua instituição, a fim de verificar que

medicamentos são permitidos ou não e em quais circunstâncias, determinar de

quem é a responsabilidade pela administração dos medicamentos e também

tratar do papel da farmácia no processo de manejo destes medicamentos.

3. OBJETIVO
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Desenvolver  protocolo  para  manejo  (recebimento,  guarda  e

transferências  de  unidades)  de  medicamentos  trazidos  por  pacientes

internados no Instituto Nacional de Cardiologia (INC).

3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Descrever  a  rotina  de  prescrição,  guarda  e  administração  de

medicamentos  não-padronizados  trazidos  por  pacientes  nos  casos

ocorridos durante o período do estudo;
 Avaliar  e  discutir  não-conformidades  e  pontos  críticos  encontrados

durante  visitas  aos  setores  em relação  ao  manejo  de  medicamentos

trazidos por pacientes ao INC;
 Desenvolvimento de ferramentas auxiliares à execução do procedimento

padrão proposto.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1.  TIPO DE ESTUDO

O presente trabalho foi executado em duas fases distintas. A primeira

constituindo fase de avaliação situacional, de caráter descritivo, exploratório e

prospectivo,  a partir  de registros realizados nos meses de maio e junho de

2016,  relativos  à verificação de rotina  para  avaliação da disponibilidade de

medicamentos  não-padronizados  prescritos  no  Instituto  Nacional  de
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Cardiologia.  A  segunda  etapa  foi  composta  pelo  desenvolvimento  do

operacional padrão, com base nas observações registradas na etapa anterior.

4.2.  CENÁRIO DO ESTUDO

O  estudo  foi  realizado  em  um  instituto  federal  especializado  em

cardiologia localizado no município do Rio de Janeiro. A instituição  é referência

do  Ministério  da  Saúde  no  tratamento  de  alta  complexidade  em  doenças

cardíacas, atendendo adultos e crianças. O hospital dispõe de 165 leitos ativos,

sendo 60 de terapia intensiva e efetiva cerca de 4 mil internações anuais. O

INC conta ainda com o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), criado para

promover  e  apoiar  a  implementação  de  ações  voltadas  à  segurança  do

paciente, e que busca a melhoria contínua dos processos de cuidado (INC,

2015). O hospital conta ainda com o setor de Farmacovigilância, localizado na

Farmácia, cujas funções estão integradas à Gerência de Risco e ao NSP. Os

profissionais envolvidos com este setor desempenham funções relacionadas à

Segurança do Paciente, como queixas técnicas de medicamentos, realização e

avaliação  de  resultados  de  auditorias  internas  e  externas  e  notificação  de

eventos adversos em saúde. Em relação à padronização de medicamentos,

esta atividade é exercida pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da

instituição, composta por farmacêuticos, além de médicos e enfermeiros.

O hospital possui sistema informatizado de gestão hospitalar (MV200i),

por  onde  são  realizadas  as  prescrições  médicas.  Diariamente,  estas

prescrições são impressas na Farmácia e o farmacêutico realiza a validação

técnica  das  prescrições.  Quando  há  prescrição  de  medicamentos  não-

padronizados,  tais  itens  são  sinalizados  com  a  sigla  “N.P.”.  Quando  tais

medicamentos  são  prescritos,  deve-se  verificar  se  haverá  necessidade  de

compra pela Farmácia. Para isto, as equipes das unidades assistenciais são

contatadas  ou  é  realizada  visita  ao  leito  do  paciente,  para  verificar  a

disponibilidade dos medicamentos prescritos. Durante a realização do estudo,
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todas as averiguações foram realizadas pessoalmente. Este fluxo de atividades

inicial encontra-se esquematizado na figura 4:

Figura  4 –  Fluxo  de  atividades  de  manejo  de  medicamentos  não-

padronizados durante o período de coleta de dados do estudo, conforme rotina

estabelecida  no  cenário  de  realização  do  trabalho.  Instituto  Federal  de

Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.

Fonte: Autora.

4.3. PRIMEIRA ETAPA

4.3.1 População e Coleta de Dados

O estudo compreendeu a coleta de dados sobre medicamentos não-

padronizados  prescritos  em  todas  as  unidades  assistenciais  do  hospital,

independentemente de faixa etária, assim como a validação destes produtos. A

prescrição destes medicamentos foi  averiguada por busca diária no sistema

MV, em todas as prescrições realizadas nos setores serviço de transplante,

serviço  de  arritmia/  insuficiência  cardíaca  (IC)/  doenças  congênitas  adulto,
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serviço  de  doenças  orovalvares,  serviço  de  coronariopatia,  unidade

coronariana e pós-operatório  adulto,  durante os meses de maio e junho de

2016.

A  validação  dos  medicamentos  compreendeu  avaliação  física

(integridade  da  embalagem  e  das  unidades  farmacêuticas)  e  avaliação  de

validade e quantidade disponível  para uso.  Além disso,  era questionado ao

paciente,  quando  possível,  sobre  o  uso  domiciliar  do  medicamento  e  esta

informação era confrontada com a prescrição. O registro dos medicamentos

prescritos foi realizado em planilha Microsoft Office Excel 2007 após coleta dos

dados no sistema MV200i. Após a visita ao setor de internação se completava

a planilha eletrônica, com dados provenientes da verificação do produto em

posse do paciente, se havia não-conformidade relacionada ao caso e demais

observações pertinentes.

