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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a devolução de 

medicamentos não utilizados em um hospital de grande porte no Município 

do Rio de Janeiro durante os meses de março a agosto de 2016. Foi 

realizado um estudo documental retrospectivo, onde verificou-se o volume 

de devolução de medicamentos no período, discriminado por clínica, 

considerando o número de itens, o valor monetário e a classificação ATC. 

Realizou-se a coleta dos dados contidos no formulário de recebimento de 

devolução utilizado na própria instituição. Foram quantificados apenas os 

medicamentos aptos para reutilização por outros pacientes. Para o cálculo 

do valor financeiro, considerou-se o preço de aquisição de medicamentos 

constante no sistema de gestão de materiais institucional no dia 22 de 

outubro de 2016. Observou-se que 39.284 unidades de medicamentos foram 

devolvidas, totalizando R$163.379,57. O resultado obtido com à 

classificação ATC, o grupo J: Anti-infecciosos para uso sistêmico foi o mais 

prevalente. O estímulo à devolução a partir da implementação de um 

sistema de gerenciamento de medicamentos efetivo oferece segurança ao 

paciente e ao meio ambiente e economia ao sistema de saúde. Os 

resultados demonstraram o ganho que o hospital tem reutilizando esses 

medicamentos. O processo de distribuição das unidades públicas, devem 

ser aperfeiçoados, evitando o acúmulo de medicamentos nos setores. O 

incentivo a devolução evita que esses medicamentos sejam perdidos, 

gerando custos desnecessários para a unidade. A melhoria do processo de 

devolução e distribuição dos medicamentos se torna necessária para o 

hospital em estudo. 

 

Palavras-Chave: Devolução de Medicamentos. Uso de Medicamentos. 

Farmácia Hospitalar. Distribuição de medicamentos 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study had the objective of analyzing the return of unused drugs 

in a large hospital in the city of Rio de Janeiro during the months of March to August 

2016. A retrospective documentary study was carried out, in which the return volume 

Of drugs in the period, broken down by clinical, considering the number of items, the 

monetary value and the ATC classification. 

The data contained in the return form used by the institution was collected. 

Only those drugs suitable for re-use by other patients were quantified. For the 

calculation of the financial value, the purchase price of drugs was considered 

constant in the system of material management institutional on October 22, 2016. It 

was observed that 39,284 units of medicines were returned, totaling R $ 163,379.57. 

The result obtained with the ATC classification, group J: Anti-infectives for 

systemic use was the most prevalent. The stimulus to return from the implementation 

of an effective medication management system offers patient safety and the 

environment and economy to the health system.  

The results demonstrated the gain the hospital has reusing these drugs. The 

process of distribution of public units must be improved, avoiding the accumulation of 

drugs in the sectors. Encouraging the return of these drugs prevents them from being 

lost, generating unnecessary costs for the unit. The improvement of the process of 

return and distribution of medicines becomes necessary for the hospital under study. 

 

 

 

Keywords: Return of Medications. Use of Medications. Hospital Pharmacy. 
Distribution of medicines. 
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1- INTRODUÇÃO 

Farmácia hospitalar é a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, 

onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida 

exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e 

integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência 

ao paciente (BRASIL,2010). 

Como unidade clínico-assistencial preocupada com o acesso e o uso racional 

de medicamentos, a Farmácia Hospitalar, deve ser entendida como setor integrante 

das ações de Assistência Farmacêutica. As atividades da Farmácia Hospitalar 

devem favorecer a permanente disponibilidade dos produtos, segundo as 

necessidades dos pacientes, contribuindo para o uso racional. Entre as atividades, 

destacam-se as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e 

distribuição, controle de qualidade e utilização (prescrição e dispensação) (PEDRO 

et al., 2009). 

Os medicamentos representam um custo relativamente alto nas unidades 

hospitalares e possuem grande importância no tratamento da maioria das doenças, 

o que justifica, portanto, a implementação de medidas que assegurem o uso racional 

destes produtos. Uma das medidas de grande impacto, neste contexto, é uma 

efetiva dispensação e/ou distribuição dos medicamentos (GOMES E REIS et al., 

2011).  

O objetivo da distribuição é o atendimento de forma segura e eficiente dos 

itens necessários para as unidades ou serviços do hospital, com posterior utilização 

nos pacientes. A distribuição aos diversos setores do hospital deve ser feita de 

acordo com uma programação previamente acertada com os serviços. Nesta 

programação, devem ser considerados fatores técnicos e administrativos, incluindo 

também os de ordem logística e aqueles pertinentes à qualidade do serviço de 

atenção aos pacientes (FERRACINI,et al.,2010). 

Outro processo que ocorre é o estorno, ou seja, a devolução dos 

medicamentos distribuídos às unidades pela farmácia hospitalar. Essa atividade 

pode ocorrer por diversos motivos quando o paciente não faz o uso do 

medicamento, o paciente teve alta, mudou de enfermaria ou foi a óbito. O retorno do 
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medicamento à farmácia se faz necessário tendo em vista que outro paciente poderá 

fazer o uso dessa medicação não utilizada, diminuindo os custos do hospital. Porém, 

na prática, o estorno pode apresentar uma série de irregularidades, prejudicando a 

obtenção das vantagens do processo (BERTAGNOLLI,et al.,2011). 

A gestão dos estoques é considerada item primordial quando o objetivo é a 

redução de custos, devido a sua relevância no ciclo operacional das organizações. 

No Brasil, a taxa básica de juros fixada pelo governo e os juros de mercado são 

significativos, fazendo com que os custos de manutenção dos estoques sejam mais 

elevados em relação aos países desenvolvidos. Portanto, altas taxas de juros 

sinalizam a urgência na busca de níveis de estoques mais baixos (SOUZA, 2005). 

Diante desse processo foi realizado um estudo retrospectivo que compreende 

a análise do processo de estorno de medicamentos de um hospital de grande porte 

no rio de janeiro para a farmácia hospitalar procurando demonstrar o impacto 

econômico e as possíveis falhas nos processos de distribuição e dispensação dos 

mesmos que possam estar gerando uma perda econômica para unidade hospitalar. 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

A farmácia deixou de ser vista apenas como almoxarifado de medicamentos e 

passou a assumir atividades clínico-assistenciais, além de poder contribuir em 

atividades de gestão com consequente redução de custos. Atualmente a farmácia 

hospitalar se preocupa não só com a provisão do medicamento, mas também com 

os resultados associados a utilização desse e a melhoria da assistência prestada ao 

paciente, principal cliente de suas atividades.  

O trabalho se justifica pela necessidade e que os hospitais públicos, tem em 

manter seus estoques devido ao grande valor investido pelo governo para garantir o 

direito à saúde da população, controlar o fluxo de medicamentos dentro dessas 

instituições é uma parte vital desse processo, o que evidência a relevância da 

análise, tanto acadêmica quanto institucional para unidade hospitalar onde será 

realizado o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1 Unidade Hospitalar  

Os hospitais são organizações clínicas e sociais, com o principal objetivo de 

prestar assistência à população. O serviço de farmácia hospitalar é a unidade do 

hospital que desempenha atividades relacionadas aos medicamentos, integrado 

funcionalmente às demais unidades de assistência ao paciente (NASCIMENTO et 

al.,2013). 

