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RESUMO 

Hospitais necessitam de sistemas eficientes de distribuição de medicamentos uma 
vez que, como tecnologias de saúde que são, apresentam-se como principal agente 
para a terapêutica de grande parte das doenças, sendo de extrema importância a 
criação de meios que possibilitem agilidade nos processos de acordo com o porte 
apresentado pelo serviço de saúde. No contexto amplo de eventos adversos, como 
os erros de medicação, medidas que assegurem que esses eventos não sejam 
produzidos são indispensáveis. Os sistemas de distribuição de medicamentos 
desempenham papel fundamental nesse contexto. No ano de 2002 o hospital de 
estudo, um hospital geral com emergência, implantou em sua rotina o sistema de 
distribuição de medicamentos por dose individualizada (SDMDI), quando até então 
era atendido somente pelo sistema de distribuição de medicamentos por dose 
coletiva (SDMDC). O objetivo deste trabalho é analisar os principais processos 
relacionados ao SDMDI do hospital estudado, identificando os protocolos definidos 
no projeto para a implantação desse sistema, analisando a aplicação e evolução 
desses protocolos, comparando suas especificações com as práticas observadas. 
Na comparação realizada entre os protocolos e formulários criados em 2002, com o 
início do SDMDI, e os disponíveis no Serviço de Farmácia em 2016, pode-se 
perceber a evolução para o controle do sistema na maioria. As visitas técnicas de 
farmacêuticos as clínicas de internação foram abaixo do quantitativo esperado para 
um período de 12 meses, refletindo diretamente nas condições inadequadas de 
armazenamento e conservação dos medicamentos encontrados nas clínicas, como 
os percentuais elevados de medicamentos vencidos, misturados e não devolvidos à 
Farmácia, o que gera um quadro preocupante quanto à segurança do paciente. 

Palavras-chave: Sistemas de Distribuição de Medicamentos em Hospital; Serviço 
de Farmácia Hospitalar; Segurança do Paciente; Erros de Medicação. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Hospitals need efficient medicine delivery systems, since, as they are health 
technologies, presented as the primary agent for the therapy of most diseases, 
adding that being of extreme importance the creation of means that enable agility in 
the processes according to the capacity presented by the health service. In the broad 
context of adverse events, such as medication errors, measures to ensure that these 
events don’t be produced are indispensable because drug delivery systems play a 

key role among these measures. In 2002, the study hospital implemented the 
Medicine Distribution System of Individualized Dose (MDSID) in its routine, when 
until then it was treated only by the system of distribution of medicines by collective 
dose (SDMDC). The main goal of this work is to analyze the main processes related 
to the MDSID of an emergency general hospital, identifying the protocols defined in 
the project for the implementation of this system, analyzing the application and 
evolution of these protocols, comparing their specifications with the observed 
practices. In the comparison performed between the protocols and forms created in 
2002, with the beginning of SDMDI, and those available in the Pharmacy Service in 
2016, it’s possible to notice the evolution to the control of the system in its majority. 
The technical visits of pharmacists to the internment clinics were below the expected 
amount for a period of 12 months, reflecting directly on the inadequate storage and 
preservation conditions of medications found in the clinics, such as high percentages 
of overdue medications mixed and not returned to Pharmacy, which creates a 
worrisome picture regarding patients safety. 
 
Keywords: Medication Distribution Systems in Hospital; Hospital Pharmacy Service; 
Patient safety; Medication Errors.  
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1. INTRODUÇÃO 

Hospitais necessitam de sistemas eficientes de distribuição de medicamentos 

uma vez que, como tecnologias de saúde que são, apresentam-se como principal 

agente para a terapêutica de grande parte das doenças, sendo de extrema 

importância a criação de meios que possibilitem agilidade nos processos de acordo 
com o porte apresentado pelo serviço de saúde (JARA, 2012; PINTO, 2016). 

 Emergir por um sistema mais eficiente de distribuição de medicamentos foi 

possível quando diversos estudos começaram a ser divulgados, a partir da década 

de 1950, dando maior visibilidade aos eventos adversos ocasionados por erros de 

medicação (EM). Por meio desses estudos, os EM demonstraram ser mais 

frequentes do que os pesquisadores e profissionais de saúde esperavam, trazendo 

com isso uma melhor percepção do sistema tradicional de distribuição de 

medicamentos, as doses coletiva e individualizada, e advertindo sobre a urgência de 
um sistema mais efetivo (MALTA, 2011). 

Nas décadas posteriores, muitos avanços direcionados à redução dos EM 

foram alcançados, principalmente, pela introdução de um novo sistema de 

distribuição de medicamentos conhecido como Dose Unitária (SDMDU). Esse 

sistema diminui as perdas em relação aos sistemas tradicionais de distribuição de 

medicamentos em hospitais, diminui os custos e possibilita uma otimização da rotina 

da equipe multiprofissional com vistas a uma melhor assistência prestada ao 
paciente (RIBEIRO, 2008).  

No ano de 2002 o hospital de estudo, um hospital geral com emergência, 

implantou em sua rotina o sistema de distribuição de medicamentos por dose 

individualizada (SDMDI), quando até então era atendido somente pelo sistema de 

distribuição de medicamentos por dose coletiva (SDMDC). O objetivo deste trabalho 

é analisar os principais processos relacionados ao SDMDI do hospital estudado, 

identificando os protocolos definidos no projeto para a implantação desse sistema, 

analisando a aplicação e evolução desses protocolos, comparando suas 
especificações com as práticas observadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Serviço de farmácia hospitalar 

A Farmácia Hospitalar, no contexto que representa dentro da instituição de 

saúde, tem funções de atuação clínica, administrativa e consultiva, na qual deve 

haver o equilíbrio entre o atendimento das necessidades individuais de cada 

paciente e a organização, execução e gerenciamento de todo o processo (SILVA, 
MAGARINOS-TORRES, OLIVEIRA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2013).  

Muitos são os objetivos de um Serviço de Farmácia Hospitalar, entre os 

principais deles: gerenciamento; assistência farmacêutica, com seus pilares básicos 

os quais correspondem ao ciclo da assistência farmacêutica (seleção de 

medicamentos, programação, aquisição, armazenamento e distribuição); como 

também operações diretamente ligadas ao uso de medicamentos, tendo como 

componentes o seguimento farmacoterapêutico, a farmacovigilância, informação 

sobre medicamentos, farmacotécnica, ensino e pesquisa (DANTAS, 2011; JARA, 
2012).  

Em uma revisão realizada por especialistas da Escola Nacional de Saúde 

Pública da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), publicada no ano de 2007 

(Quadro 1), as metas, de acordo com cada componente do Serviço de Farmácia 

Hospitalar, consistiram em exemplificar, esclarecendo melhor esses objetivos, de 

acordo com cada uma das atividades desempenhadas (MAGARINOS-
TORRES, OSORIO-DE-CASTRO & PEPE, 2007).   
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Quadro 1 - Objetivos de cada componente do Serviço de Farmácia Hospitalar. 

 

Fonte: MAGARINOS-TORRES, OSORIO-DE-CASTRO & PEPE, 2007. 
 

 
COMPONENTE 

 
OBJET I V O  

 

Gerenciamento 
Pr over  es t r ut ur a org an i zac i on al  e  in f r aes t r ut ur a q u e v i ab i l i zem 
as  aç õ es  d o S er v i ç o d e F ar mác i a.  

 

Seleção de 

Medicamentos 

D ef i n i r  os  med ic am en t os  n ec ess ár i os  p ar a  supr i r  as  
n ec ess i d ad es  d o H os p i t a l  s eg u nd o c r i t ér i os  d e  ef ic ác i a e 
s eg ur anç a.  S eg u i d os  p or  q u al i d ad e,  c omod i d ad e p os ol óg ic a e  
cus t o.  

 

 

 

 

 

 

 

Logística 

 

 

 

 

Programação 
D ef i n i r  es p ec i f ic aç õ es  t éc nic as  e  
qu an t i d ad es  d os  med ic amen t os  a s er em  
ad q ui r i d os ,  t en d o em vis t a o es t oq u e,  os  
r ecu rs os  e p r azos  d is p on í ve i s .  

 

Aquisição 
Su pr i r  a  d eman d a d o h os pi t a l ,  t en d o em  
vis t a  a qu al i d ad e e  o c us t o.  

 

Armazenamento Ass eg ur ar  a  q u al i d ad e d os  pr od u t os  em  
es t oq u e e f or n ec er  in f or maç õ es  s ob r e as  
movi m en t aç õ es  r e a l i zad as .  

 

Distribuição F or n ec er  med ic amen t os  em c on diç õ es  
ad eq u ad as  e t emp es t i vas  c om g ar an t i a  d e  
qu al i d ad e d o pr oc ess o.  

 

Informação 
Disp on i b i l i zar  i n f or maç ão in d ep en d en t e,  ob j et i va e ap r opr i ad a  
s obr e med ic amen t os  e s eu us o r ac i on al  a  p ac i en t es ,  
pr of is s i on ais  d e s aú d e e g es t or es .  

 

Seguimento 
farmacoterapêutico 

Ac omp an h ar  o us o d e med ic amen t os  pr esc r i t os  a c ad a p ac i ent e  
in d i v i du al men t e,  ass eg u r an d o o us o r ac i on al .  