4.3.2.       Análise dos Dados Coletados

O  presente  trabalho  utiliza  os  dados  obtidos  durante  o  período  de

observação para análise quantitativa  e qualitativa.  A análise qualitativa será

realizada por  relato  de casos,  orientando a elaboração de ferramentas  que

possibilitem  o  melhor  manejo  de  medicamentos  trazidos  por  pacientes  ao

hospital.  Foram  escolhidos  para  serem  relatados  casos  que  tiveram  não-

conformidades relacionadas a pontos críticos do processo.

4.3.3. Critérios de Exclusão
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Foram excluídos da coleta de dados requisições de medicamentos  não

padronizados  originados  nos  setores  de  cuidado  intensivo  pediátrico  e

cardiopediatria.  Nestes  setores  as  requisições  são  de  medicamentos  que,

apesar  de  não  padronizados,  são  predominantemente  adquiridos  e

dispensados pelo Serviço de Farmácia da instituição.

4.4 SEGUNDA ETAPA

4.4.1 Elaboração do Procedimento Operacional Padrão e Ferramentas

O resultado do período de observação e coleta de dados foi condensado

em  uma  proposta  de  procedimento   operacional  padrão  (POP)  e  em

ferramentas auxiliares à execução do trabalho de farmacêuticos na instituição

cenário  do  estudo.  O  POP  seguiu  o  modelo  preconizado  e  utilizado  na

instituição, e nele foram abordados tópicos relativos à admissão do paciente e

sua abordagem pelo farmacêutico, como realizar a validação do medicamento,

quais ferramentas utilizar em cada etapa do processo e seu preenchimento

correto. Foi explicitado também o manejo ideal dos medicamentos próprios dos

pacientes, como armazená-los e identificá-los, assim como a responsabilidade

pela sua administração.

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa “Gestão pela

qualidade  e  segurança  do  sistema  de  medicação:  foco  nas  etapas  de

prescrição, dispensação e administração em um hospital público referência em

Cardiologia”,  o  qual  obteve  a  dispensa  de  submissão  ao  CEP,  conforme

resposta ao memorando 1429/16 (ANEXO 1).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No  período  observado  foram  prescritos  61  medicamentos  não

padronizados na instituição. O gráfico abaixo (figura 5) mostra a distribuição

das prescrições emitidas por setor. 

Figura  5 –  Distribuição  das  prescrições  de  medicamentos  não

padronizados por setor. Dados coletados em maio e junho de 2016 – Instituto

Federal de Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.
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Tx  –  setor  de  transplante;  POA –  pós-operatório  adulto;  IC  –  Insuficiência

Cardíaca; UCIC – Unidade Cardiointensiva Clínica.

Os setores mencionados variam em número de leitos, conforme segue:

o Serviço de Transplante conta com 05 leitos, o pós-operatório adulto com 20

leitos, a Unidade Coronariana com 9 leitos ativos e a UCIC com 11 leitos ativos.

Dentre as enfermarias, o setor de cardiopatias congênitas conta com 17 leitos

ativos, a enfermaria de coronariopatias com 29 leitos, assim como a enfermaria

de doenças orovalvares.

Os medicamentos prescritos foram classificados segundo o Anatomical

Therapeutic  Chemical  Classification  System (sistema de  classificação  ATC).

Este sistema divide os princípios ativos dos medicamentos em cinco níveis, de

acordo com o órgão ou sistema em que agem e propriedades terapêuticas,

químicas  e  farmacológicas  (OMS,  2015).  Neste  trabalho  são  indicados  o

primeiro nível (grupo anatômico) e o segundo nível (subgrupo terapêutico). Os

medicamentos foram descritos conforme o uso e objetivo terapêutico em cada

caso avaliado. Dos 61 medicamentos prescritos, não foi encontrada descrição

compatível no sistema de classificação para apenas um.
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Figura 6 – Distribuição dos medicamentos não-padronizados prescritos

de acordo com o grupo anatômico (nível 1), segundo a classificação ATC da

OMS.  Dados  coletados  em  maio  e  junho  de  2016  –  Instituto  Federal  de

Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ. 
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A análise dos dados dispostos na figura 6 permite verificar que a grande

maioria  dos medicamentos era utilizada para  afecções do sistema nervoso,

seguido por antiinfecciosos gerais e medicamentos para o sistema digestivo e

órgãos sensoriais. A classificação no segundo nível permite uma análise mais

detalhada, conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7 – Distribuição dos medicamentos não-padronizados prescritos

de acordo com o subgrupo terapêutico (nível 2), segundo a classificação ATC

da OMS. Dados coletados em maio e junho de 2016 – Instituto Federal  de

Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ. 
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Med. – Medicamentos; D.O. – doenças obstrutivas.

Verifica-se a partir dos dados esquematizados nas figuras 6 e 7 que os

principais  medicamentos  prescritos  se  direcionam  para  o  tratamento  de

condições de saúde do sistema nervoso, seguido por produtos oftalmológicos

(colírios, nos casos avaliados), vitaminas e antivirais. 

Dentre os 61 medicamentos não-padronizados prescritos no período do

estudo, 48 (aproximadamente 79%) eram utilizados previamente à internação,

sendo prescritos devido à conciliação medicamentosa na transição de cuidado.

Outros 13 (21%) foram iniciados após admissão, não constando informação de

uso prévio, conforme ilustra a figura 8. 
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Figura 8 – Causas da prescrição de medicamentos não-padronizados.

Dados coletados em maio e junho de 2016 – Instituto Federal de Cardiologia,

Rio de Janeiro/RJ. 
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Neste  estudo,  as  embalagens  e  rótulos  de  medicamentos  foram

utilizados  para  avaliação  de  adequação  ao  uso.  Os  medicamentos  foram

considerados impróprios caso estivessem com sua validade expirada, ou se

sua esterilidade ou integridade não pudessem ser determinados visualmente

ou por relato do paciente. Modos de avaliação semelhantes foram utilizados em

outros  estudos  (WONG,  2014;  FRADGLEY  &  PRYCE,  2002;  BREAU  &

NICKERSON, 1997). 