 Esse serviço é extremamente importante no contexto assistencial, e tem 

como principal missão a provisão segura e racional de medicamentos, serviços e 

produtos para saúde. No entanto, a avaliação ampla de um serviço de farmácia 

hospitalar é uma tarefa complexa, devido às suas múltiplas atividades inter-

relacionadas e a grande massa de dados usualmente requerida (NASCIMENTO et 

al.,2013). 

Para Gomes e Reis (2006) as organizações de saúde apresentam multi 

processos e multiprodutos com elevada interdependência entre os processos e 

subsistemas do trabalho. Por isso, afirmam que se exige maior criatividade para 

coordenar e integrar o trabalho organizacional. 

Ainda, as unidades hospitalares se subdividem de acordo com a finalidade: 

hospitais gerais, hospitais de especialidades hospitais universitários, agregados à 

rede pública ou particular (SILVA; SACRAMENTO; MEIRELES, 2006).  

Bezerra (2002) descreve os tipos de unidades hospitalares: 

 a) Hospital Geral destinado a atender pacientes portadores de doença de 

várias especialidades médicas. 

b) Hospital Especializado destinado a atender pacientes necessitados da 

assistência de determinada especialidade médica (ortopedia, reumatologia, geriatria, 

etc.).  

 c) Hospital de curta permanência é aquele em que a média de permanência de 

pacientes internados não ultrapassa 30 dias, enquanto que, o Hospital de longa 



5 

 

permanência é aquele cuja média de permanência de pacientes internados 

ultrapassa 30 dias. 

 Estes na maioria têm entidades mantenedoras que custeiam o tempo de 

internação do paciente, como por exemplo: Hospital oficial (federal, estadual, 

municipal, etc.) ou Hospital particular (pessoa natural ou jurídica de direito privado). 

Em relação à capacidade dos hospitais, eles se dividem em (BEZERRA, 2002): 

 a) Hospital de pequeno porte (até 49 leitos) 

 b) Hospital de médio porte (de 50 a 149 leitos)  

c) Hospital de grande porte (de 150 a 500 leitos)  

d) Hospital especial ou de capacidade extra (acima de 500 leitos) 

3.1.1- A Farmácia Hospitalar 

A Farmácia Hospitalar é responsável pelo armazenamento, distribuição, 

dispensação e controle de todos os medicamentos e produtos para saúde usados 

pelos pacientes internados e ambulatoriais do hospital, bem como, pelo 

fracionamento e preparo de medicamentos. As políticas e procedimentos que 

regulam essas atividades devem ser estabelecidos com a participação da equipe 

multiprofissional e comissões existentes (SBRAFH,2007). 

A implantação de um sistema racional de distribuição deverá ser priorizada 

pelo farmacêutico e pela Instituição, de forma a buscar processos que promovam 

maior segurança para o paciente. As prescrições médicas devem ser analisadas 

pelo farmacêutico antes da dispensação dos medicamentos, exceto em situações de 

emergência, sanando as dúvidas com o prescritor e registrando as decisões 

tomadas (SBRAFH,2007). 

 A conferência do medicamento dispensado pelos auxiliares deverá ser 

realizada pelo farmacêutico, aumentando a segurança do processo de dispensação. 

Para o adequado gerenciamento de estoques, a Farmácia Hospitalar e de Serviços 

de Saúde deverá possuir sistema informatizado (software), computadores e 
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impressoras (hardware) com qualidade adequada ao controle eficiente e eficaz dos 

itens, de forma a possibilitar o rastreamento dos mesmos (SBRAFH,2007). 

A logística farmacêutica é essencial para o perfeito funcionamento da unidade 

hospitalar, de modo a poder preservar a vida e/ou restaurar a saúde dos pacientes 

com ótima qualidade, custo baixo e retorno satisfatório para a instituição (CFF-

SP,2016). 

A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos e de 

outros produtos para a saúde deve ser priorizada pelo estabelecimento de saúde e 

pelo farmacêutico, de forma a buscar processos que garantam a segurança do 

paciente, a orientação necessária ao uso racional do medicamento, sendo 

recomendada a adoção do sistema individual ou unitário de dispensação 

(BRASIL,2010). 

3.1.2 Estrutura da Farmácia Hospitalar 

 

Fonte: Batista,2017 
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Fonte: Batista,2017 

3.1.3 Medicamentos 

Os medicamentos representam um custo relativamente alto nas unidades 

hospitalares e possuem grande importância no tratamento da maioria das doenças, 

o que justifica, portanto, a implementação de medidas que assegurem o uso racional 

destes produtos. Uma das medidas de grande impacto, neste contexto, é uma 

efetiva dispensação e/ou distribuição dos medicamentos (GOMES E REIS et al., 

2011). 

Segundo Cipriano et al. (2001) alguns erros ocorridos na administração dos 

medicamentos aos pacientes estão intimamente relacionados ao sistema de 

dispensação de medicamentos (SDM) escolhido ou praticado pelo hospital. Quanto 

maior a eficiência e eficácia do sistema de dispensação de medicamentos praticado, 

maior será a qualidade do serviço prestado e o sucesso da terapia será alcançado 

com maior precisão. 

No Brasil, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dispõe sobre o Regulamento Técnico 

para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 
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 Com o objetivo de reduzir riscos ao ambiente e à saúde pública, a RDC 

306/2004 determina que todos os serviços de saúde que são geradores de RSS 

devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS). 

Os medicamentos em desuso apresentam duas possibilidades de destinação: 

o descarte ou, quando esses medicamentos apresentam boas condições, a 

reutilização (Eickhoff et al., 2009) A reutilização gera economia financeira nas 

instituições. 
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3.2 - TIPOS DE SISTEMAS DE DISPENSAÇÃO 

Os tipos de sistema de dispensação mais conhecidos e utilizados atualmente 

são dose coletiva, dose individualizada e dose unitária.  

No sistema de distribuição coletivo ou de estoque descentralizado por 

unidade assistencial, os medicamentos são distribuídos por unidade de internação 

ou setores a partir de uma solicitação ou requisição da enfermagem, com a 

formação de estoques nas unidades ou setores solicitantes (FERRACINI,et 

al.,2010). 

No sistema individualizado direto e indireto, os medicamentos são 

dispensados por paciente, geralmente por um período de 24 horas, através da 

transcrição da prescrição médica (indireto) ou baseada na cópia da prescrição 

médica (direto) (FERRACINI,et al.,2010). 

No sistema de distribuição por dose unitária, os medicamentos são 

dispensados por paciente, para um período de 24 horas, contidos em embalagens 

unitárias, conforme horário de administração e prontos para serem administrados, 

conforme a prescrição médica, individualizados e identificados para cada paciente 

(FERRACINI,et al.,2010). 

No sistema de distribuição misto ou combinado, neste sistema a farmácia 

hospitalar distribui alguns medicamentos mediante solicitação (radiologia, 

endoscopia, laboratórios) pelo sistema coletivo e outros por cópia da prescrição 

médica (unidades de internação) pelo sistema individualizado (FERRACINI,et 

al.,2010). 