 

 

Farmacotécnica 

El ab or ar  pr ep ar aç ões  mag is t r a is  e  of ic in a is ,  d isp on í ve is  ou n ão  
n o merc ad o,  e / ou  f r ac i on ar  esp ec i a l i d ad es  f ar mac ê ut ic as  p ar a 
at en d er  às  n ec ess id ad es  d os  p ac i en t es ,  r esg u ar d an d o a  
qu al i d ad e.  

 

 

Ensino e pesquisa 

F or mar  r ecu rs os  h u man os  p ar a a f ar mác i a h os pi t a l ar  e  p ar a a  
ass is t ênc i a f armac êu t ic a.  

Pr od u zi r  i n f or maç ão e c on h ec i men t o q u e su bs i d i em o  
ap r i mor amen t o d as  c on d ut as  e pr át ic as  v i g en t es .  
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O cumprimento dos objetivos de cada componente visa, além do uso racional 

de medicamentos e segurança do paciente, redução nos gastos. A aquisição de 

medicamentos para abastecimento dos sistemas representa uma das principais 

fontes de despesas, podendo chegar a 20% do orçamento total de um hospital se 

forem considerados os desperdícios pelo uso inadequado dos fármacos e os 

sistemas de distribuição falhos que, não raro, acarretam em eventos adversos a 
medicamentos (EAM) (COELHO et al., 2012).  

Gastos produzidos por EAM são imensuráveis, visto as despesas com outros 

procedimentos que serão necessários para reverter o quadro gerado por eles, como 

aumento da internação hospitalar; exames complementares; medicamentos, os 

quais não estavam previstos na terapêutica inicial; desestabilização do quadro 

clínico do paciente, que acarreta em necessidade de transferência de unidade de 

internação gerando custos que poderiam ser investidos na melhoria dos sistemas 

operacionais e de medicação, evitando ou reduzindo, assim, o dano causado 
(ROQUE & MELO, 2012).  

Como comprovado por diversos estudos e experiências de sucesso, sistemas 

de distribuição de medicamentos que racionalizam o processo trazem consigo a 

redução dos EAM e EM, além da diminuição dos custos. Ressalta-se, do mesmo 

modo, que para a implantação de um sistema mais preciso, implica na necessidade 

do hospital em dispor de um sistema de prescrição eletrônica; automatização de 

processos, objetivando facilitar a rastreabilidade dos medicamentos; além de 

acreditações e certificações de qualidade, constituindo mais um meio de segurança 
(MALTA, 2011).  

Nesse contexto, um Serviço de Farmácia Hospitalar necessita atuar de 

maneira que consista, entre suas atribuições, o melhor preparo, distribuição, 

dispensação e controle de medicamentos e produtos para saúde, priorizando a 

implantação de um sistema racional de distribuição, a fim de estabelecer o máximo 

de segurança ao paciente. Esse sistema deve ser sempre definido juntamente com a 
equipe multiprofissional da instituição (SBRAFH, 2007; DANTAS, 2011). 

O quadro 2 apresenta as atribuições reconhecidas pela SBRAFH como 
primordiais para um Serviço de Farmácia Hospitalar. 
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Quadro 2 - Atribuições reconhecidas pela SBRAFH como primordiais para um Serviço de Farmácia 

Hospitalar. 

Fonte: GOMES & REIS, 2000; SBRAFH, 2007; DANTAS, 2011. 

 

A farmácia hospitalar não atua somente no atendimento de pacientes 

internados, mas também aos atendidos nos ambulatórios, sendo os medicamentos 

distribuídos e dispensados, respectivamente (MARIN et al., 2003; MAGARINOS-
TORRES, OSORIO-DE-CASTRO & PEPE, 2007).  

Entre os componentes de um Serviço de Farmácia Hospitalar, no que 

abrange a logística, a distribuição de medicamentos caracteriza-se como uma das 

mais importantes etapas do Ciclo da Assistência Farmacêutica, sendo definida como 

“atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em 

 
ATRIBUIÇÃO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 

Ges tã o  

P ar t ic ip aç ão n a f or mul aç ão d e p ol í t ic as  e pr oc ed imen t os  
r e l ac i on ad os  à ass is t ênc i a f ar mac êu t ic a c omo:  
 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica; 
 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
 Comissão de Ética; 
 Comissão de Suporte Nutricional e Comissão de Gerenciamento de 

Resíduos de Saúde; 
 Comissão de Avaliação de Tecnologias; 
 Comissão de Riscos Hospitalares, dentre outros. 

 
 

Desenvolvimento 
de infraestrutura 

 

 
Capacidade de garantir o suporte necessário para toda a equipe da Farmácia 
Hospitalar com o objetivo que as rotinas sejam realizadas de forma segura e eficaz. 

 
Preparo, distribuição, 

dispensação e controle de 
medicamentos e produtos para 

saúde 

 
Implantação de um sistema racional de distribuição como prioridade para 
estabelecer uma maior segurança ao paciente, sendo esse sistema definido junto à 
equipe multiprofissional da instituição. 

 
 

Otimização da terapia 
medicamentosa 

 
 
Com anuência da diretoria clínica e em conjunto com a comissão de farmácia e 
terapêutica, desenvolver estratégias que conduzam ao uso racional de 
medicamentos, otimizando, assim, a terapêutica empregada. 

 
Informação sobre 

medicamentos e produtos para 
saúde 

 
Informações baseadas em evidências científicas, provendo toda a comunidade 
hospitalar de fontes atualizadas, assim como a elaboração e divulgação de boletins 
e guias que auxiliem na divulgação do uso racional de medicamentos. 

 
Ensino, educação permanente e 

pesquisa 

 
Promover, participar e apoiar ações de educação permanente, ensino e pesquisa 
nas suas atividades administrativas, técnicas e clínicas, com a participação de 
farmacêuticos, demais profissionais e estudantes. 
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quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à população 

usuária” (BRASIL, 2001). 

Na distribuição de medicamentos para pacientes hospitalizados, a equipe 

multiprofissional deve ter uma participação ativa no fornecimento e, para isso, é 

fundamental que o serviço de assistência farmacêutica hospitalar tenha uma 

atuação resolutiva. Em contrapartida, a dispensação a pacientes ambulatoriais 
necessita de orientações claras e objetivas para que a adesão seja a maior possível.  

Sendo a dispensação uma atribuição do profissional farmacêutico, cabendo a 

este também a responsabilidade de promover um sistema seguro e eficiente, 

coordenar a equipe auxiliar desenvolvendo treinamentos de capacitação, além de 

garantir que o medicamento certo chegue ao paciente certo em condições 

adequadas de uso, o mais correto seria que este profissional também dispensasse 

na farmácia ambulatorial de modo a conceder uma orientação farmacêutica 

adequada. Todavia, esta não é a realidade encontrada na maior parte dos hospitais 

brasileiros, uma vez que, a dispensação a pacientes em alta hospitalar, 

ambulatoriais e até mesmo da atenção básica a saúde ainda não têm a devida 

importância, ficando a cargo muitas vezes de profissionais inabilitados para a 

atividade (MAGARINOS-TORRES, OSORIO-DE-CASTRO & PEPE, 2007; KUNII et 
al., 2011).  

 

2.2 Armazenamento e sistemas de distribuição de medicamentos em 
hospitais 

Atividades primordiais na assistência farmacêutica, o armazenamento e a 

distribuição garantem qualidade e acesso aos medicamentos. Como etapas da 

cadeia logística, abrangem os cuidados no recebimento, rastreabilidade e os 
sistemas de distribuição (PINTO, 2016). 

Com o Ciclo da Assistência Farmacêutica norteando e relacionando a cadeia 

de atividades necessárias ao acesso e qualidade dos medicamentos que serão 

viabilizados, o armazenamento e a distribuição contribuem diretamente para o uso 
racional de medicamentos (MARIN, 2003). 
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O quadro 3 apresenta a correlação existente entre o armazenamento e a 

distribuição com as demais etapas do ciclo da assistência farmacêutica. 

 

Quadro 3 - Correlação entre o armazenamento e a distribuição com as demais etapas do ciclo da 
assistência farmacêutica. 

 

ETAPAS DO CICLO DA 
ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

 

CORRELAÇÃO COM O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

 

Seleção 

 

A seleção facilita o armazenamento e distribuição, pois racionaliza a quantidade de itens e 

gera informações para especificação e cadastramentos dos medicamentos. 

 

Programação 

 

As quantidades programadas para aquisição devem ser baseadas nas informações geradas 

pela movimentação de medicamentos, espaço e condições de estocagem. 

 

Aquisição 

 

Durante a aquisição devemos ter informação das unidades de recebimento, sobre o 

desempenho de fornecedores e ficar atento se as especificações dos produtos estão de acordo 

com o programado. Qualquer alteração na especificação gera impacto no recebimento e 

armazenamento do produto. 

 

Prescrição 

 

Informações sobre a disponibilidade e especificação de medicamentos facilitam a prescrição. 

 

Dispensação e utilização 

 

Os principais impactos do armazenamento e distribuição dos medicamentos na dispensação e 

utilização são a disponibilidade ao usuário de medicamentos com qualidade. 

Fonte: Adaptado de PINTO, 2016. 