Neste  quesito,  dos  61  medicamentos  prescritos,  apenas  3  itens  não

foram verificados: em dois casos o paciente encontrava-se em isolamento de

contato, não havendo definição anterior sobre o protocolo para visitação e no

outro, o paciente não conseguiu encontrar o medicamento para apresentação.

Portanto,  foram  avaliados  58  itens  (63,9%  dos  61  medicamentos  não-

padronizados prescritos),  dos quais todos foram considerados próprios para

utilização  no  hospital.  A tabela  1  discrimina  a  situação  dos  medicamentos

prescritos no momento da avaliação farmacêutica.
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Tabela  1  – Situação  dos  medicamentos  não-padronizados  no  momento  da
visita farmacêutica – origem e acesso. Dados coletados de maio a junho de
2016 – Instituto de Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.

Situação de medicamentos prescritos na visita farmacêutica N %

Medicamentos não estavam em posse do paciente 6 9,9

Medicamento adquirido e dispensado pela Farmácia 13 21,3

Medicamentos trazidos pelo paciente 39 63,9

Medicamentos não avaliados 3 4,9

Total de medicamentos não-padronizados prescritos 61 100

Dos  39  medicamentos  que  foram levados  ao  hospital  por  pacientes,

avaliou-se o local de guarda durante a internação. Verificou-se que 14 estavam

em  posse  da  enfermagem  e  outros  25  estavam  em  posse  dos  próprios

pacientes.

Tabela 2 – Local de guarda dos medicamentos não-padronizados no momento
da visita farmacêutica – exceto adquiridos pela Farmácia. Dados coletados de
maio a junho de 2016 – Instituto de Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.

Local de guarda de medicamentos não-padronizados N %

Medicamentos em posse do paciente 25 64,1

Medicamentos em posse da equipe de enfermagem 14 35,9

Total de medicamentos avaliados 39 100

Dos 58 itens prescritos que puderam ser avaliados mediante visita ao

leito  do  paciente  para  quem  estava  prescrito,  foram  constatadas  não-

conformidades  em 20  casos  (34,5%).  Destes  20  casos,  foi  observado  que

todos  envolviam  os  medicamentos  de  uso  prévio  do  paciente,  ou  seja,

prescritos  após  conciliação  medicamentosa  na  admissão.  Visto  por  outro

ângulo, dos 48 casos envolvendo prescrição de medicamento de uso prévio,

41,6% apresentaram não-conformidade de acordo com a análise realizada.
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As não-conformidades encontradas foram categorizadas como:

 Posologia/dose divergente – divergências entre prescrição e relato do

paciente durante avaliação farmacêutica;
 Omissão de doses;
 Omissão de prescrição – medicamento não prescrito para paciente em

uso  prévio,  avaliado  pelo  Serviço  de  Farmácia,  e  sem  justificativa

médica para interrupção de tratamento;
 Omissão  de  pedido  de  compra  –  medicamento  prescrito  no  sistema

eletrônico MV2000i, porém paciente sem posse e sem pedido de compra

para aquisição pela instituição;

A quantificação das não-conformidades encontradas em cada categoria

estão demonstrados na tabela 3.

Tabela 3 – Não-conformidades encontradas na avaliação da prescrição e uso
de medicamentos não padronizados. Dados coletados de maio a junho de 2016
– Instituto de Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.

Categorias de não-conformidades N %

Posologia ou dose divergentes 4 20

Omissão de doses 5 25

Omissão de prescrição 8 40

Omissão de pedido de compra 3 15

Total de não-conformidades avaliadas 20 100

No  período  observado,  os  setores  que  mais  prescreveram

medicamentos não padronizados foram as enfermarias que recebem pacientes

coronariopatas e com doenças orovalvares, setores de tratamento clínico não-

intensivo. Este achado pode se justificar pelo fato do paciente em contexto não-

intensivo manter uso prioritário de medicamentos orais (GYAWALI et al., 2009;

CYRIAC & JAMES, 2014) e, portanto, poder manter a terapia medicamentosa

previamente realizada em seu domicílio. Além deste fato, são os setores com

mais  leitos  ativos,  fator  que  pode  influenciar  na  quantidade  de  itens  não-

padronizados prescritos.
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Em relação aos medicamentos não padronizados prescritos no período

do estudo, as condições de saúde para as quais são indicados não são o foco

do  tratamento  dos  pacientes  do  hospital,  especializado  em  Cardiologia.

Portanto,  é  plausível  que  não  sejam  incluídos  na  lista  de  medicamentos

padronizados  na  instituição.  Da  mesma  forma,  o  fato  de  haver  poucos

medicamentos  não-padronizados  prescritos  para  doenças  do  sistema

cardiovascular corrobora a lista  de padronização da instituição,  que parece,

segundo esta breve análise, atender satisfatoriamente aos prescritores e ao

público alvo. Cabe ainda salientar que os medicamentos antivirais citados são

obtidos  exclusivamente  através  do  Componente  Estratégico  da  Assistência

Farmacêutica (CESAF) do Ministério da Saúde (MS, 2014), não sendo possível

sua compra ou padronização pelo hospital. 