Santos (2006) e Cavallini e Bisson (2002) destacam as principais, vantagens 

e desvantagens desses sistemas de dispensação, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Comparação entre as vantagens e desvantagens dos sistemas de 

dispensação de medicamentos em ambiente hospitalar. 

Tipo de 

Sistema 
Vantagens Desvantagens 

Dose Coletiva 

 Registro das movimentações de saída 
fácil e rápido; 

 Número de funcionários reduzido; 
 Horário de funcionamento – não 

necessita funcionar 24 horas; 
 Aviamento rápido; 

 Facilidade de acesso aos 
medicamentos para uso imediato; 
 Pouco volume de requisições à 

farmácia. 
 

 Descentralização desordenada 
dos estoques; 

 Controle deficiente dos 
estoques; 

 Perdas por desvios, validade e 
armazenamento incorreto; 

 Não há garantia de qualidade; 
 Ocasiona desvio das 

atividades dos profissionais de 
enfermagem; 

 A Farmácia não participa 
diretamente da dispensação ao 

paciente; 
 Aumento do potencial de erros 

de medicação (doses, formas 
farmacêuticas, horários, etc.); 

Dose 

Individualizada 

 Evita descentralização desordenada dos 
estoques; 

 Garantia de controle do armazenamento 
dos medicamentos; 

 Inserção da farmácia na equipe 
multiprofissional (enfermagem e corpo 

clínico); 
 Menor quantidade de desvios e perdas; 
 Menor número de erros de transcrição e 

de administração de medicamentos. 

 Custo de implantação do projeto, 
incluindo equipamentos e 

funcionários; 
 As atividades da enfermagem 
permanecem desviadas para a 

dispensação; 
 Funcionamento ininterrupto da 

farmácia (24 horas). 
 

Dose Unitária 

 Menor número de devoluções para a 
Farmácia; 

 Otimização dos recursos humanos da 
Farmácia; 

 Possibilita que cada plantão da 
enfermagem confira os medicamentos 

do seu turno. 
 Permite maior contato da Farmácia com 

o corpo clínico e a enfermagem; 
 Redução dos estoques intermediários; 
 Redução dos erros de administração de 

medicamentos; 
 Maior disponibilidade de tempo para a 

enfermagem. 

 Custo da implantação, incluindo 
área, equipamentos, 

embalagens e tecnologia; 
 Aumento de recursos humanos; 
 Tempo para treinamento dos 

colaboradores; 
 Funcionamento ininterrupto da 

farmácia (24 horas). 
 

Fonte: Santos (2006).  
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3.3 Logística hospitalar 

A Administração de Materiais, “Tem o objetivo de conciliar os interesses entre as 

necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e 

operacionais das empresas”. (GONÇALVES, 2009, P.2). 

 Para Barbieri e Machline (2009), “pode ser entendida como uma área especializada 

da administração geral de uma organização”, apresentando então a necessidade de 

ser integrada a todo o processo gerencial de uma instituição, participando de todos 

os momentos de planejamento empresarial. 

Segundo Fleury et al. (2000, p.27): “A logística é um verdadeiro paradoxo. É, ao 

mesmo tempo, uma das atividades econômicas mais antigas e um dos conceitos 

gerenciais mais modernos”. Pires e Musetti (2000) explicam que a logística envolve 

a integração de informações, transporte, estoque, manuseio de materiais e 

embalagem. Todas essas áreas que envolvem o trabalho logístico oferecem ampla 

variedade de tarefas estimulantes, uma vez que a operacionalidade da logística está 

relacionada com a disponibilidade de matérias primas, componentes e estoque de 

produtos acabados, no local e no momento onde são solicitados. 

No sistema de saúde brasileiro, mais especificamente nos hospitais, há necessidade 

de se utilizar instrumentos que auxiliem na produção de informações de apoio a 

gestão, pois apenas quinze por cento dos hospitais brasileiros tem sistemas 

informatizados de gestão. Comparando os serviços envolvidos na saúde a outros 

processos produtivos, as atividades de apoio aos serviços hospitalares representam 

parte importante do custo total de uma organização de saúde. Portanto, a 

racionalização de recursos e a busca de otimização da eficiência da logística de 

abastecimento de um hospital é altamente relevante, especialmente no contexto 

brasileiro(RAIMUNDO,et al., 2000) 

  

 

 A despeito da situação precária do sistema de saúde nacional, uma maior 

conscientização do usuário tem provocado uma demanda crescente por serviços de 
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qualidade, aliados a custos mais baixos segundo (MALAGÓN-LONDOÑO et al., 

2003). Para Laverde (2003), geralmente em uma organização de saúde, o hospital 

utiliza o almoxarifado de medicamentos, buscando redução do custo de transporte 

do distribuidor até o local desejado pela empresa, quando solicita maiores 

quantidades de medicamentos e materiais diversos, bem como coordenação e 

regulação da disponibilização de produtos, pois a falta de algum medicamento em 

uma situação de emergência pode gerar consequências irreversíveis ao cliente que 

necessita do medicamento. 

 A farmácia hospitalar depende de uma logística bastante complexa quanto ao 

abastecimento e distribuição de medicamentos, uma vez que, como cabe a elas 

prestar serviços destinados a saúde, é imprescindível que tenham em estoque todos 

os medicamentos e materiais necessários para o bom andamento da instituição de 

saúde. Os estoques da farmácia hospitalar são caracterizados por ciclos de 

demandas e de ressuprimentos, com flutuações significativas e altos graus de 

incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter medicamentos em 

disponibilidade na mesma proporção de sua utilização (RAIMUNDO,et al., 2000) 

3.3.1 Logística Reversa  

A logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retorno de 

produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo (PAOLESCHI, 2009). 

 A Logística Reversa planeja, opera e controla o fluxo de informações logísticas 

correspondentes, o retorno dos bens de pós-venda e de pós consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, 

de imagem corporativa, entre outros (PAOLESCHI, 2009, p. 170).  

Paoleschi (2009) afirma que acontece com frequência a volta de materiais ao centro 

produtivo devido às falhas na produção, pedidos emitidos em desacordo com aquilo 

que o cliente queria, troca de embalagens e outros motivos. E esse tipo de processo 

reverso da logística acarreta custos adicionais, uma vez que processos como 

armazenagem, separação, conferência e distribuição serão feitos em duplicidade, e 

assim como os processos, os custos também serão duplicados. 
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Pereira (2006) comenta que a logística reversa na farmácia hospitalar pode ocorrer 

em razão do esgotamento do prazo de validade do medicamento ou devolução de 

produtos motivada pelo recebimento de quantidade superior ao definido no pedido 

de compras ou mesmo por entrega errada. 

A logística reversa torna-se necessária para um bom funcionamento de qualquer 

empresa, sendo capaz de interferir nos custos, como também nos serviços de pós-

venda, e retorno de produtos defeituosos. Diante desses resultados, afirma-se que a 

logística reversa é de fundamental importância para as instituições e apresenta-se 

como uma ferramenta estratégica para a gestão dos resíduos sólidos hospitalares. A 

logística reversa contribui com a redução de matérias que teriam sua destinação 

irregular, e descartados no meio ambiente e que estariam impactando de forma 

negativa. 
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3.4 Estudos sobre devolução de medicamentos em hospitais. 