 

2.2.1 Armazenamento 

Etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica que objetiva a garantia da 

qualidade através da estocagem adequada dos medicamentos. Envolve diversas 

fases, desde o recebimento, guarda, segurança contra danos, furtos ou roubos, 
conservação e controle do estoque. 
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Entre os cuidados gerais de armazenamento de medicamentos de acordo 

com a RDC n° 17/2010, que trata das Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos, da RDC n° 67/2007, que trata das Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em Farmácias, e as Boas 

Práticas de Estocagem de Medicamentos do Ministério da Saúde, segundo PINTO 

(2016), destacam-se: 

 

 Estocar os medicamentos e matérias-primas isolados de outros 

materiais, principalmente os de limpeza, perfumaria, cosméticos e 

alimentos; 

 

 Toda e qualquer área destinada a estocagem de medicamentos e 

matérias-primas deve ter condições que permitam preservar suas 

condições de uso; 

 

 A liberação de medicamentos e insumos farmacêuticos para entrega 

deve obedecer a ordem cronológica da validade dos lotes, ou seja, os 

lotes que vencem primeiro devem ser dispensados primeiro; 

 

 Manter em local seguro os medicamentos de alto custo com o 

controle rigoroso, recomendando-se uma conferência diária por 

amostragem; 

 
 O grau de umidade para estocagem de medicamentos e insumos 

farmacêuticos deve ser mantido entre 40% e 70%; 

 

 Estocar em temperatura ambiente (15 a 30ºC) os medicamentos e 

insumos farmacêuticos que não exigem condições especiais de 

conservação, sendo ideal não ser superior a 25ºC para conforto 

térmico; 
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 As áreas de estocagem devem possuir termo-higrômetros de máxima 

e mínima com registro em formulário específico, no mínimo, em dois 

momentos do dia com intervalo mínimo entre eles de 8 horas; 

 
 Observar as condições de estocagem de acordo com as orientações 

dos fabricantes; 

 

 Para os medicamentos e matérias-primas termolábeis, além das 

recomendações gerais, devem ser observadas os critérios: 

 
 

 Manter em áreas específicas, em condições adequadas de 

refrigeração, dentro de um sistema de rede de frios de acordo 

com as especificações do fabricante: 

 

– Refrigerada (2 a 8ºC) - Câmaras frigoríficas, refrigerados ou 

geladeiras destinadas a estocagem e conservação de produtos 

farmacêuticos. 

– Congelada (-20 a -10ºC) – Câmaras frigoríficas ou freezers. 

 

 O local de manuseio e embalagem deve manter uma 

temperatura constante, ao redor de 20ºC; 

 

 As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira 

constante e segura, com registros escritos; 

 

 Deverão existir sistemas de alerta sonoro ou visual que 

possibilite detectar defeitos nos equipamentos da rede de frios 

para reparação imediata. 

 
 Armazenamento de medicamentos e matérias-primas sujeitos à 

controle especial pela Portaria 344/98:  
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 Estar em área trancada e isolada das demais, somente 

podendo ter acesso a ela o pessoal autorizado pelo 

farmacêutico responsável do almoxarifado; 

 

 Os registros de entrada e de saída desses medicamentos e 

matérias-primas deverão ser feitos de acordo com a legislação 

sanitária específica, sem prejuízo daquelas que foram 

determinadas pela própria administração da Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 

 
 

2.2.2 Distribuição 

Etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica que se encarrega de fornecer 

medicamentos em condições adequadas, garantindo a qualidade do processo. 

Entre os tipos de sistemas de distribuição de medicamentos estão o sistema 

de complementação de previsão; sistema de unidades móveis; sistema 

automatizado; e o sistema baseado em ordem de produção, contemplado pelos 

sistemas de distribuição coletivo ou descentralizado por unidade assistencial, 

sistema de distribuição individualizado direto ou indireto (dose individualizada) e o 

sistema de distribuição por dose unitária. Para efeito do presente trabalho, o sistema 

baseado em ordem de produção será o apresentado (PINTO, 2016; FERRACINI & 
BORGES, 2010). 

 

I. Sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais 

Parte da logística hospitalar é executada através de dois modelos distintos, 

para efetivar o sistema de distribuição de medicamentos, a saber: o modelo 

tradicional (o termo refere-se aos sistemas mais utilizados nos hospitais brasileiros), 

o qual abrange os sistemas coletivo, individualizado e misto; e o modelo que se 
executa através do sistema de dose unitária (VASCONCELOS, 2012).  
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Vale ponderar que o sistema de medicação de um hospital depende do perfil 

e características da instituição e qual sistema melhor se adéqua as suas 
necessidades (MALTA, 2011). 

 

a) Sistema tradicional 

Exige que a enfermagem dedique parte da sua rotina a atividades que tenham 

relação direta com medicamentos, como a transcrição das prescrições médicas, 

requisição dos medicamentos à farmácia, preparação das doses que serão 

administradas, além da administração e o registro das doses. Esse sistema é 

composto pelos sistemas coletivo, individualizado direto e indireto e o sistema misto 
(RIBEIRO, 2008).  

 

1) Sistema Coletivo: os medicamentos são solicitados por 

unidade de internação, onde ficam armazenados, através de 

requisição enviada à farmácia seguindo um estoque mínimo e 

máximo estipulado (Figura 1). Nesse sistema os erros são 

mais recorrentes visto que a farmácia não dispõe de 

informações dos pacientes da unidade solicitante, dificultando 

a rastreabilidade. Entre os principais EM estão: duplicação de 

dose; dosagem ou via incorretas; assim como a administração 

de medicamentos não prescritos, como também, a solicitação 

de medicamentos que não são utilizados, gerando 

subestoques e posteriores perdas pelo vencimento do tempo 

determinado de validade, conduzindo a gastos desnecessários 

à instituição (FINOTTI, 2010; VASCONCELOS, 2012).  
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Figura. 1 - Fluxograma do sistema coletivo.  

 

2) Sistema Individualizado: nesse sistema os medicamentos 

são dispensados pela farmácia por meio da prescrição médica 

para o paciente internado. Pode ser direto, quando a 

prescrição original ou cópia direta é emitida à farmácia, ou 

indireto, quando ocorre a transcrição da prescrição. Nos dois 

sistemas ocorre a análise das prescrições pelo farmacêutico, 

para posterior dispensação dos medicamentos, que são 

fornecidos para as doses que serão administradas em um 

período máximo de 24 horas e identificadas por paciente 

(Figura 2) (KUNII et al. 2011). 

 

• Prescreve

Médico

• Requisita
• Administra
• Estoca

Enfermagem
• Dispensa

Farmácia/
Almoxarifado
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Figura 2 - Fluxograma do sistema de distribuição individualizado. Fonte: GOMES & REIS, 

2000. 

 

3) Sistema Misto: também conhecido como combinado, verifica-

se quando o hospital utiliza os sistemas de distribuição de 

medicamentos por doses coletiva e individualizada ao mesmo 

tempo, ou seja, a farmácia distribui medicamentos mediante 

solicitação para outros serviços do hospital e para as unidades 
de internação por prescrição médica, respectivamente. 

 

b) Sistema de distribuição de medicamentos por dose individualizada 

Nos anos de 1960, farmacêuticos hospitalares norte-americanos criaram o 

Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU). Nesse 

sistema os medicamentos são preparados por unitarização da dose, prontas para 

uso e disponibilizados ao paciente por meio da prescrição médica, que determina os 

horários de cada administração, sem necessitar ser manipulado pela enfermagem, 
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cabendo a esta, apenas, o ato de administrar o medicamento (JARA, 2012; 

VASCONCELOS, 2012).  

Esse sistema garantiu aos profissionais diretamente ligados à terapêutica do 

paciente, como médico, farmacêutico e enfermeiro, maior seguridade quanto ao 

cumprimento da prescrição. O que trouxe a diminuição dos EM, além de manter um 

uso racional dos medicamentos, assim como a possibilidade de rastrear todo o 
processo (FINOTTI, 2010; MALTA, 2011).  

No SDMDU o farmacêutico tem uma participação mais ativa na 

farmacoterapia do paciente, visto que recebe sua prescrição médica ou cópia direta, 

analisa a terapia medicamentosa, estabelecendo, assim, o perfil farmacoterapêutico 

individual, intervindo junto à equipe de prescritores e enfermagem, quando 

necessário, além da dispensação dos fármacos por dose unitária, que são 

administrados de acordo com os horários determinados (RIBEIRO, 2008; 
FERRACINI & BORGES FILHO, 2010).  

Outra vantagem desse sistema é que o tempo dispensado pela enfermagem, 

no sistema tradicional, pode ser prejudicial à prestação de cuidados ao paciente, no 

entanto, com o SDMDU a enfermagem elimina essa perda, uma vez que a dose sai 

da farmácia pronta para a administração, sem requerer seu preparo.  

A figura 3 apresenta as etapas do SDMDU.  
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Figura 3 - Fluxograma do sistema de distribuição por dose unitária. Fonte: GOMES & REIS, 

2000.  

 

Entre as desvantagens do SDMDU pode-se citar: alto custo gerado com a 

mudança de sistema de distribuição de medicamentos, o que envolve a compra de 

equipamentos e a melhoria da infraestrutura da farmácia hospitalar; e a necessidade 

de contratação de mais recursos humanos. Por outro lado, como vantagens 

destacam-se: redução dos desperdícios, redução dos erros de medicação, 

rastreabilidade dos processos; aumento do controle de estoque e melhor 

capacitação da equipe técnica envolvida, refletindo, diretamente, na segurança do 
paciente e na redução dos custos. (FINOTTI, 2010). 