A conciliação medicamentosa foi a motivação prioritária para prescrição

de medicamentos não-padronizados no período observado, em acordo com o

objetivo proposto da atividade, harmonizar o uso de medicamentos utilizados

anteriormente  à  transição  de  cuidado  e  após  a  admissão  (IHI,  2011).  Em

publicação  de  2003,  Dutton  e  colaboradores  afirmam  que  farmacêuticos

hospitalares realizam coleta de história medicamentosa de forma mais acurada

e completa que médicos (DUTTON et al., 2003). Apesar do atual trabalho não

ter  como  foco  a  conciliação  medicamentosa,  cumpre  reconhecer  que  a

integração do farmacêutico no dia-a-dia das unidades de internação mostra-se

cada  vez  mais  necessária,  à  medida  em  que  este  profissional  demonstra

capacidade  diferenciada  de  promover  o  uso  racional  de  medicamentos  e

reduzir ocorrência de erros de medicação.

Em  2003,  a  Joint  Commission  International  (JCI),  organismo  de

acreditação de serviços de saúde baseado nos EUA, reconheceu que erros

advindos da falta de conciliação medicamentosa aumentavam o risco de dano

ao paciente. Desde então, este processo foi incluído em seus padrões, pela

primeira vez, como estratégia para aumentar a segurança do paciente (JCI,

2006). A conciliação medicamentosa é realizada rotineiramente no hospital e

motivou  quase  80%  das  prescrições  de  medicamentos  não  padronizados.

Porém,  interessa  analisar  que  quase  metade  dos  casos  apresentou
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inconsistências, não-conformidades, seja entre a prescrição médica e o relato

do paciente ou quanto à utilização do medicamento. 

A  quantificação  dos  dados  alerta  aos  profissionais  envolvidos  na

assistência aos pacientes que a conciliação realizada na admissão do paciente

pela  equipe  médica  não  determina  a  interrupção  de  outros  processos

posteriores  a  serem  realizados  pelos  outros  profissionais  na  garantia  de

assistência segura ao paciente. Após o processo de conciliação deve haver

continuidade do cuidado, integrando diferentes categorias profissionais, a fim

de identificar oportunidades de intervenção junto ao paciente e otimização de

recursos em saúde.

Seguindo  a  tendência  de  outros  hospitais  de  médio  a  grande  porte

(HOSPITAL  SÍRIO-LIBANÊS,  2016;  UNIMED,  2010;  HOSPITAL  PRÓ-

CARDÍACO, 2016; HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS, 2009) que já possuem

protocolos  especificando  como deve  ser  realizada  a  entrada  e  uso  de  tais

medicamentos  no  hospital,  percebeu-se  a  necessidade  de  estabelecer  um

procedimento padrão, com rotinas a serem seguidas para todos os pacientes

que utilizem medicamentos não fornecidos pela instituição. 

5.1 RELATO DE CASOS

Os  resultados  qualitativos  serão  discutidos  mediante  exposição  de

relatos de casos, os quais, juntamente à literatura acerca do assunto, guiaram

a construção do procedimento e ferramentas, resultados do atual trabalho..
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Caso 1: Paciente em uso de prasugrel 10 mg 1 vez ao dia, o qual foi

devidamente  prescrito  após  conciliação  medicamentosa.  Durante  visita

farmacêutica, verificou-se que o medicamento não havia sido trazido para uso

durante  a  internação,  logo  o  tratamento  não  estava  sendo  realizado.  No

momento da intervenção, estava presente a acompanhante do paciente, a qual

afirmou não haver trazido o medicamento por desconhecer que ele não era

fornecido pelo hospital.  Neste momento foi  esclarecido que seria necessário

trazer  o  medicamento  do  paciente.  Posteriormente  foi  verificado  que  o

medicamento estava disponível para uso no setor de internação.

Caso 2:  Paciente  com prescrição de  fluoxetina  20  mg,  medicamento

utilizado previamente à internação. Durante visita farmacêutica, constatou-se

que o medicamento não havia sido trazido ao hospital e não havia possibilidade

de ser posteriormente enviado por familiares. Portanto, um pedido de compra

de medicamento não-padronizado foi requisitado pela farmacêutica  à equipe

médica,  para que fosse possível  adquirir  o  medicamento,  conforme ocorreu

posteriormente.

Caso  3:  Paciente  para  o  qual  foi  prescrito  uso  de  sitagliptina,

antidiabético  oral,  após  verificação  da  prescrição  ambulatorial  mais  recente

levada pelo paciente. O medicamento não estava em posse do paciente, fato

constatado após visita farmacêutica, e este ainda informou que não possuía

qualquer unidade restante em seu domicílio. Foi solicitado à equipe médica a

avaliação  de  outro  tratamento  para  o  paciente,  devendo-se  considerar

possibilidade  de  má  adesão  ao  tratamento  devido  ao  alto  custo  do

medicamento. O esquema terapêutico foi trocado para metformina e esquema

insulínico a critério médico.

Caso 4: Paciente com prescrição de anastrozol 1 mg, 2 x ao dia. Na

prescrição, existia ambiguidade na posologia deste medicamento, que poderia

ser  entendido como 1x  ao dia,  ou 2 x ao dia.  Na visita  ao leito,  paciente

confirmou  que  utilizava  o  medicamento  1  x  ao  dia,  conforme uso  prévio  à



44

internação e previsto em bula. Ao ser questionada sobre outros medicamentos

que utilizava antes da internação, mostrou um frasco de clonazepam 2,5mg/ml

gotas, que havia levado ao hospital e estava utilizando. Paciente foi orientada a

não mais utilizar este medicamento, pois seria providenciado pelo hospital caso

considerado necessário pelo médico. O fato foi alertado à equipe médica, que

prescreveu  o  medicamento,  e  corrigiu  a  ambiguidade  na  posologia  do

anastrozol.  Posteriormente,  após  cirurgia  e  transferência  ao  setor  de  pós-

operatório adulto, foi verificado que o medicamento anastrozol não havia sido

prescrito pelos médicos. O fato foi imediatamente comunicado à equipe médica

do setor, que realizou a prescrição do medicamento.