O processo de devolução de medicamentos tem sido analisado em alguns 

estudos científicos, dado a sua relevância no contexto da gestão dos medicamentos. 

Essa devolução pode ocorrer no contexto dos processos de distribuição de 

medicamentos nos hospitais para pacientes internados e para pacientes 

ambulatoriais. Também pode ocorrer no contexto de um sistema de Logística 

Reversa, que permita à população devolver medicamentos em desuso, sobras ou 

resíduos. No caso dos pacientes internados, essa prática é mais comum, sendo 

institucionalizada em praticamente todos os hospitais. Nos demais casos, isso 

depende da implantação de um sistema que permita que a devolução ocorra de 

forma ordenada. 

PRIMO et al. (2014) avaliaram o perfil das devoluções de medicamentos não 

utilizados à farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), por pacientes ambulatoriais de um hospital universitário, localizado em 

Ribeirão Preto/SP. Foi observado que, no ano de 2011, a farmácia do CEAF 

atendeu, em média, 500 pacientes por dia, totalizando cerca de 11.000 

atendimentos por mês. Durante o período de coleta dos dados, a referida farmácia 

recebeu um total de 34 devoluções que corresponderam a 2149 unidades de 

medicamentos devolvidos que compreendem comprimidos, cápsulas e frascos. 

Houve somente devoluções de medicamentos sólidos, soluções líquidas e 

aerossóis.  

O total de medicamentos devolvidos apresentou um valor financeiro de R$ 

5.759,90. Destes, 23,5%, que representaram um valor de R$ 1.016,56, foram 

descartados e, 76,5%, que representaram R$ 4.743,34, foram repassados a outros 

pacientes e geraram economia para o serviço público responsável pela compra dos 

medicamentos (PRIMO et al., 2014). 

A reutilização de medicamentos em desuso é um tema controverso, 

especialmente no contexto dos pacientes ambulatoriais. (PRIMO et al., 2014). 

Existem opiniões controversas a respeito da reutilização de medicamentos em 

desuso, pois, em grande parte das situações, não se sabe as condições de 

armazenamento as quais foram expostos (EICKHOFF et al., 2009; BELLAN et al., 

2012). 
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Em relação à devolução de medicamentos adquiridos pelo consumidor nas 

farmácias, no Reino Unido e na Suécia, existem políticas de incentivo à devolução 

de qualquer medicamento não utilizado ou vencido às farmácias onde foi retirado ou 

comprado para que o mesmo receba destinação adequada (TONG et al., 2011).  No 

Brasil, até o presente, não há nenhum documento oficial regulamente este processo. 

A Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória norte-americana não 

proíbe a reutilização e permite que cada estado determine o que fazer com o 

medicamento em desuso. Alguns estados optam por descartar qualquer 

medicamento, mesmo aqueles dentro do prazo de validade, outros permitem a 

reutilização (DUGHTON, 2003).  

O estorno de medicamentos é o processo de devolução dos medicamentos 

distribuídos às unidades para a farmácia hospitalar, que ocorre quando o 

medicamento não é administrado por algum motivo. As causas dessa devolução 

podem contemplar a não utilização do produto, uma vez que a prescrição pode 

prever que o uso somente será feito se necessário; a alta hospitalar; ou ainda, o 

óbito (LINBERGUER et al., 2013). 

O retorno do medicamento à farmácia se faz necessário para o controle de 

estoque efetivo e para a sua redistribuição, diminuindo custos do hospital. Porém, na 

prática o estorno pode apresentar uma série de irregularidades, que resultam da 

incorreta atribuição de medicamentos aos prontuários dos pacientes internados 

(LINBERGUER et al., 2013). 

 

Além disso, outro fator determinante do número de erros de devolução diz 

respeito à periodicidade em que esta ocorre. É possível que erros ocorram pela 

devolução atrasada de materiais e medicamentos que ficam acumulados no posto 

da unidade de enfermagem, sujeito à evasão ou uso inadequado (LINBERGUER et 

al., 2013. 

 

Barros (2016) analisou a devolução de medicamentos não utilizados em um 

hospital de grande porte do Rio de Janeiro durante os meses de junho e julho de 

2015 (Tabela 2). O autor percebeu que as visitas nas unidades (busca ativa) alteram 

o perfil de devolução dos medicamentos. Em junho houve visita e tiveram mais 
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medicamentos aptos do que impróprios. Já no mês de julho não houve visita 

aumentaram o número de medicamentos descartados. 

 

Tabela 2: Comparação entre o quantitativo de medicamentos devolvidos entre meses 

de junho e julho de 2015. 

 

 

Mês Aptos Descartados Total 

Junho 1422 366 1788 

Julho 722 1381 2103 

Fonte: Barros,2016 

 

 

Analisando também o valor monetário dos medicamentos devolvidos à 

farmácia hospitalar, Barros (2016), observou que o percentual de medicamentos 

devolvidos inaptos para uso superou o percentual de aptos, o que representou uma 

perda considerável (Tabela 3). 

Tabela 3: Total de medicamentos devolvidos e o valor financeiro representado no 

período de junho a julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros,2016 

 

 

 

Medicamentos Unidades 
Valor financeiro 

R$ 
Percentual % 

Aptos 2144 27.946.21 55,1 

Descartado 
 

1747 20.050,91 44,9 

Total 3891 47.997,17 100% 
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3.5 Classificação ATC 

Com o intuito de identificar qual tipo de medicamento foi mais devolvido, foi 

feita a classificação ATC dos medicamentos devolvidos no período de estudo. 

O sistema de classificação ATC, funciona da seguinte forma: 

O primeiro nível é o anatômico, refere-se ao sistema no qual o fármaco, na indicação especificada 

irá agir para realizar seu efeito. 

1- O segundo nível é o subnível terapêutico, relaciona -se a farmacoterapia à indicação de uso 

do fármaco em questão. O terceiro nível é o subnível farmacológico, indica o grupo 

farmacológico em questão.  

2- O quarto nível é o químico, indica a que grupo químico o medicamento faz parte. O quinto 

nível representa o código referente ao próprio medicamento. Exemplo: 

A        Trato alimentar e metabólico – (1º nível – Anatômico) 

A10      Fármacos usados para diabetes – (2º nível – Terapêutico) 

A10B      Fármacos que diminuem os níveis glicêmicos, exceto a insulina 

A10BA     Biguanidas – (4º nível – Químico) 

A10BA02   Metformina – (5º nível – a substância 

Os principais grupos da classificação ATC são: 

Código Região ou sistema anatômico  
A Trato alimentar e metabólico 
B Sangue e órgãos formadores de sangue 
C Sistema cardiovascular 
D Dermatológico 
G Sistema geniturinário e hormônios sexuais 
H Preparações hormonais sistêmicas, exceto hormônios sexuais e insulina
J Anti-infecciosos de uso sistêmico 
L Antineoplásicos e agentes imunomoduladores 
M Sistema musculoesquelético 
N Sistema nervoso 
P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 
R Sistema respiratório 
S Órgãos sensoriais 
V Vários 

Fonte: Who http://www.whocc.no 
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4- OBJETIVO GERAIS 

Analisar o perfil de devolução de medicamentos não utilizados nas clínicas 

para a farmácia hospitalar de um hospital público da cidade do Rio de janeiro. 