O quadro 4 apresenta os comparativos das principais vantagens e 
desvantagens dos três sistemas de distribuição de medicamentos. 
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Quadro 4 - Vantagens e desvantagens dos sistemas de distribuição de medicamentos. 

Fonte: Adaptado de RIBEIRO, 1993; PIRES, 2013. 

 

2.3 Segurança do paciente e erros de medicação 

Os possíveis riscos que envolvem as fases do sistema de distribuição de 

medicamentos precisam estar adequadamente monitorados. Nos sistemas coletivo e 

 

TIPO 

 

VANTAGENS 

 

DESVANTAGENS 

 

 

 

Dos e  Co le t iv a  

 
 Maior acesso a medicamentos; 

 
 Número de funcionários e recursos 

materiais reduzidos; 
 

 Horário de funcionamento: não 
necessita funcionar 24 horas; 
 

 Aviamento rápido; 
 

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

 

 

Dose 
Individualizada 

 
 Evita descentralização desordenada 

dos estoques; 
 Otimização do estoque; 
 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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individualizado, há uma maior exposição do paciente aos erros relacionados a 

medicamentos, sobretudo, pelo desvio das atividades profissionais da enfermagem 

para outras funções que não sejam o exclusivo cuidado ao paciente e a 
administração de medicamentos (PIRES, 2013).  

 Eventos adversos (EA) podem ter grandes proporções, em relação à 

segurança do paciente, pois estão vinculados diretamente aos agravos no cuidado 

em saúde, que abrange não apenas o cuidado clínico, mas também aspectos 

individuais, científicos e sociais (DIAS et al., 2014).  

No início da década de 1990, a partir dos dados apresentados pelo Estudo da 

Prática Médica de Harvard, uma maior percepção da gravidade dos eventos 

adversos tornou-se notoria, tal modo que, a segurança do paciente começou a ter 

visibilidade. Nessa mesma década, foi divulgado o relatório To Err is Human do 

Institute of Medicine dos Estados Unidos, no qual aponta que dentre 33,6 milhões de 

internações apresentadas no ano da pesquisa, a causa de morte por EA poderia 
chegar até 98 mil (SILVA, 2010). 

Com informações relevantes, evidenciando a necessidade de uma maior 

atenção aos EA, a segurança do paciente passou a ser entendida como primordial e 

mais um elo fortalecedor no sistema. Assim, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tomou como prioridade a política de segurança do paciente junto aos países 

membros criando, em 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World 

Alliance for Patient Safety), no qual planos e procedimentos foram estabelecidos 

com o objetivo da melhoria de todo o cuidado que envolve saúde (REIS, MARTINS 

E LAGUARDIA, 2013; DIAS et al., 2014).  

 No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde instituiu através da Portaria 

GM/MS n° 529, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), estando 

entre seus 6 protocolos básicos o protocolo de “Segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos”. Dentre outras considerações, o PNSP reconhece: 

“a necessidade de se desenv olver estratégias,  produtos e 

ações di recionadas aos gestores,  prof issionais e usuários da 
saúde sobre segurança do paciente,  que possibi l i tem a 
promoção da mi t igação da ocorrência de evento adv erso na 
atenção à saúde.. . ”  (BRASIL,  2013).   
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O dano associado ao uso de medicamento pela mediação da equipe de 

saúde é considerado evento adverso a medicamento (EAM), mesmo não ocorrendo 

comprovação de causa e efeito. Esses eventos podem ter ligação com a piora do 

paciente, levando a um maior tempo de internação, aumento dos agravos e até a 

morte, classificado em estudos de diversos países como um problema de saúde 

pública (BOHOMOL & RAMOS, 2007; ROQUE & MELO, 2012).  

Entre o mais comum EAM passível de ser evitado no sistema de medicação, 

o erro de medicação (EM) classifica-se principalmente em erros de prescrição, 

dispensação e administração, sendo o erro na prescrição considerado o mais sério 

na utilização de medicamentos, pois, através dele, desencadeia a continuidade do 

erro nas etapas de distribuição/dispensação e administração, caso farmacêuticos e 

enfermeiros não o percebam e interceptem antes de chegar ao paciente  
(AIZENSTEIN & TOMASSI, 2011). 

Os EM podem ser produzidos não só pelos profissionais envolvidos 

diretamente nas principais etapas da farmacoterapia de pacientes internados, como 

também pelo quantitativo de medicamentos e correlatos interligados, caso não 

estejam dentro de padrões mínimos de qualidade estabelecidos, técnicas utilizadas 

e em qualquer fase do cuidado (LOPES et al., 2011; FINATTO, CAON & PARIS, 
2013). 

Mesmo com a criação, em 2001, no Brasil, de uma rede de Hospitais 

Sentinelas pelo Ministério da Saúde com o intuito de notificar incidentes, eventos 

adversos e queixas técnicas de produtos e de serviços sob vigilância sanitária, 

dificuldades têm sido encontradas para obtenção de respostas, segundo relatos de 

profissionais de saúde.  As notificações são feitas pelo Sistema de Notificações em 

Vigilância Sanitária (NOTIVISA), protocolado um a um, sendo a consulta feita pelo n° 
de protocolo gerado (SILVA et al., 2011; BRASIL, 2016).  

Diante da falta de formalidade na notificação na maioria dos hospitais, a 

identificação de EAM baseia-se em anotações, reclamações, evolução do quadro 

clínico do paciente, em suma, verificadas pela equipe de enfermagem, uma vez que, 
são os profissionais mais envolvidos com o cuidado do paciente (SILVA et al., 2011).  
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Como a vulnerabilidade a EAM de pacientes em internação é maior 

principalmente pelo arsenal terapêutico a que são expostos, a capacitação de todo o 

sistema de uma instituição hospitalar é essencial para evitar erros e, 
consequentemente, o dano (ROQUE & MELO, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Pela importância que um sistema de distribuição de medicamentos tem no 

cenário da assistência farmacêutica, o presente trabalho visa comparar as rotinas 

desenvolvidas pelo Serviço de Farmácia Hospitalar de um Hospital Geral de 

Emergência do Município do Rio de Janeiro a partir do projeto de implantação do 

Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Individualizada (SDMDI), 
ocorrido no ano de 2002, com as práticas realizadas em 2016. 

Até o ano de 2002, o Hospital de estudo utilizava o sistema de distribuição de 

medicamentos por dose coletiva (SDMDC), sendo individualizada por paciente 

apenas os medicamentos de alto custo, os antimicrobianos e os medicamentos 

controlados pela Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretária de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).  

Perante os riscos apresentados pelo SDMDC, dos erros relacionados a 

medicamentos serem recorrentes e de casos graves e de repercussão nacional que 

envolveram a instituição, medidas voltadas para a segurança do paciente foram 

criadas. Entre elas estavam o desenvolvimento de protocolos das etapas que 
abrangem o Ciclo da Assistência Farmacêutica e o início da implantação do SDMDI. 

Após a implantação do SDMDI não houve nenhum estudo de comparação 

das rotinas antes e depois ao longo dos anos. Acredita-se que este trabalho poderá 

ter efeito positivo sobre os pacientes, Serviço de Farmácia e equipe multiprofissional 
da instituição.  
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4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo Geral 

Comparar as rotinas desenvolvidas pelo Serviço de Farmácia Hospitalar de 

um Hospital Geral de Emergência do Município do Rio de Janeiro a partir do projeto 

de implantação do Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose 

Individualizada (SDMDI), ocorrido no ano de 2002, com as práticas realizadas em 
2016. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Identificar os protocolos definidos no projeto para a implantação do 

sistema de distribuição de medicamentos por dose individualizada; 

 Analisar a aplicação e evolução atual destes protocolos; 

 Comparar as especificações dos protocolos com as práticas 

observadas. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de estudo 

Este estudo pode ser classificado como exploratório e utilizou-se a análise 
documental como forma de coleta dos dados. 

 

5.2 Local de estudo 

Hospital geral de emergência do município do Rio de Janeiro com 

aproximadamente 290 leitos, atividades de atendimento ambulatorial nos níveis de 

atenção básica, média e alta complexidades e atendimento hospitalar nos níveis de 
atenção de média e alta complexidades. 

O hospital realiza atendimento prioritariamente emergencial adulto e 
pediátrico a casos clínicos e cirúrgicos, incluindo atendimento ao trauma.  

No ano de 2016 o hospital realizou 123.042 atendimentos entre pacientes 

baleados, acidentes de trânsito, trauma e clínico. Ocorreram 11.724 internações e 
5.748 cirurgias, segundo dados estatísticos da Instituição.  

O hospital possui sistema de distribuição de medicamentos por dose mista, ou 

seja, doses coletiva e individualizada. O atendimento é integralmente prestado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Serviço de Farmácia funciona 24 horas com farmacêutico presente. Dispõe 

de 13 farmacêuticos, 2 residentes, 6 oficiais de farmácia, 5 técnicos administrativos 
e 6 funcionários terceirizados como apoio.  

 

5.3 Coleta e análise de dados 

Tendo como base o projeto desenvolvido para a implantação do sistema de 

distribuição de medicamentos por prescrição individualizada, iniciado no hospital de 

estudo no ano de 2002, quando foram criados: Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP’s); Protocolos de Dispensação de Medicamentos; Formulários de Requisição e 

Devolução de Medicamentos, definindo o papel de cada profissional no novo 
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sistema, assim como novas práticas para dispensação de cada tipo de 

medicamento; e Protocolos para Dispensação Diária, em casos distintos, foram 

coletados dados referentes às práticas realizadas no ano de 2016 por meio de 

formulários, protocolos e documentos que direcionavam a rotina do SDMDI, assim 

como as visitas técnicas dos farmacêuticos as unidades de internação e 

emergenciais.  