Conforme mencionado anteriormente, segundo Reason (1990) a maioria

dos erros no cuidado à saúde é multifacetado, ou seja, é resultado da soma de

falhas ao longo da cadeia de medicamentos. Para melhorar este panorama,

cada etapa da cadeia deve apresentar barreiras a fim de reduzir ao mínimo o

risco  ao  paciente  (COHEN &  SHASTAY,  2008).  Do  mesmo modo,  pode-se

elaborar  mecanismos para evitar  erros  e mitigar  eventos adversos,  como a

elaboração de protocolos (MS, 2014; REASON, 1990 apud DUKE, 2016).

Os casos relatados expõem falhas no cuidado ao paciente e mostram

que a segurança do processo de administração de medicamentos requer uma

visão multidisciplinar  e  colaborativa,  conforme citado  por  Cohen e  Shastay,

2008. Neste quesito, a questão da comunicação entre profissionais de saúde

tem ganhado destaque. Artigo publicado em 2015 cita uma estimativa em que

80% dos erros médicos graves envolveriam má comunicação na transição de

pacientes entre diferentes médicos ou equipes de saúde (SOLET et al., 2005

apud JOHNSON et al., 2015). Trabalho publicado em 2012 mostra que 9,8%

dos  relatos  recebidos  por  organização  ligada  à  Segurança  do  Paciente  na

Pensilvânia (EUA) entre 2004 e 2011, totalizando 86 notificações à autoridade

em saúde no período, envolviam algum nível de falha de comunicação entre o

paciente e a equipe, por exemplo, em que o paciente não era informado sobre

a  descontinuação  de  algum  de  seus  medicamentos  de  uso  prévio,  ou

simplesmente  não  sabiam  que  não  poderiam  utilizar  seus  próprios

medicamentos durante internação (GRISSINGER, 2012). O presente trabalho

contabilizou 20 casos de não-conformidades, que poderiam ser rapidamente
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resolvidas através da integração da equipe, ou seja, da efetiva comunicação

entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos. 

Nos  casos  descritos,  pode-se  ratificar  a  afirmação  feita  por  Reason

através do modelo do queijo suíço, havendo diversos pontos de falha ao longo

da  cadeia  de  medicamentos.  A equipe  de  saúde  como  um  todo  não  se

comunicou eficientemente em diversos pontos. A equipe de enfermagem não

alertou  aos  outros  componentes  da  equipe  sobre  a  ausência  dos

medicamentos  prescritos  ou  sobre  divergências  entre  prescrição  e

administração  dos  medicamentos.  Além  disso,  cumpre  destacar  a  pouca

interação com pacientes e acompanhantes em relação ao cuidado. É crucial

que  os  profissionais  de  saúde encarem a  comunicação  entre  a  equipe,  os

pacientes e suas famílias e o acesso destes indivíduos à informação como

parte  vital  do  aprimoramento  da  segurança  em  saúde  (FREDERICKS  &

BUNTING, 2010). Nos casos expostos, tanto pacientes quanto acompanhantes

não foram informados devidamente sobre qual conduta seria adotada em cada

caso particular, ou seja, não foram considerados partícipes no seu cuidado. 

Weber  (2010)  cita  algumas  causas  primárias  de  erros  envolvendo

medicamentos trazidos de casa: por parte dos profissionais de saúde, o acesso

limitado  ou  falta  de  acesso  a  informações  fundamentais  para  prescrever

corretamente os medicamentos trazidos de casa no momento da internação, ou

ainda  profissionais  com  pouca  experiência  na  avaliação  de  medicamentos

trazidos  de  casa.  Por  parte  dos  pacientes,  o  fato  de  não  levarem  seus

medicamentos  em  uso  no  momento  da  internação,  portando  muitas  vezes

apenas uma lista de medicamentos. Além de citar estas causas raízes, o autor

propõe soluções. Ele cita identificar adequadamente medicamentos trazidos de

casa, além de incluir farmacêuticos na avaliação destes itens. Inclui também

como  potencial  solução  comunicar  adequadamente  a  conciliação  de

medicamentos trazidos de casa. 

A comunicação interdisciplinar beneficia todos os membros da equipe

multidisciplinar e deve ocorrer de forma diária, seja pessoalmente, por telefone

ou mesmo eletronicamente.  A troca de informação pertinente é vital  para o

cuidado à saúde seguro e de qualidade e a crescente complexidade do cuidado
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médico  e  múltiplas  transições  de  cuidado  mostram  a  necessidade  de

adaptação a essa situação, com melhora das estratégias de comunicação entre

os profissionais de saúde (LEE & HOHLER, 2014).

Um estudo observacional realizado em um hospital de grande porte nos

EUA  objetivando  avaliar  o  impacto  do  farmacêutico  na  conciliação

medicamentosa mostrou que há benefícios na inclusão deste profissional na

rotina  de  transição  de  cuidado  dos  pacientes.  O  papel  do  farmacêutico

realizando ou auxiliando na execução da conciliação aumenta a acurácia do

processo, promove economia de recursos financeiros, e garante a segurança

do  paciente  (SMITH  et  al.,  2015).  No  cenário  atual  da  instituição  onde  foi

realizado  o  estudo,  não  há  participação  do  farmacêutico  na  rotina  de

conciliação  medicamentosa  dos  pacientes  internados,  porém  este  trabalho

aponta que há benefícios na maior integração deste profissional à rotina clínica,

resolvendo discrepâncias e aumentando a segurança do paciente durante sua

internação.