4.1 Objetivo Específico 

São objetivos específicos desse trabalho: 

 

1. Qualificar e quantificar os medicamentos devolvidos durante os meses de 

março a agosto de 2016; 

2. Calcular o valor financeiro que representa o quantitativo de medicamentos 

devolvidos; 

3. Pontuar os possíveis gargalos geradores do processo de devolução. 
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METODOLOGIA 

   5.1- Tipo de estudo  

 

Estudo documental retrospectivo quantitativo no qual foram analisadas todas 

as devoluções provenientes dos pacientes internados nas unidades clínicas e 

cirúrgicas da unidade.    

   5.2 - Local de estudo 

O local de estudo foi um hospital de grande porte no Estado do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um hospital geral de emergência com atividades assistências e 

ensino, atendimentos diversificados com 303 leitos distribuídos por quinze clinicas: 

Pediatria (CTQI, CIPE), policlínica, cirurgia geral, CTQA, ortopedia, neurocirurgia, 

urologia, cirurgia vascular, CTI, UPG, cardiologia, unidade coronariana, clínica 

médica, sala amarela, emergência adulta e pediátrica. Conta ainda com programas 

residência médica, cirúrgica de enfermagem e farmácia hospitalar. 

A farmácia da unidade funciona especificamente com a parte de assistência 

farmacêutica, com pouca atividade sobre a atenção farmacêutica e farmácia clínica. 

A falta de sistema computadorizado que gerencie o fluxo de medicamentos impacta 

na efetividade da distribuição de medicamentos. Praticamente todo a rotina é 

realizada de forma manual, com ajuda de formulários e planilhas feitas no programa 

Excel. 

 

5.3-  Cenário  

 

O Serviço de Farmácia funciona em horário integral (24horas) durante os sete 

dias da semana e conta com a colaboração de 42 funcionários divididos da seguinte 

forma: 18 farmacêuticos, sendo 16 plantonistas da dispensação hospitalar, 01 na 

rotina e 01 na chefia; 04 farmacêuticos residentes; 10 funcionários de nível médio 

que atuam como técnicos de farmácia, entre os quais se encontram oficiais de 

farmácia, auxiliares administrativos e auxiliar de enfermagem; 04 agentes 

administrativos; uma equipe de uma empresa terceirizada que presta serviço na 

farmácia, que possui em seu quadro de pessoal 01 farmacêutico e 05 auxiliares, 

todos atuando na central de abastecimento farmacêutico (CAF). 



20 

 

As atividades desenvolvidas pela equipe de farmácia incluem programação, 

recebimento, armazenamento, controle de estoque, distribuição e dispensação de 

medicamentos e saneantes. 

 O sistema de distribuição de medicamentos é misto, sendo dividido em 

individualizado e coletivo. Porém, mesma nas unidades de internação onde os 

medicamentos não são distribuídos de forma individualizada por paciente, as cópias 

das prescrições são entregues ao serviço de farmácia e analisadas em sua 

totalidade pelo farmacêutico.  

Todos os medicamentos sólidos orais são distribuídos para as unidades de 

internação e unidades de emergência de forma fracionada individualmente e, para 

isso, o serviço conta com um setor de fracionamento e sala de vencidos. 

O sistema misto de distribuição de medicamentos favorece muito a formação 

de subestoques nas enfermarias. O acúmulo de medicamentos gera uma grande 

perda monetária para o hospital, causa perda por validade, descarte inadequado e 

podendo causar erros de medicação. 

 Segundo a literatura o sistema de dose unitária é que o causa menos perda 

para a unidade hospitalar (RIBEIRO,1993). 

 

5.4- Coleta e análise de dados 

 

Foram analisados todos os medicamentos não utilizados devolvidos pelas 

unidades de internação para o serviço de farmácia, de forma passiva pela 

enfermagem, ou através de busca ativa pelo setor de farmácia hospitalar. Os dados 

foram coletados de um formulário específico (anexo 1), no qual são computadas 

todas as devoluções feitas ao setor de farmácia. 

Para o presente estudo foram computadas as devoluções dos meses de 

fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2016. 

As devoluções ao serem entregues na farmácia são encaminhadas para o 

CAF, onde são analisadas visualmente para serem classificadas como impróprias ou 

aptos para sua utilização. Os aspectos avaliados são: identificação e integridade da 

embalagem, validade, lote, acondicionamento (no caso de medicamento termo 

sensível). 
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Depois de avaliados, os medicamentos considerados aptos são lançados no 

formulário de devolução para serem incorporados de volta ao estoque da farmácia. 

Os danificados e vencidos são enviados para a sala de vencidos e quantificados no 

formulário de vencidos e danificados para serem retirados do estoque da farmácia. 

Ressalta-se que estes últimos não foram considerados neste trabalho. 

As devoluções incorporadas ao estoque foram compiladas com o auxílio do 

software Microsoft Excel 2010 e agrupadas por centro de custo. Cada enfermaria 

representa um centro de custo.  

Para o cálculo do valor financeiro, considerou-se o preço de aquisição 

constante no sistema de gestão de materiais institucional no dia 12 de outubro de 

2016, esses valores são atualizados toda vez que chega uma nota com preço 

diferente para o produto. 

5.5- Autorização da divulgação da pesquisa 

O hospital em estudo permitiu e autorizou o trabalho em questão (Anexo II). 

 

5.6 Critérios de seleção 

5.6.1 Critério de inclusão 

 

Foram incluídas todas as devoluções registradas em formulário padronizado pela 

instituição (Anexo I) no período do estudo. 

 

5.6.2 Critério de exclusão 

Medicamentos vencidos, violados e impróprios para sua reutilização. 

5.6.3 Limitação do estudo 

 

As devoluções que entram neste formulário são feitas de maneira voluntária pela 

equipe de enfermagem, as buscas ativas são feitas com o objetivo de encontrar 

medicamentos vencidos, busca de medicamentos em desuso são eventuais.  

Ocorrendo que muitos medicamentos não utilizados acabam ficando nas 

enfermarias, O que pode colaborar para aumentar a chance de perda do produto, 

por validade ou avaria. 
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6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Fluxo de dispensação de medicamentos no hospital 

 

O hospital em estudo, por ser um uma unidade de saúde de portas abertas e 

por sua localização ser central, recebe uma gama de pacientes como os mais 

variados diagnósticos por consequência com uma alta variedade de medicamentos. 

Os medicamentos chegam a farmácia via fornecedores ganhadores dos 

processos licitatórios e via secretaria municipal de saúde. A Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) é o setor responsável por fazer o recebimento, 

armazenamento e distribuição desses medicamentos.  

A CAF do hospital não tem um software específico para gerenciamento de 

estoque, então todo o processo é realizado através de fichas de prateleira e 

planilhas do software Microsoft Excel 2010. 

 A CAF, ao receber os medicamentos, os armazena e distribui para farmácia 

abastecendo os estoques existentes dentro da farmácia (fracionamento, dispensário 

aos internados, ambulatório e alto-custo). Os medicamentos são dispensados para 

as enfermarias a partir desses estoques. 