Formulários, protocolos e rotinas que norteiam o SDMDI foram avaliados um 

total de 9 para efeito comparativo com os formulários criados para a dose 

individualizada, que começou a ser implantada em 2002, sendo desse projeto 

avaliados 6 formulários que caberiam ainda na rotina do Serviço de Farmácia, a 

saber: Formulário de Visita Técnica as Enfermarias; Formulário de Requisição de 

Medicamentos;  Formulário de Medicamentos não Dispensados; Formulário para 

Alteração de Prescrição Médica; Formulário de Adiantamento de Medicamentos; 

Formulário de Devolução de Medicamentos, além da rotina de Fracionamento de 
Cápsulas e Comprimidos. 

Pela falta de registros do acompanhamento do SDMDI implantando ao longo 

dos anos, não foi possível uma coleta de dados retrospectiva. No Serviço de 

Farmácia do hospital de estudo não havia disponível o projeto de implantação do 

SDMDI, seja por meio físico ou virtual, sendo necessário que a pesquisadora o 

buscasse por meio de contatos pessoais de outros colegas com uma das autoras do 

projeto de 2002.  

Os dados foram trabalhados com o auxílio do programa Microsoft Excel 2013, 

para realização de análises descritivas.  

O item “Observações” do formulário de Visita Técnica às Enfermarias foi 

desconsiderado para obtenção de estatísticas mais exatas, assim como a condição 

de n° 12, “Como se encontram as básculas quanto à limpeza, dificuldade em abrir e 

estado físico?”, pois necessita das informações descritas em “Observações”. 

Nas clínicas com SDMDC, a condição de n° 13, “As básculas estão sendo 

utilizadas?”, também não foi analisada por conta das características desse sistema. 
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5.4 Considerações éticas 

O estudo foi posto em prática após aprovação pela Instituição Hospitalar 

(Anexo I), não necessitando o mesmo de Comitê de Ética em Pesquisa. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Formulários e protocolos que norteiam o sistema de distribuição de 
medicamentos do hospital 

I. Formulário de Visita Técnica as Enfermarias 

Criado com o objetivo de acabar com os excessos de medicamentos no posto 

de enfermagem das clínicas de internação, recomendação de local adequado e em 
condições ambientais apropriadas para a guarda dos medicamentos necessários.  

Na primeira visita realizada como teste para o projeto, foram estabelecidos 

com a chefia de enfermagem da clínica visitada os horários para a entrega das 

prescrições na Farmácia e entrega dos medicamentos na clínica. Intervalo este que 

não ultrapassariam 3 horas entre a entrega das prescrições à Farmácia e 

medicamentos disponíveis na clínica de internação para administração aos 

pacientes. A partir desse protocolo, também foi estabelecido que as Visitas Técnicas 

realizadas pelos farmacêuticos do hospital seriam periódicas para conferência e 

organização dos medicamentos. Todos os procedimentos definidos a partir da 

primeira visita técnica realizada como piloto foram estendidos as demais clínicas do 
hospital (ANTUNES & SANTA MARINHA, 2006). 

Este primeiro protocolo era em frente e verso. A frente para anotação dos 

medicamentos encontrados em excesso, com prazo de validade, lote e espaço para 

observações. O verso do Protocolo de Visita Técnica apresentava 13 perguntas para 

avaliação das condições da clínica visitada, com opções de resposta SIM ou NÃO e 

espaço para as observações que fossem relevantes (Anexo II). As irregularidades 

eram descritas em relatório, entregues à Chefia de Enfermagem da Clínica e a 
Direção do Hospital. 

Entre a formulação do Projeto de implantação do SDMDI no hospital de 

estudo e o ano da pesquisa, foram 14 anos trabalhando com esse sistema que, 

naturalmente, foi aperfeiçoado com o decorrer dos anos de acordo com as 

necessidades de atendimento da instituição, porém, não foram encontrados registros 
do acompanhamento da evolução do sistema no período entre 2002 e 2016. 
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O formulário de visita técnica as enfermarias no ano da pesquisa (Anexo III) 

se apresentava em apenas uma folha referente ao verso do formulário de 2002, com 

a maioria das condições da clínica que eram descritas naquele formulário. O quadro 

5 traz o comparativo do formulário de visita técnica às enfermarias, destacando as 
alterações entre o que foi elaborado em 2002 e o que foi encontrado em 2016. 

Quadro 5. Comparativo do formulário de visita técnica as enfermarias referente as condições da 
clínica nos anos de 2002 e 2016 

 

Condições da Clínica em 2002 

 

Condições da Clínica em 2016 

1 Existem medicamentos fora do prazo de validade? 1 Existem medicamentos fora do prazo de validade? 

2 Existem medicamentos em que não se pode 
identificar o nome do produto? 

2 Existem medicamentos em que não se pode 
identificar o nome do produto? 

3 Existem medicamentos misturados? 3 Existem medicamentos misturados? 

4 Existem medicamentos que não contêm n° do lote? 4 Existem medicamentos que não contêm o número 
do lote e validade? 

5 Os medicamentos termolábeis estão na geladeira? 5 Os medicamentos termolábeis estão na geladeira? 

6 A geladeira tem uso exclusivo para guarda de 
medicamentos? 

6 A geladeira tem uso exclusivo para guarda de 
medicamentos? 

7 A geladeira possui termômetro? 7 A geladeira possui termômetro? 

 

8 

 

A geladeira está em temperatura ideal para 
guarda de termolábeis (2° à 8°C)? 

8 Os medicamentos abertos conservados sob 
refrigeração estão identificados com nome do 
manipulador e data de validade, de acordo com 
sua estabilidade? 

9 Se existe termômetro, a temperatura é verificada 
diariamente em formulário próprio? 

9 Existe carrinho para medicamentos de 
emergência? 

10 Os medicamentos abertos conservados sob 
refrigeração estão identificados com o nome do 
manipulador, data em que foi utilizado e a data de 
validade de acordo com sua estabilidade?   

 

10 

 

Existem medicamentos em excesso?  

11 Existe carrinho para medicamentos de emergência? 11 Os medicamentos estão armazenados em ordem 
de validade? 

12 Existem medicamentos em “excesso”? 12 Como se encontram as básculas quanto à 
limpeza, dificuldade em abrir e estado físico? 

13 Os medicamentos estão armazenados em ordem de 
validade (PEPS)? 

13 As básculas estão sendo utilizadas? 

  14 Nas altas, óbitos ou alterações das prescrições 
está ocorrendo a devolução do medicamento 
para a farmácia? 
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Como destacados no quadro 5, é possível observar as diferenças existentes 

entre os dois formulários. A condição da clínica de n° 4 em 2002 apresenta 

“Existem medicamentos que não contêm n° do lote?” e em 2016 foi 

acrescentado o termo validade a esta condição, sendo apresentada como “Existem 

medicamentos que não contêm n° do lote e validade?”. 

Em 2002 existiam as condições “A geladeira está em temperatura ideal 

para guarda de termolábeis (2° à 8°C)?” e “Se existe termômetro, a 

temperatura é verificada diariamente em formulário próprio?”, o que foi omitido 

no formulário de 2016. Por acreditarem que seriam condições implícitas nas outras 

condições de armazenamento e conservação de temolábeis, essas condições foram 

retiradas, porém, foi constatado que na maioria das visitas técnicas realizadas no 

ano de 2016 essas condições omitidas não foram descritas no item “observações”, 

como será apresentado mais adiante neste trabalho.  

No formulário de 2002 não existiam as condições que são importantes para a 

manutenção, agregam qualidade ao SDMDI, e que são apresentadas no formulário 

de 2016: “Como se encontram as básculas quanto à limpeza, dificuldade em 

abrir e estado físico?”, “As básculas estão sendo utilizadas?” e “Nas altas, 

óbitos ou alterações das prescrições está ocorrendo a devolução do 
medicamento para a farmácia?”.  

No tópico 6.2 Visita Técnica as Enfermarias, são apresentados os 

resultados observados na coleta de dados realizadas com este formulário no ano de 
2016. 

 

II. Formulário de Requisição de Medicamentos   

Elaborado para que a farmácia e a enfermagem ficassem cientes dos 

medicamentos que eram separados para cada paciente e, também, para que as 

quantidades finais de cada medicamento fornecido tivessem saída no computador, 

através do Sistema de Gestão de Medicamentos (SGM), programa utilizado na 

época para controle do estoque de medicamentos. Nele foram introduzidos os 

principais produtos de saída para clínica com seus respectivos códigos e espaço 

livre para introdução de outros (ANTUNES & SANTA MARINHA, 2006).   
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A figura 4 mostra o primeiro formulário de Requisição de Medicamentos 

elaborado e utilizado pelo Serviço de Farmácia para nortear o SDMDI, que começou 
a ser implantado no hospital entre os anos de 2002 e 2003.  

 

Figura 4. Formulário de Requisição de Medicamentos elaborado para o SDMDI, versão 2002. 

Fonte: ANTUNES & SANTA MARINHA (2006).   