Os casos relatados demonstram ainda a  importância  do treinamento,

educação continuada e conscientização de toda a equipe em relação às rotinas

implantadas  em  relação  aos  medicamentos  trazidos  por  pacientes  para  a

instituição, objetivando diminuir os riscos de erros de medicação. O trabalho

ativo do farmacêutico ao verificar a posse do medicamento não-padronizado

prescrito, ao invés de aguardar passivamente o envio de pedido de compra, é

essencial para garantir a segurança do paciente.

Segundo  trabalho  que  avaliou  os  riscos  envolvidos  na  utilização  de

medicamentos  em  posse  dos  pacientes  no  Reino  Unido,  as  políticas  e

procedimentos desenvolvidos pelas instituições, assim como responsabilidades

bem definidas para a farmácia diminuem os riscos do hospital em relação ao

gerenciamento  de  tais  medicamentos  (FRADGLEY  &  PRYCE,  2002).  A

Sociedade  Canadense  de  Farmacêuticos  Hospitalares  (CSHP)  reforça  a

recomendação para o desenvolvimento de procedimentos próprios para cada

instituição,  e  orienta  que,  para  ser  utilizado  em  hospitais,  o  medicamento

levado pelo paciente deve ser verificado, identificado e aprovado para uso no

país onde se encontra (CSHP, 2008).
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Em uma de suas publicações com recomendações para hospitais, a JCI

trata do assunto dos medicamentos levados pelos pacientes para uso intra-

hospitalar.  Na diretriz MM (sigla para  medication management) 03.01.05, “O

hospital  controla  de  forma  segura  medicamentos  trazidos  ao  hospital  por

pacientes, seus familiares e propagandistas médicos” (JCI, 2013), abaixo:

a) O  hospital  define  quando  os  medicamentos  trazidos  por
pacientes,  suas  famílias  ou  em  outros  casos  podem  ser
administrados;

b) Antes do uso ou administração deste medicamento trazido
pelo  paciente  ou  familiares,  o  hospital  deve  identificar  o
medicamento e avaliar visualmente sua integridade;

c) O  hospital  informa  ao  prescritor  e  ao  paciente  se  o
medicamento  trazido  ao  hospital  não  for  permitido  na
instituição.

A  Sociedade  Americana  de  Farmacêuticos  Hospitalares  (ASHP)

aconselha o uso de medicamentos em situações específicas: caso haja real

necessidade de uso pelo paciente,  ou se o produto não puder ser dispensado

pela Farmácia, ou ainda se não houver alternativa terapêutica disponível no

hospital. Nestes casos, o medicamento deve ser devidamente prescrito para o

paciente pelo médico, e o produto deve ser inspecionado pelo farmacêutico

antes do uso, o qual deverá identificar o medicamento. Caso haja qualquer

dúvida sobre a identidade do medicamento ou sua integridade, ele não deverá

ser  utilizado  (ASHP,  1993).  No  cenário  de  Saúde  Pública,  onde  os  gastos

devem ser reduzidos e otimizados, não há possibilidade de compras rotineiras

de  medicamentos  não-padronizados.  Neste  contexto,  a  necessidade  do

desenvolvimento de procedimento padrão a fim de estabelecer quando e como

utilizar e lidar com o medicamento trazido por paciente é urgente. 

Quanto  às  ferramentas  a  serem  utilizadas  foi  desenvolvido

primeiramente um documento destinado ao registro das avaliações, que devem

ser  realizadas presencialmente,  através  de visita  ao  leito  do  paciente  e  ao



48

posto de enfermagem, a fim de realizar avaliação fidedigna do quadro que se

apresenta. Este documento está representado na figura 9. 

Figura 9 – Documento para registro de informações relativas à validação

de  medicamentos  não-padronizados  sob  posse  do  paciente  durante  visita

farmacêutica.

Fonte: autora.

Como  documento  auxiliar  à  validação  farmacêutica,  propõe-se  a

utilização de um termo a fim de compartilhar com o paciente ou acompanhante

a  responsabilidade  pelas  condições  de  armazenamento  do  medicamento

anteriormente  à  admissão  hospitalar  (apêndice  B).  Ademais,  o  documento

condensa as informações coletadas durante a visita do farmacêutico e deverá

ser anexado ao prontuário do paciente. 

Levando em conta a necessidade de identificar o medicamento trazido

pelo  paciente  foi  desenvolvida  uma etiqueta  padronizada  (figura  10),  a  ser

preenchida  pelo  farmacêutico  após  a  verificação  e  aprovação  para  uso  do

medicamento avaliado. Esta etiqueta deverá ser utilizada a fim de identificar

todo medicamento não-padronizado trazido pelo paciente, em uso no hospital,
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independente do local de guarda, a fim de impedir erros de medicação gerados

por troca entre medicamentos e sinalizar a validação pelo(a) farmacêutico(a). O

documento também visa orientar os farmacêuticos no acompanhamento dos

pacientes.

Figura 10 – Identificação para guarda de medicamento não-padronizado

trazido por paciente após aprovação para uso intra-hospitalar.

Fonte: autora.

Ademais, foi desenvolvida também uma ferramenta para uso interno do

Serviço de Farmácia (figura 11), a fim de orientar os farmacêuticos envolvidos

no trabalho e garantir o registro e acompanhamento de todos os pacientes em

uso  de  medicamentos  não-padronizados  não  dispensados  pela  Farmácia.

Conforme mencionado anteriormente, a comunicação entre os profissionais é

essencial, e isto inclui a comunicação entre diversos plantonistas dentro de um

setor. 