 O hospital trabalha com o sistema misto de distribuição de medicamentos. 

Assim, parte dos medicamentos são entregues pela forma individualiza (CTI, UPG, 

CTQI, CTQA, UC) e parte pela forma coletiva (enfermarias). 

A forma individualizada acontece da seguinte forma: Essas enfermarias 

recebem os medicamentos por paciente através da cópia da prescrição médica que 

chega todos os dias à farmácia. Já as demais enfermarias recebem através de 

requisições, onde constam uma lista com todos os medicamentos e suas 

quantidades que irão para o setor especifico. Para cada setor essa lista é atendida 

duas vezes por semana. 

Os estornos são recebidos todos os dias na farmácia, onde são quantificados, 

avaliados quanto a as condições de integridade, temperatura e validade, os em 

condições de reutilização são armazenados. Dentro da CAF eles possuem um local 

de armazenamento separado, justamente para terem prioridade no abastecimento 

dos estoques da farmácia, para serem reenviados para as enfermarias.  
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Figura 3: Local de armazenamento das devoluções feitas pela enfermagem 

 

A Tabela 4 apresenta o total de devoluções para o setor de farmácia, 

realizadas pelo setor enfermagem de um Hospital de grande porte no Estado do Rio 

de janeiro, no período de seis meses de março a agosto de 2016. Essas devoluções 

foram reintegradas ao estoque.  

 

Tabela 4 – Reintegração ao estoque da farmácia no período estudado. Total por 

unidades devolvidas e o seu valor atribuído. 

 
Meses 

TOTAL 
Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Unidades 

Devolvidas 
3.684 3.872 11.202 7.017 9.651 9.651 39.284 

Valor (R$) 25.493,16 12.308,12 40.152,01 32.744,26 41.029,85 11.652,17 163.379,57 

Fonte: Elaboração própria. 

Observou-se que os meses de maio e julho apresentaram o maior número de 

devolução do período, e que houve grande variação nos padrões de devolução, 

tanto relacionado a quantidades quanto ao valor monetário. Isso ocorre por se tratar 

de um hospital de portas abertas que trata das mais variadas enfermidades, 
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lançando mão das terapias mais variadas, um hospital de alta rotatividade de 

pacientes. Pontuando que o sistema de distribuição adotado pelo hospital, coletivo e 

sua maior parte, contribui para o descontrole de provisão de medicamentos dentro 

da unidade. 

Outro ponto para justificar a variação no padrão de devolução seria a busca 

ativa realizada nos meses de maio e julho pelo setor farmácia aos setores para 

identificação de medicamentos vencidos e coleta de medicamentos em excesso nos 

setores. Onde observamos os maiores índices de devolução do período. 

Após análise dos dados observou-se que o mês de maio foi onde se teve o 

maior número de unidades devolvidas e o mês de julho o mês com maior valor 

monetário devolvido ao setor de farmácia. 

Cada medicamento possui um valor para a sua aquisição, isso demonstra que 

tivemos meses com itens devolvidos com maior valor agregado e outros com menor 

valor. Ocorrendo nos meses de março, abril, onde temos uma quantidade de itens 

devolvidos muito parecidas. 

Fazendo uma comparação com o trabalho de BARROS,2016, cujo o trabalho 

foi realizado em uma unidade hospitalar como o mesmo perfil do analisado neste 

estudo, analisando o perfil de devolução de medicamentos nos meses de junho e 

julho de 2016. Comparando os meses de junho e julho o qual foi analisado por 

BARROS em 2016 obtivemos os seguintes resultados: 

Tabela 5: Comparação 

com o trabalho de 

BARROS,2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARROS,2016 SANTOS,2017 

APTOS APTOS 

2.144 16.668 

Valor financeiro R$ Valor financeiro R$ 

3.891 73.773 
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Observamos que nos mesmos meses de estudo de ambos os hospitais o volume de 

devoluções do hospital estudado nesse trabalho supera tanto em quantidade de 

itens devolvidos quanto em valor financeiro. 

 

 

Gráfico 1: Valores mensal por clínica 

 

Ao avaliar as devoluções realizadas mês a mês por clínica, a clínica médica 

permanece em primeiro lugar como maior unidade geradora de estornos passivos a 

farmácia, tendo como seu maior pico os meses de maio junho. 

A cirurgia Vascular vem em segundo lugar devido aos seus picos de 

devoluções nos meses de março e julho. As clínicas que apresentaram menores 

índices de foram CTQI com devolução apenas no mês de março e Cirurgia Plástica 

com devolução apenas no mês Julho. 

A grande variação de devoluções entre as clínicas pode ocorrer por conta do 

perfil do paciente internado, do período de internação, do perfil clínico, da 

rotatividade da clínica e da lotação do hospital. Não foi possível identificar a causa 

específica ou o perfil de contribuição de cada uma das possíveis causas em relação 

aos dados apresentados. 
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Gráfico 2- Valores de devolução semestral por enfermarias 

 

No gráfico observamos que a clínica médica foi a clínica que mais realizou 

devoluções no período estudado com 54.327.69, seguida pelo CTIA com 20.949.64 

e UPG com 15.252.79. Isso claramente se justifica por ser uma clínica com média de 

40 a 50 leitos ocupados permanentemente em comparação com o CTIA e UPG que 

tem apenas 10 leitos cada um. A clínica Médica é uma enfermaria que recebe os 

medicamentos de forma coletiva e o CTI e a UPG recebem de forma individualizada. 

Isso reforça que a ocupação e transferência desses pacientes dentro do hospital, 

também seria um gerador de devoluções. 
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Gráfico 3- Os 10 medicamentos mais devolvidos no período 

 

Além do levantamento monetário das devoluções no hospital de estudo 

também foi feito um levantamento de quais medicamentos foram mais devolvidos no 

período estudo como indica o gráfico 3. 

Em primeiro lugar, destaca-se a Oxacilina1, que é amplamente prescrita no 

hospital de estudo, o motivo dela ter ocupado a primeira colocação no ranking dos 

mais devolvidos no período se deve a dificuldade posológica. Normalmente ela é 

prescrita 2g de 4 em 4 horas, o medicamento de apresenta em frasco- ampola 

500mg injetável, o que quer dizer que para cada paciente com essa prescrição 

dispensamos 24 frascos para 24 horas em um tratamento de sete dias totalizam 168 

frascos. 

                                            

1 São isoxazolilpeniclinas cujo o protótipo era meticilina, não mais disponível comercialmente. São 
chamadas de penicilinas penicilinase-resistentes, propriedade que justifica sua indicação exclusiva 
em infecções por staphylococcus aureus produtor de penicilinase (a maioria das cepas, 
especialmente em hospitais). Staphylococcus epidermidis é frequentemente resistente (40-60% dos 
isolados clínicos). Cepas de estafilococos resistentes às isoxazolilpenicilinas (meticilina-resistentes- 
MRSA ou oxacilina –resistentes –ORSA estão amplamente distribuídas pelo mundo. Constituem um 
problema quase exclusivamente hospitalar, mas há descrição progressivas de cepas comunitárias. 
Ainda assim, oxacilina é a primeira escolha em infecções estafilocócicas comunitárias, infecções 
hospitalares por germes sensíveis (terapia específica a oxacilina também é primeira escolha 
(FUCHS,2004). 
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Durante o tratamento acontecem diversas situações com o paciente, ele pode 

ser transferido de enfermaria onde ele as medicações as quais estava usando e 

acabam ficando na enfermaria anterior, pode ter sua prescrição alterada para outro 

antibiótico, vir a óbito ou até ter doses sublimadas. 