 

Na figura 4 é representada a versão reduzida com códigos figurativos do 

Formulário de Requisição de Medicamentos. O mesmo era preenchido pela 

Farmácia em duas vias. A Enfermagem assinava o formulário ao receber os 

medicamentos separados para controle da Farmácia e recebia a cópia (ANTUNES & 
SANTA MARINHA, 2006).  

Em 2016, o procedimento utilizado na requisição de medicamentos por 

prescrição era primeiramente quantificado em uma requisição nomeada como 
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Rascunho, para no fim do aprazamento de toda a clínica (por ex., Ortopedia) ser o 

total quantificado de cada medicamento (Anexos IV e V).  

Somente após o aprazamento farmacêutico de toda a clínica, com as 

quantidades de medicamentos que serão dispensadas para cada paciente definidas, 

é que a quantificação total de cada medicamento a ser dispensado por clínica é 

definida, após o somatório realizado através do Rascunho. Esse formulário é 

conhecido como Requisição Interna de Materiais (RIM), como representado nos 

anexos VI e VII.  

No formulário de 2016  denominado “Rascunho”, de modo a evitar confusão 

com a “RIM”, não vem caracterizado o n° do livro (quando as prescrições são 

entregues pela Enfermagem à Farmácia, anota-se a sequência numérica, sendo 

zerada a cada novo ano, de requisição e horário de entrega para manter um controle 

sobre todos os pedidos solicitados no dia) e os campos “Farmácia/recebido” e 

“Declaro que recebi o(s) materiais relacionados nesta Rim – Nome”. Como 

também medicamentos controlados pela Portaria SVS n° 344/98 não são descritos 

em Rascunho, uma vez que esses medicamentos só podem ser liberados pela 

Farmácia em receituário separado da Instituição, com assinatura e carimbo do 
prescritor. 

 

III. Formulário de Medicamentos Não Dispensados  

Elaborado para que a Farmácia e Enfermagem soubessem os motivos pelos 
quais medicamentos prescritos não eram dispensados.  

Junto ao formulário de 2002 (Quadro 6), foram também criadas siglas para 
identificar o motivo pelo qual cada medicamento não era dispensado, sendo elas:  

 NH: Não Há (medicamento em falta na Farmácia) 

 NP: Não Padronizado (medicamento que não consta na Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME). 

 SR: Sem Receita (medicamento controlado que não foi dispensado por 

falta de receita). 
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Quadro 6. Formulário de Medicamentos não dispensados.  

 
Medicamentos Não Dispensados 

 
Clínica:   
Data: 

Medicamento Observação 
  
  
  
  
  

 
NH – Não há                 NP – Não padronizado            SR – Sem receita 

Fonte: ANTUNES & SANTA MARINHA, 2006.    

O mais parecido com o formulário de 2002 encontrado em 2016 foi o 

Formulário Para Alteração de Prescrição Médica (Anexo VIII), que a pesquisadora 

nunca observou ser utilizado na rotina da farmácia ou hospital, geralmente as 

alterações sendo informadas pelas equipes Médica e de Enfermagem de forma 
verbal e/ou sinalizado na prescrição do paciente. 

No ano da pesquisa não foi encontrado nenhum documento que fosse 

utilizado para justificar a não dispensação de um medicamento, sendo apenas 
utilizadas as siglas NH, NP e SR na própria prescrição do paciente. 

 

IV. Formulário de Adiantamento de Medicamentos   

O Formulário de Adiantamento de Medicamentos é descrito na pesquisa de 

2002 para a inclusão de paciente na clínica fora do horário de entrega das 

prescrições (Anexo IX). Por exemplo, se os medicamentos fossem liberados para a 

clínica às 14h e um paciente fosse internado às 18h, a prescrição do paciente era 

analisada pelo farmacêutico e liberados os medicamentos necessários para os 
horários de administração dos mesmos até às 14h do dia seguinte.  

Esse formulário também era utilizado para que os medicamentos fornecidos 

tivessem saída do estoque através do SGM. Foram criadas siglas para justificar a 
dispensação de medicamentos, sendo: 
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 PRI: Paciente Recém Internado – todo medicamento prescrito deverá 

ser dispensado conforme horários previstos. 

 POC: Paciente de Outra Clínica - os medicamentos já foram separados 

para outra clínica e a mesma deve acompanhar o paciente. A 

dispensação só ocorre se houver mudança na prescrição. 

 MET: Modificação no Esquema Terapêutico – quando há inclusão ou 

troca de medicamentos na prescrição. No segundo caso, o 

medicamento suspenso deve ser devolvido à Farmácia através do 
formulário de Devolução de Medicamentos. 

Em 2016 não foi verificado nenhum documento relacionado ao adiantamento 

de medicamentos para uma nova internação ou mudança do paciente de clínica, 

sendo este procedimento feito diretamente a partir da entrega da prescrição médica 

do paciente à Farmácia ou anotação direto na RIM da clínica de internação, em 

casos de urgência e que o medicamento só fosse liberado com prescrição para a 

dose individualizada. Continuava o procedimento de dispensação para a dose de 
24h.  

Não foi observado em 2016 o uso das siglas criadas em 2002, ou seja, 
entraram em desuso com o passar dos anos. 

 

V. Formulário de Devolução de Medicamentos  

A elaboração do Formulário de Devolução de Medicamentos, em 2002, deu-

se com o intuito de que todos os medicamentos não utilizados na clínica fossem 

devolvidos à Farmácia, especificando a enfermaria e o leito onde estes não eram 

administrados (Anexo X). O procedimento foi criado também para facilitar as 

pesquisas em Farmácia Clínica e estudos retrospectivos das prescrições. O campo 

“Observação” era para preenchimento de informações como: alta, óbito, 

transferência do paciente para outro hospital, encaminhamento para cirurgia etc., de 
modo que facilitasse estudos estatísticos posteriores.  

No formulário de 2016 são solicitadas apenas codificação de rastreamento 

pela farmácia, descrição do produto, unidade (forma de apresentação), quantidade, 
lote e validade (Anexo XI). 
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O objetivo principal deste procedimento é que se crie uma rotina de devolução 

de medicamentos não utilizados na clínica, evitando o excesso de medicamentos na 
enfermaria e possibilitando a dispensação para outras clínicas que necessitem. 

 Casos de um determinado medicamento estar em falta na farmácia para o 

atendimento de pacientes e em visitas técnicas esses medicamentos serem 

encontrados em quantidades consideráveis não sendo utilizados na clínica, 

próximos do vencimento e devolvidos à Farmácia pela Enfermagem também nessas 

condições foram presenciados algumas vezes, por isso a importância da 

conscientização, principalmente, da equipe de Enfermagem para que se torne uma 
rotina a devolução de medicamentos. 

 

VI. Fracionamento de Cápsulas e Comprimidos 

  O projeto de implantação do SDMDI contemplou o fracionamento de 

cápsulas e comprimidos. As rotinas estabelecidas baseavam em serem realizadas 

no horário noturno pelos funcionários responsáveis por essa função, sob orientação 

do farmacêutico plantonista. Cada medicamento sólido oral era embalado em saco 

plástico vedado na seladora e etiquetado. A separação dos medicamentos para 

fracionamento e a preparação das etiquetas com nome genérico, dose número do 

lote e data de validade era de responsabilidade dos farmacêuticos e estagiários. 

Todos os dados do fracionamento eram anotados no Livro de Fracionamento de 
Comprimidos, onde cada medicamento teria uma página própria (Anexo XII).   

A rotina para o fracionamento de medicamentos sólidos orais em 2016 era 

realizada pelos oficiais de farmácia, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, 

supervisionado pelos farmacêuticos do plantão, geralmente, o farmacêutico que era 

o supervisor do dia junto aos oficiais de farmácia, com responsabilidades de: apoio a 

estes; recebimento das prescrições por dose individualizada das clínicas de 

internação e demais setores do hospital; conferência da dose individualizada após 

aprazamento pela equipe do plantão farmacêutico e triagem pelos oficiais de 

farmácia; suporte a equipe de enfermagem para atendimento de suas solicitações; e 

toda a supervisão da rotina da Farmácia do dia, sendo realizado cada dia da 
semana por um farmacêutico diferente, incluindo residentes. 
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Em 2016 a separação dos medicamentos para fracionamento e a preparação 

das etiquetas com nome genérico, dose, número do lote interno e data de validade 

eram de responsabilidade dos farmacêuticos e residentes. Todos os dados do 

fracionamento eram anotados no Livro de Fracionamento de Comprimidos (Anexo 
XIII), que continha campos de preenchimento na seguinte ordem: 

 

a) Lote Interno (LI): a cada abertura de um novo livro a numeração do 

lote interno reinicia. Ex.: 01/2016, 520/2016, 741/2016.  

b) Etiqueta: após ser definido o medicamento que será fracionado, no 

livro de fracionamento é verificado qual será a ordem de numeração 

do próximo lote interno. No computador da Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), onde as etiquetas são elaboradas, existe um 

arquivo com todos os medicamentos que são fracionados pela 

farmácia já com o modelo de impressão das etiquetas. O farmacêutico 

seleciona entre os arquivos o medicamento que será fracionado e só 

altera dados referentes ao lote interno, que é o rastreamento feito pela 
farmácia, e a validade do laboratório fabricante. 