Figura 11 – Ferramenta para controle de validação de medicamentos

não-padronizados e acompanhamento de pacientes em uso de medicamentos

não-padronizados em uso intra-hospitalar.
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 Fonte: autora.

Este documento foi elaborado também como uma possível solução para

erros na conciliação de medicamentos não-padronizados após transferências

internas.  A  tabela  apresenta  campo  para  registrar  possíveis  pontos  de

transição, a fim de averiguar novamente junto ao paciente a disponibilidade do

medicamento  e  sua  prescrição.  O  fluxo  de  trabalho  proposto  encontra-se

resumido e esquematizado na figura 12.

Figura  12 –  Fluxo  de  trabalho  proposto  em  relação  ao  manejo  de

medicamentos não-padronizados no cenário  do  estudo.  Instituto  Federal  de

Cardiologia, Rio de Janeiro/RJ.
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Fonte: autora.

O POP foi elaborado a partir das orientações dos trabalhos acerca do

tema abordados anteriormente e dos achados do período de observação. O

próximo passo é implementar a nova atividade, que se mostra necessária e

factível. Como um Instituto que recebe residentes de diferentes profissões, é

essencial  que  haja  integração  entre  estes  atores  do  cuidado  à  saúde,

promovendo a cultura da Segurança no ambiente hospitalar.

6 CONCLUSÃO
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O presente trabalho foi realizado a partir de observações do dia-a-dia de

farmacêuticos  envolvidos  em  atividade  primariamente  gerencial  –  avaliar

necessidade de aquisição de medicamentos não-padronizados prescritos em

unidade hospitalar. A partir desta atividade, porém, foi possível descobrir uma

possibilidade de atuação com maior foco no paciente. A execução do trabalho

permitiu formular documentos e procedimentos que proporcionarão aumento na

Segurança do Paciente em um dos principais Institutos federais do país.
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8 APÊNDICES

APÊNDICE A – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

1 – OBJETIVO
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Estabelecer  condutas  relativas  ao  processo  de  recebimento,  validação  e

armazenamento dos medicamentos não padronizados no Instituto Nacional de

Cardiologia (INC) trazidos por pacientes durante admissão/ internação. 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Unidades assistenciais (enfermarias e unidades fechadas) do INC. 

3 – PÚBLICO-ALVO

Este procedimento se aplica ao Serviço de Farmácia do Instituto Nacional de 

Cardiologia.

4 – CONCEITOS

Medicamento não padronizado – medicamento não constante da lista de 

padronização do Instituto, ou seja, não disponível para dispensação pelo 

Serviço de Farmácia, exceto em situações excepcionais.

5 – PROCEDIMENTOS

5.1 Na admissão do paciente

Neste momento, a interface do paciente é com a equipe médica e de

enfermagem. De acordo com a rotina de cada um dos setores do hospital, o

paciente  é  interrogado  sobre  os  medicamentos  utilizados  previamente  à

internação (conciliação medicamentosa). Posteriormente, haverá a prescrição

médica no sistema informatizado (MV), a qual  poderá conter medicamentos

não-padronizados no hospital, que serão prescritos precedidos da sigla “N.P.”.

Esta  prescrição  será  avaliada  pelo  farmacêutico,  que  realizará  o

processo de validação dos medicamentos trazidos pelo paciente e fornecerá

informações necessárias em relação aos mesmos. 

5.2 Validação do medicamento

O  farmacêutico  residente  lotado  no  setor  de  Farmacovigilância  é

responsável pela validação do medicamento trazido pelo paciente, que deverá
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ser realizada em até 24 horas após a admissão do paciente, exceto nos finais

de semana. Serão validados medicamentos não padronizados ou porventura

aqueles indisponíveis no momento da prescrição.

A validação  do  medicamento  consiste  em  avaliação  técnica  da  sua

integridade, validade e quantidade disponível para continuidade do tratamento

durante internação do paciente. Outras características poderão ser registradas

no  formulário  específico,  de  acordo  com  as  especificidades  de  cada

medicamento e paciente. Durante esta etapa, deve-se questionar se o paciente

trouxe outros  medicamentos além do prescrito,  para  que seja  avaliada sua

necessidade.

O registro da validação deverá ser realizado em planilha própria (fig. 6),

de acordo com os dados coletados durante entrevista com o paciente. Todos os

campos devem ser preenchidos, inclusive a data programada para retorno (de

acordo com quantidade de medicamento disponível para uso), e a data de alta

hospitalar do paciente.

Caso o medicamento seja considerado inadequado para uso durante a

internação  –  vencido,  deteriorado,  não  identificado,  entre  outros  -  o

farmacêutico deverá documentar a justificativa no termo de responsabilidade e

orientar  o  paciente  sobre  o  motivo  e  a  importância  da  não  utilização  do

medicamento. 

5.3 Termo de responsabilidade

Quando  houver  medicamentos  a  serem  validados,  deverá  ser

requisitado ao paciente a assinatura do termo de responsabilidade (apêndice

B).  Este  documento  condensa  todas  as  informações  coletadas  junto  ao

paciente – ou seu responsável – e busca esclarecer suas responsabilidades

em relação aos medicamentos trazidos ao hospital, especificá-los e registrar

dados de armazenamento. O paciente deve estar ciente de que a guarda de

medicamentos  no  posto  de  enfermagem  é  um  procedimento  visando  sua

segurança  durante  a  internação.  Além  disso,  deve  ser  explicitado  que  o

medicamento será devolvido a ele no momento da alta, caso haja quantidade

restante.
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Este documento deverá ser arquivado no prontuário do paciente após

preenchimento de todos os campos. A importância da assinatura do termo deve

ser  reforçada  com  o  paciente,  que  deve  estar  ciente  de  que  todo  o

procedimento é rotina do hospital (ver item 5.6 Administração).