Com a intenção de aproveitar os dados colhidos, foi feita uma distribuição dos 

medicamentos devolvidos de acordo com a classificação ATC, identificando o perfil 

clínico da utilização de medicamento no hospital em estudo. Na escala de 

classificação o grupo J: Anti-infecciosos para uso sistêmico com 22 itens da lista, 

sendo o que mais apresentou itens, o que demonstrando o uso em escala maior de 

antimicrobianos. 

 

 

 

Gráfico 4: Ordem decrescente dos grupos da classificação ATC  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Existem opiniões controversas a respeito da reutilização de medicamentos em 

desuso presentes na casa dos cidadãos, pois, em grande parte das situações, não 

se sabe as condições de armazenamento as quais foram expostos (Eickhoff et al., 

2009; Bellan et al., 2012). No ambiente hospitalar, essa preocupação também existe, 

porém trata-se de um contexto onde é mais fácil controlar as condições de 

armazenamento ou investigar as condições as quais o medicamento foi submetido 

para definir o destino mais correto. 

Vale destacar que, além da economia proporcionada diretamente pela 

reutilização, existe também a economia com o não descarte do medicamento que é 

reutilizado.  

A devolução de medicamentos, portanto, deve ser estimulada, pois diminui o 

risco da presença de medicamentos vencidos nos setores do hospital e gera 

economia, quando os medicamentos devolvidos estão em condições apropriadas ao 

reuso por outros pacientes, porém a reutilização exige discussão e planejamento, 

pois a segurança e o sucesso dos tratamentos pós-devolução dependem de 

cuidados durante o armazenamento (PRIMO et al .2014). 

Não foi possível, neste estudo, identificar as causas das devoluções 

contabilizadas. Isso por conta de tratar-se de um estudo retrospectivo e de não 

existir no hospital estudado um formulário onde seja registrado as causas das 

devoluções. Dessa forma, como produto dessa análise foi elaborado um formulário 

para registrar os processos de devolução. Este formulário encontra-se no ANEXO III.  

A partir da análise observacional do processo de devolução do hospital 

estudado e dos dados analisados, foi possível, também, elencar as seguintes 

propostas para a melhoria do processo de devolução: 

 

 Realizar busca ativa mensalmente com o objetivo de reduzir os subestoques 

e incentivar uma cultura de devolução por parte dos profissionais envolvidos; 

 Revisar as cotas e pedidos semanais com a supervisão de enfermagem pois 

os que estão em vigência não conduzem mais com a realidade se tornando 

grandes geradores de estoque nas enfermarias. 
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 Conferir os produtos que são triados e separados pela farmácia, buscando 

falhas no processo. 

 Implantar um sistema informatizado que integre os setores, uma vez que o 

sistema manual vigente dificulta o controle de estoques dentro da farmácia e 

no hospital. 
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7- Conclusão 

 

Observou-se que o processo de distribuição de medicamentos do hospital 

estudado contribui para a manutenção de estoques altos nas clínicas, o que pode 

gerar perdas e aumentar os números de devoluções para a farmácia hospitalar. 

O processo atual de devolução de medicamentos não permite uma análise 

das causas das devoluções, uma vez que isso não é registrado. Espera-se que a 

implantação do formulário sugerido acabe com esse problema.  

Observou-se que é grande o número de clínicas que realizam a devolução, 

bem como a variedade de medicamentos devolvidos. Isso demonstra a importância 

de controlar e gerir melhor o processo de distribuição de medicamentos, o controle 

do estoque nas unidades clínicas e o processo de devolução. A implantação de uma 

rotina de busca ativa nas clínicas pode ser uma importante ferramenta para melhoria 

desse processo, pois, além de gerar uma devolução mais imediata, ajuda a diminuir 

os estoques nas clínicas, bem como todos os problemas decorrentes da presença 

deste estoque. 

A reutilização dos medicamentos devolvidos tem um impacto financeiro 

positivo considerável, tanto pela reutilização do produto como por evitar a geração 

de resíduos. Porém, tal prática deve ser realizada com muito rigor técnico e sob a 

responsabilidade de um farmacêutico capacitado. 
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9- Anexos 
 

ANEXO I Formulário de coleta de dados da devolução de medicamentos 
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ANEXO II Termo para divulgação da pesquisa 
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ANEXO III Formulário de devolução de medicamentos proposto 

FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA DEVOLUÇÃO 

  

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO 

(   )  ÓBITO            

(   ) MEDICAMENTO VENCIDO 

(   ) ALTERÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

(   ) ERRO DE PRESCRIÇÃO  

(   ) ALTERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

(   ) ERRO DE DISPENSAÇÃO 

(   ) QUEIXA TÉCNICA 

(   ) EVENTO ADVERSO 

(   ) TRANSFERÊNCIA DE ENFERMARIA 

(   ) ERRO DE DIGITAÇÃO 

(   ) SEM IDENTIFICÃO 

MEDICAMENTOS DEVOLVIDOS 

  

  

  

  

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
MANTIDO SOB REFRIGERAÇÃO (    ) SIM         (    ) NÃO 

MANTIDO AO ABRIGO DA LUZ     (    ) SIM          (    ) NÃO 

QUANTIDADE DE ITENS 

  

TOTAL:  

  

  
ASS. RESPONSÁVEL: _________________________________________         EM: 

_______/_______/_______ 
 



41 

 

Apêndice I: Classificação ATC dos medicamentos devolvidos no período. 

A: Aparelho digestivo e metabolismo 

ATC DENOMINAÇÃO GENERICA Grup
o 

A03FA04    Bromoprida comprimido 10 mg 20  A 
A03FA04  Bromoprida 4mg/ml solução oral  A 
A02BC01    Omeprazol cápsula 20 mg  A 
 A11DA01    Tiamina comprimido 300 mg  A 
A03BB01   Escopolamina sol. inj. 20 mg/ml 60 H C 54609 A 
 A03FA01  Cloridrato de ranitidina 15 mg/mL xarope Básico A 
 A02BC01   Metoclopramida sol. injetável 5mg/ml  A 
 A04AA01 Omeprazol sol. inj. EV 40mg/ml  A 
 A03FA04  Ondansetrona solução injetável 2mg/ml  A 
 A03FA04  Bromoprida solução injetável 5mg/ml  A 
Grupo A.     

      
B: Sangue e órgãos hematopoiéticos 

 B01AC06  Ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg  B 
 B05AA01  Albumina Humana sol. injetável 20%  B 
B01AB01   Heparina sol. inj. 5000 UI subcutâneo B 
B05XA01  Cloreto de Potássio sol. inj. IV 19,1% B 
B01AC04  B01AC04 Clopidogrel comprimido 75 mg B 
Grupo B.     