 

 Ex.:   

OMEPRAZOL 20 MG 

LI: 520/2016 

VAL.: 07/2018 

  

c) Laboratório: nome do laboratório fabricante.  

d) Lote do Fabricante: lote impresso no blíster e caixa do medicamento.   

e) Elaborador: nome do profissional que elaborou a etiqueta.   

f) Data: data de elaboração da etiqueta. 
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g) N° de Etiquetas: número total de etiquetas impressas para o 

fracionamento.  

h) N° de Comprimidos: quantidade total de compridos que serão 

fracionados. 

i) Farmacêutico: profissional farmacêutico que confere o medicamento, 

as etiquetas e se os dados foram anotados no livro antes de iniciar o 
fracionamento.  

j) Fracionador: profissional responsável por fracionar, etiquetar e 

organizar os medicamentos fracionados.  

k) Data: data em que o fracionamento foi realizado, que pode ser 

diferente da data de elaboração da etiqueta.  

l) Farmacêutico: profissional que irá conferir o fracionamento realizado. 

Verifica se as quantidades de cápsulas ou comprimidos descritos no 

livro antes do fracionamento confere com o que é apresentado no 

físico. Responsável também pela guarda dos medicamentos na área 
de dispensação da dose individualizada (Figura 5).  

m) OBS.: espaço para que sobra de etiquetas ou outras observações 

sejam anotadas.  

 

Os medicamentos são fracionados, etiquetados, separados de 10 em 10 

unidades em saquinhos plásticos e estes em um conjunto de 10 saquinhos, 

formando 1 saco maior com 100 comprimidos no total, que são  disponibilizados na 

área de dispensação para a dose individualizada. Armazenados por lote e validade 

pelo sistema PVPS (Primeiro a Vencer Primeiro a Sair) além da ordem alfabética do 

armazenamento.    
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Figura 5. Setor de dispensação da dose individualizada do Serviço de Farmácia do Hospital do 

estudo (2016) 

Em 2016 existia seladora para vedação, porém, encontrava-se inutilizada pelo 
Serviço de Farmácia. 

 

VII. Outros Formulários e Protocolos de 2016 

Outros documentos importantes foram encontrados na coleta de dados de 

2016, mas que não foram citados no projeto de implantação do SDMDI. Checklist 

Diário para Farmacêuticos Plantonistas, Formulário de Entradas e Saídas do 

estoque de medicamentos controlados pela Portaria SVS 344/98 para o armário de 

controlados, disponível na área do aprazamento farmacêutico e o Formulário de 

Requisição de Medicamentos da Emergência do Hospital para um período de 24h, 

representados nos anexos XIV a XVII. 

Em 2016 foi aperfeiçoada a folha de rosto (já existente em 2015, ano de 

ingresso da pesquisadora na instituição) de cada clínica com SDMDI (Anexo XVIII), 

não sendo encontradas informações sobre este documento no projeto de 2002, que 

funciona como rastreabilidade para todas as prescrições que são entregues à 

Farmácia. Por ela também são levantados dados estatísticos do uso de 

antimicrobianos da classe dos carbapenêmicos utilizados no hospital, assim como 

não conformidades encontradas nas prescrições: ilegibilidade, uso de abreviatura, 

prescrição por nome comercial ao invés de pela Denominação Comum Brasileira 

(DCB) entre outras irregularidades que as prescrições possam conter.    
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6.2 Visita Técnica as Enfermarias 

Mesmo sendo preconizada a visita técnica dos farmacêuticos as unidades de 

internação do hospital uma vez ao mês, pelo observado na rotina do Serviço de 

Farmácia, não existe essa periodicidade, principalmente, pela falta de tempo do 

farmacêutico em se desvincular de suas atividades internas, pois exige 

disponibilidade para o atendimento das prescrições e demais demandas solicitadas 
à Farmácia em tempo integral. 

Foram analisados os formulários de visitas técnicas e verificado que, dos 12 

meses do ano de 2016, entre os documentos arquivados, só constam visitas a partir 

do mês de março desse mesmo ano. Considerando que existem nesse hospital 11 

clínicas que dispõe de sistema de distribuição de medicamentos por dose 

individualizada (SDMDI), além dos setores emergenciais (salas amarela e vermelha) 

e clínicas especializadas que ainda utilizam o sistema de distribuição de 

medicamentos por dose coletiva (Centro Cirúrgico e Pediatria), seriam esperados em 
torno de 180 visitas técnicas no período de 12 meses.  

Na coleta de dados, apenas 38 visitas técnicas realizadas no ano de 2016 

foram comprovadas através do formulário de Visita Técnica as Enfermarias (Anexo 

III), como demonstra o quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Quadro 7. Relação de todos os dados coletados de Visita Técnica as Enfermarias no ano de 2016 

 
CLÍ NIC A/S ET OR  

 
J AN 

 
FEV  

 
M AR 

 
ABR  

 
M AI  

 
J UN 

 
J UL  

 
AG O 

 
SET  

 
OUT  

 
NOV  

 
DEZ  

Car di olo gi a*  -  -  -  X  -  -  -  -  X  -  -  -  

Cen tro  Ci rúr gi co **  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  X  -  

C irur gi a  Ger a l *  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  

C irur gi a  V as c ul ar *  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  

C l í n i ca  M édi c a*  -  -  X  -  -  X  -  -  -  -  -  -  

CT I*  -  -  X  -  -  -  -  -  X  -  -  -  

G in ec ol og i a*  -  -  X  -  -  -  -  X  -  -  -  X  

Neu ro cir ur gi a*  -  -  -  X  -  -  -  X  -  -  -  -  

Or t o pe di a*  -  -  -  X  X  -  X  X  -  -  X  X  

Pe di at r ia* *  -  -  X  -  -  X  -  X  -  X  -  X  

Sa la  Ama re la* *  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Sa la  V er me lh a**  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  X  

Uni da d e 
Int er m ed iár ia *  

-  -  -  -  -  -  -  X  X  -  2X  X 

Uni da d e 
Coro n ar i an a*  

-  -  -  X  -  -  X  -  -  -  X  -  

Uni da d e de  
Pa ci en te s  Cr í t i co s*  

-  -  -  -  -  -  -   -  -  X  -  

Legenda: * Dose Individualizada; ** Dose Coletiva 

 

No quadro 7 foram apresentadas as visitas técnicas as enfermarias realizadas 

no apanhado geral de 2016. A seguir, serão apresentadas separadas por sistema de 

distribuição de medicamentos e as características em comum encontradas nas 

visitas.  

Analisando o formulário de visita técnica as enfermarias, pode-se observar 

que, entre as condições das clínicas que são verificadas, em sua maioria, permeiam 

as condições de armazenamento e conservação dos medicamentos e correlatos. 

Com isso, o Formulário de Visita Técnica as Enfermarias será um parâmetro de 

avaliação dessas condições específicas. 

 

6.2.1   Dados coletados de visitas técnicas em clínicas com SDMDC 

Centro Cirúrgico, Pediatria e Salas Amarela e Vermelha trabalham com o 

SDMDC, mas há visita técnica de farmacêutico assim como os setores de 
emergência do Hospital. 
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I. Condições de armazenamento e conservação  
 

a) Centro Cirúrgico 

O Centro Cirúrgico é um setor de alta complexidade do hospital que trabalha 

com o SDMDC, com seus pedidos de medicamentos saindo diretamente da Central 

de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Apenas os medicamentos controlados pela 

Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretária de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde saem da farmácia e somente com receituários devidamente 

preenchidos e carimbados pelo prescritor, que deve ser um médico que atue na 
instituição. 

Na coleta de dados foram verificados registros de visita técnica de 

farmacêutico nos meses de maio e novembro de 2016. Nesta clínica foi constatado o 

grande diferencial no armazenamento dos medicamentos realizados neste setor em 

comparação até com clínicas que utilizam o SDMDI. Fato que se deve por ter uma 

funcionária com responsabilidade exclusiva pelo armazenamento, conservação e 

controle dos medicamentos da clínica. Em algumas clínicas foi observado um “jogo 

de empurra” entre os profissionais da enfermagem, por não quererem ter 

responsabilidade exclusiva pelos medicamentos da clínica. Sabendo-se que a partir 

do momento que os medicamentos são distribuídos pela farmácia para os diversos 

setores de atendimento médico, cabe a todos que fazem seu manuseio cuidarem 

para que sejam feitos corretamente seu armazenamento e conservação.    

Não foram verificados medicamentos vencidos nas duas visitas realizadas em 

2016, assim como a identificação dos produtos era clara, organizados de modo que 

não fossem confundidos com frascos, ampolas ou blísteres semelhantes. 

Medicamentos termolábeis conservados em geladeira, que não possuía termômetro 

para verificação de temperatura nas duas visitas. Na visita de maio o uso da 

geladeira era exclusivo para a guarda de medicamentos, enquanto na visita de 

novembro foram encontrados potes com amostras biológicas para exames 

laboratoriais. Não existiam medicamentos em excesso, estavam de acordo com as 

cotas estabelecidas pela CAF e dispensadas de acordo com o pedido que ocorria 
duas vezes na semana. Medicamentos armazenados pelo sistema PVPS (Primeiro a 
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Vencer Primeiro a Sair) de acordo com suas validades, sendo rigorosamente 

seguido e rastreado pela funcionária responsável pelo setor.  

No Centro Cirúrgico os medicamentos ficam armazenados em uma sala sob a 

responsabilidade de uma técnica de enfermagem, que exerce funções 
administrativas. A figura 6 apresenta o armazenamento de ampolas.  