5.4 Controle diário de medicamentos não padronizados em posse do paciente

O  registro  diário  dos  medicamentos  não  padronizados  em  uso  no

hospital é de responsabilidade do farmacêutico plantonista e do farmacêutico

lotado  no  setor  de  dispensação  interna,  e  deve  ser  realizado  por  meio  da

validação  das  prescrições  médicas  emitidas  diariamente.  Ao  detectar

medicamentos não padronizados deve haver registro do mesmo, bem como

preenchimento  dos  dados  necessários  ao  rastreamento  do  paciente  em

formulário controle de medicamento não padrão (fig. 8), que servirá de guia

para as validações pendentes diariamente. O acompanhamento do paciente

durante  transferências  internas é  importante,  a  fim de verificar  no  setor  de

destino se o medicamento está disponível e se o seu uso se mantém. Este

documento  é  a  forma de registro  interno e  comunicação  entre  os  diversos

farmacêuticos  do  Serviço  de  Farmácia  do  INC.  A seguir  as  informações  e

instruções para preenchimento de cada item do formulário:

- Data de validação: Data da visita farmacêutica e avaliação dos medicamentos

trazidos ao hospital;

- Registro: número sequencial obtido pelo preenchimento do campo de mesmo

nome na planilha do anexo 1 durante a visita farmacêutica;

- Atendimento: número de atendimento da atual internação do paciente;

- Leito: leito onde se localizava o paciente no momento da visita farmacêutica;

- Transição: Se o paciente passou por transição ou não após a realização da

visita  farmacêutica.  Em caso positivo,  preencher  SIM e abrir  nova linha na

tabela para o paciente, indicando reinício do processo.

- Data de retorno: Inserir neste campo data programada de retorno, se houver.

- Data de alta: o preenchimento deste campo sinaliza ao farmacêutico que o

paciente não necessita mais ser acompanhado.



61

5.5 Armazenamento

O  medicamento  não  padronizado  deve  ser  armazenado  em  local

específico e determinado para esta função no posto de enfermagem do setor

de internação do paciente, como um bin. O medicamento deve ser identificado

com etiqueta própria para estes medicamentos (fig. 7). Dentro do recipiente de

guarda, cada medicamento deverá ser colocado em saco plástico com etiqueta

de  identificação  correspondente.  É  de  responsabilidade  da  equipe  de

enfermagem manter a organização e identificação dos medicamentos. 

5.6 Administração

Os medicamentos trazidos pelo  paciente  que forem armazenados no

posto de enfermagem deverão ser administrados pela Enfermagem, conforme

ocorre com medicamentos dispensados pelo Serviço de Farmácia. 

Caso  o  paciente  não  tenha  concordado  em  assinar  o  termo  de

responsabilidade e/ou armazenar seu medicamento no posto de enfermagem,

a guarda do medicamento será de responsabilidade do paciente ou de seu

acompanhante.  Nesse  caso  o  paciente  deverá  ser  orientado  a  somente

administrar o medicamento sob supervisão da enfermagem para garantia da

forma e horário de administração mais adequados à segurança e qualidade do

tratamento.  Cabe  observar  que  ainda  assim  o  medicamento  deverá  ser

adequadamente identificado (fig. 7), sinalizando a validação pelo farmacêutico.

Ademais,  caso  haja  identificação  de  qualquer  não-conformidade  em

qualquer etapa do processo descrito no presente procedimento, o farmacêutico

deverá  realizar  intervenções  a  fim  de  sanar  tais  problemas,  a  serem

devidamente registradas de acordo com os procedimento internos do Serviço

de Farmácia no momento de sua realização.



62

APÊNDICE B – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Paciente: ____________________________________________________     Prontuário: _______________ 

Setor/Leito de Internação: _________________________________   Data da Internação: ____/____/______        

Setor/Leito Atual: ____________________________________  Data da Validação: ____/____/______  

Eu, ___________________________________________________ (responsável: __________________

______________________________, parentesco: ___________________),  estou ciente de que o medicamento
trazido para  o  tratamento do paciente  acima identificado não  é  de procedência  conhecida  do  hospital  e  me
responsabilizo pelas condições de armazenamento e transporte anterior a esta data. Também estou ciente de que o
medicamento só poderá ser utilizado mediante conformidade com os requisitos de qualidade do hospital.

Situação:   (1) com paciente   (2) no posto de enfermagem



63

Tipo de Medicamento:   (1) Padronizado (2) Não padronizado 

Observações: _________________________________________________________________

Nome Comercial DCB
Apresentaçã

o
Lote Val. Qtd Validado

(    ) Sim  (    ) Não

(    ) Sim  (    ) Não

(    ) Sim  (    ) Não

(    ) Sim  (    ) Não

(    ) Sim  (    ) Não

(    ) Sim  (    ) Não

O/A paciente/responsável autoriza que o(s) medicamento(s) trazido(s) ao hospital seja(m) armazenado(s) no   
posto de enfermagem, aos cuidados da equipe do setor, até o momento da alta?  (1) SIM   (2)   NÃO
Comentários: ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data de alta: ____/____/______

__________________________    _____________________________  __________________________

 Ciente Paciente/ Responsável                          Ciente Farmacêutico                        Ciente Enfermagem

9 ANEXOS

ANEXO 1 – CARTA DE DISPENSA DE SUBMISSÃO AO CEP
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