      
C: Aparelho cardiovascular 

     C01AA07 Deslanosídeo sol. inj. 0,2 mg/ml  C 
    C01DA02  Nitroglicerina solução injetável 5mg/ml  C 
   C01CA04 Cloridrato de dopamina sol. inj. 5mg/ml  C 

     C09AA02   Enalapril comprimido 10 mg  C 
    C10AA01   Sinvastatina comprimido revestido 40 mg  C 

C01CA07  Cloridrato de dobutamina sol. inj. C 
C01CA04   Cloridrato de dopamina sol. inj. 5mg/ml C 
C03CA01   Furosemida comprimido 40 mg C 
C08CA01   Anlodipino besilato comprimido 5 mg C 
C09AA01   Captopril comprimido 25 mg C 
C02DB02  Hidralazina drágea 25mg C 
C01DA14   Isossorbida, mononitrato cpr. 40 mg C 
Grupo C.     

      
      

      
H: Preparações hormonais sistêmicas 

  H02AB09  Hidrocortisona sol. inj. 500mg H 



42 

 

 H02AB02      Dexametasona sol. inj. 4mg/ml  H 
H02AB02  Dexametasona comprimido 4 mg  H 
 H03AA01 Levotiroxina sódica comprimido 25mcg H 
H02AB09   Hidrocortisona sol. inj. 100mg  H 
H02AB04   Metilprednisolona sol. inj. 500mg 20  H 
Grupo H.     

      
J: Anti-infecciosos para uso sistêmico 

    J01MA02  Ciprofloxacino comprimido 500 mg  J 
   J01DD04   Ceftriaxona solução injetável IM 1g  J 

      J01DE01   Cefepima solução injetável 1g  J 
      J01FA10  Azitromicina comprimido 500 mg  J 

 J01DH03 Ertapenem solução injetável 1g  J 
 J01MA12  Levofloxacino solução injetável 5mg/ml   J 
J01XD01  Metronidazol sol inj j 

      J01DH02   Meropenemsolução injetável IM 500mg  J 
    J01CF04   Oxacilina solução injetável 500 mg  J 
     J01XA02   Teicoplanina solução injetável 400mg J 
     J01XA01  Vancomicina solução injetável 500mg  J 
       J05AB0

1  Aciclovir sódico sol. inj. 250 mg  J 

 J05AB06        Ganciclovir sódico pó para sol. inj. 546mg (equivalente a 500 mg 
ganciclovir)  J 

    J01GB03   Gentamicina solução injetável 40mg/ml 240  J 
      J01EE01   Sulfametoxazol + Trimetoprima solução  J 
      J01EC02   Sulfadiazina comprimido 500 mg J 
     J01EE01   Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg J 
 J01CR05        Piperacilina + tazobactam solução  injetável 4 g + 500mg J 
J04AB02  Rifampicina cápsula 300 mg J 
J04AB02        Rifampicina + pirazinamida + etambutol J 
  J01EC02   Sulfadiazina comprimido 500 mg  J 
 J01CA01  Ampicilina solução injetável 1g J 
Grupo J.     

      
N: Sistema nervoso 

N05AA01  Clorpromazina solução oral 40 mg/ml N 
N02BB02 Dipirona solução injetável 500 mg/ml N 
N05AD01  Haloperidol comprimido 1 mg N 
N05BA01  Diazepam solução injetável 5mg/ml N 
N03AB02 Fenitoína solução injetável 50 mg/ml N 
N03AA02   Fenobarbital solução injetável 100 mg/ml N 
N03AF01 Carbamazepina comprimido 200 mg N 
Grupo N.     

      
R: Aparelho respiratório 
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R06AD02   Prometazina solução injetável 25mg/ml R 
                                         Grupo R   

      

S: Órgãos sensitivos 
      Acetazolamida 250 mg comprimido Básico e Especializado S 

  
Grupo S. 

  
V: Vários 

V03AE01  Poliestirenos sulfato de cálcio pó 900mg/g – envelope   V 

  
Grupo V. 

  
Insumos 

A12AA03  Gliconato de cálcio sol. injetável 10% I 
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Apêndice II: Valores mensal por clínica.                                       Meses 

Clínicas Março Abril Maio Junho Julho Agosto TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médica 
 R$     
9.279,96  

 R$   
4.919,00  

 R$   
4.365,91  

 R$   
10.009,14  

 R$   
10.824,36  

 R$     
4.918,16  

 R$    
44.316,31  

Vascular 
 R$     
7.007,64  

 R$      
131,85  

 R$   
3.639,59  

 R$     
2.394,58  

 R$     
6.044,94  

 R$         
133,95  

 R$   
19.351,95  

Emerg. 
 R$     
1.254,26  

 R$   
1.246,89  

 R$      
590,71  

 R$     
4.226,85  

 R$     
4.514,45  

 R$         
576,57  

 R$   
12.409,73  

U.C 
 R$     
1.348,45  

 R$      
113,25  

 R$      
712,00  

 R$         
343,50  

 R$         
295,70  

 R$         
112,25  

 R$     
2.926,15  

Urologia 
 R$         
123,31  

 R$         
53,40  

 R$      
323,59  

 R$         
736,27  

 R$     
1.520,43  

 R$           
53,40  

 R$     
2.810,40  

CTI-A 
 R$     
5.694,57  

 R$      
895,58  

 R$   
5.529,28  

 R$     
3.211,88  

 R$     
4.722,75  

 R$         
895,58  

 R$   
20.949,64  

C.Geral 
 R$         
719,53  

 R$      
853,01  

 R$                
-    

 R$     
3.941,93  

 R$         
852,01   R$                  -   

 R$     
6.397,48  

CTQI 
 R$           
65,44  

 R$                
-    

 R$                
-     R$                  -    R$                  -    R$                  -   

 R$           
65,44  

CTQA  R$                  -   
 R$      
813,17  

 R$      
749,51  

 R$         
385,46   R$                  -   

 R$         
826,89  

 R$     
2.775,03  

Policlínica 
 R$         
661,90  

 R$      
543,08  

 R$   
1.000,81  

 R$     
1.139,23  

 R$         
661,90  

 R$         
660,90  

 R$     
4.006,92  

Ortopedia  R$   3.838,00  
 R$   
1.433,63  

 R$   
2.449,05  

 R$     
5.089,01  

 R$         
637,53   R$                  -   

 R$   
14.132,49, 

Neuro  R$                  -   
 R$                
-    

 R$   
3.704,66  

 R$         
883,40  

 R$     
2.616,61   R$                  -   

 R$     
7.204,57  

Pediatria 
 R$         
199,74  

 R$      
390,60  

 R$   
3.583,66  

 R$         
119,01  

 R$         
199,74   R$                  -   

 R$     
4.492,75  

UPG 
 R$     
1.781,79  

 R$   
8.169,45  

 R$   
3.519,76   R$                  -   

 R$     
1.780,00   R$                  -   

 R$   
15.252,79  

Plástica  R$                  -   
 R$                
-    

 R$                
-     R$                  -   

 R$         
201,43   R$                  -   

 R$         
201,43  
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Apêndice III: Tabela de Contabilização das devoluções : 
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