 

  

Figura 6. Armazenamento de ampolas de medicamentos em gaveta com identificação das 

substâncias e validade em sala específica da clínica para a guarda de medicamentos.  

 

Na figura 7 o armazenamento de frasco ampolas com bisnagas não é o mais 

recomendado por questão do tipo de forma farmacêutica que são, facilitando o 

encontro do medicamento estando ele separado de acordo com a forma 

farmacêutica que se apresenta, assim como classe terapêutica.  
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Figura 7. Armazenamento de ampolas de antibióticos com pomada de antibiótico e lidocaína gel.  

 

Por mais que estejam identificadas e separadas por compartimentos, todas 

estão na mesma gaveta o que pode gerar dificuldade em encontrar um medicamento 
e até um erro de medicação. 

Na figura 8 na mesma divisória são armazenados hidrocortisona de 100 mg e 

500 mg, o que pode acarretar em erro de medicação a administração de uma 
dosagem acima ou abaixo da prescrita. 

 

Figura 8. Gaveta com divisórias, mas que guarda diferentes classes terapêuticas.  
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Apesar das divisórias apresentadas nas gavetas, são armazenados diferentes 

tipos de classes terapêuticas no mesmo compartimento: desde um medicamento 

potencialmente perigoso sem sinalização adequada (KCL) até misturas de 
concentrações de uma mesma substância. 

Com etiquetas, a funcionária responsável pelo armazenamento e 

conservação dos medicamentos no Centro Cirúrgico do hospital sinaliza a validade 
de acordo com a especificação do fabricante (fig. 9). 

 

Figura 9. Armazenamento de Hemitartarato de Norepinefrina. Acondicionamento em recipiente 

identificado pela validade de todas as ampolas armazenadas.   

 

A fig. 10 mostra o armazenamento de materiais de instrumentação cirúrgica 

no mesmo local de medicamentos. Além de soluções e suspensões com 

comprimidos, o que dificulta o encontro do medicamento não estando ele guardado 
de acordo com sua forma de apresentação e classe terapêutica.  
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Figura 10. Materiais de instrumentação cirúrgica armazenados junto com medicamentos. 

 

Por mais que pareça organizado a primeira vista, observando melhor é 

possível verificar a confusão visual, principalmente para quem não entende de 

classe terapêutica. Ao fazer a visita o farmacêutico precisa orientar o responsável 

pela clínica da importância de se manter o armazenamento e conservação como são 

feitos pelo Serviço de Farmácia do Hospital para garantir a eficácia e efetividade dos 

medicamentos, além de evitar possíveis erros de medicação. Na figura 11 na mesma 
área de armazenamento ficam antibióticos, anestésicos e analgésicos.   

 

Figura 11. Classes terapêuticas diferentes armazenadas no mesmo local.  
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Medicamentos sujeitos a controle especial no Centro Cirúrgico são separados 

por gavetas e identificados. Chama a atenção na figura 12 uma gaveta vazia e 

ampolas acima do compartimento armazenadas por sacos plásticos, além de uma 
caixa com frasco ampolas de cefazolina sódica.  

 

Figura 12. Classes terapêuticas diferentes armazenadas no mesmo local. 

Nas duas visitas também foi constatado que os medicamentos termolábeis 

abertos não estavam identificados com a data da abertura, identificação do 

manipulador e validade após abertura, uma vez que, como preconiza a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) n° 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as 

Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, em seu artigo 117: “As áreas de 

armazenamento devem ser projetadas ou adaptadas para assegurar as condições 

ideais de estocagem; devem ser limpas, secas, organizadas e mantidas dentro de 
limites de temperatura compatíveis com os materiais armazenados” (BRASIL, 2010). 

 

b) Pediatria 

Na Pediatria constam visitas nos meses de março, junho, agosto, outubro e 
dezembro de 2016. 
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Em março não foram registrados medicamentos vencidos e sem identificação 

de lote e validade, estes armazenados pelo PVPS. Porém, haviam medicamentos 

misturados e em excesso. Medicamentos termolábeis encontravam-se em geladeira, 

com uso exclusivo para a guarda de medicamentos, identificados com data de 

abertura, nome do manipulador e validade. A geladeira possuía termômetro, mas 

não há clareza no formulário quanto a checagem diária de temperatura e marcação 
em planilha.  

Na visita de junho foram encontrados medicamentos fora do prazo de 

validade, sem identificação, misturados. Não existiam medicamentos em excesso. 

PVPS não era utilizado, com ampolas de medicamentos de diversas validades 

misturadas. Medicamentos termolábeis armazenados em geladeira, com uso 

exclusivo para esta finalidade, porém, nem todos apresentavam o nome do 

manipulador, apenas data de abertura e validade. Nesta visita foi notificado a 

existência de caixas de soro em contato direto com o chão da enfermaria, amostras 

grátis de medicamentos (o que não é permitido pela Instituição). Medicamentos 

controlados pela Portaria 344/98 apresentavam armazenamento exclusivo e 

protegido com cadeado (não foi informado no formulário se este armazenamento era 
em armário ou outro tipo de contenção). 

Em agosto foram encontrados mais uma vez medicamentos fora do prazo de 

validade e misturados. Todos eram possíveis de serem identificados, assim como 

organizados segundo o PVPS. Medicamentos termolábeis em geladeira, que 

possuía termômetro, mas sem identificação da existência de planilha e verificação 

diária de sua temperatura. Todos os medicamentos abertos apresentavam data de 

abertura, identificação do manipulador e validade. Pela primeira vez foi notificado 

que a clínica de ginecologia compartilhava a mesma geladeira, pois as enfermarias 

situam-se no mesmo andar. Novamente foram encontradas amostras grátis de 

medicamentos. Foi notificado pelo farmacêutico que fez a visita técnica que o local 

de armazenamento dos medicamentos encontrava-se com temperatura acima dos 

25°C (temperatura ambiente é referida entre 15°C à 30°C. Porém, para manter a 

estabilidade de medicamentos preconiza-se que não ultrapasse os 25°C) e sem 

sistema de refrigeração. Medicamentos controlados pela Portaria 344/98 descrito 

“com armazenamento exclusivo e cadeado”. Nesta visita a enfermagem “foi 

orientada a fazer um rigoroso controle de validade de medicamentos, realizar 
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pedidos à farmácia mais criteriosos a fim de evitar excessos no setor. Foi solicitado 

também evitar as misturas de medicamentos e de validade.”  

Na visita técnica realizada no mês de outubro, foi relatado em formulário que 

medicamentos encontravam-se fora do prazo de validade, fora da ordem do PVPS, 

misturados, mas que era possível sua identificação por nome, lote e validade. 

Medicamentos termolábeis armazenados e conservados em geladeira, com uso 

exclusivo para sua guarda, geladeira com termômetro, mas sem reconhecimento da 

existência de verificação diária de temperatura e anotação em planilha para o fim. 

Foram encontradas insulinas abertas sem identificação de manipulador pertencentes 

a clínica de ginecologia. Não foi relatado nesta visita medicamentos em excesso. 

Medicamentos em apresentação solução e suspensão abertos sem identificação da 

data de abertura. Azitromicina suspensão, Clavulin suspensão, Ebastina e 

Domperidona identificados, mas com embalagens semelhantes (provavelmente do 
mesmo laboratório fabricante). 

Na última notificação de visita técnica à Pediatria, dezembro de 2016, 

medicamentos vencidos, misturados, em excesso e fora do armazenamento PVPS 

foram encontrados. Todos os medicamentos estavam identificados por nome, lote e 

validade. Medicamentos termolábeis armazenados e conservados em geladeira, 

com uso exclusivo para sua guarda e identificados com data de abertura, 

manipulador e validade. Apenas nesta visita, de todas as que foram realizadas no 

ano de 2016, foi notificado que o controle de temperatura era realizado, ficando 

subentendido por termômetro, planilha e anotações diárias. Nesta visita foi 

constatado, assim como na visita de junho de 2016, que o local de armazenamento 

dos medicamentos encontrava-se com temperatura acima dos 25°C, caixas de soro 

em contato direto com o chão ao invés de sobre pallets como é preconizado, além 
do excesso de grandes volumes (soros) no setor.  

 

c) Sala Amarela 

Nenhum dado coletado sobre visita técnica neste setor do hospital no ano de 
2016. 
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d) Sala Vermelha 

Setor de emergência do hospital, coletados dados de visitas técnicas 

realizadas apenas nos meses de março e dezembro de 2016. Um intervalo de 9 
meses entre as duas visitas. 

Um setor que poderia ser esperado resultados de não conformidade pela sua 

característica de atendimentos emergenciais, porta de entrada do hospital, mas que 

apresentou resultados satisfatórios na visita de março. Não foram encontrados 

medicamentos vencidos, em excesso ou misturados. Todos os medicamentos 

encontravam-se identificados com nome, lote e validade. O sistema PVPS era 

aplicado. Geladeira com uso exclusivo para medicamentos termolábeis, em 

temperatura adequada de armazenamento verificada com a presença de 

termômetro, mas não foi notificada se havia planilha para anotação diária das 

temperaturas. Todos os medicamentos em geladeira encontravam-se sem uso, 

ainda lacrados. As gavetas onde são armazenados os medicamentos abriam-se com 
dificuldade, sujas, necessitando de limpeza.  

Na visita de dezembro as mesmas condições da visita de março foram 

encontradas, excetuando-se o fato de que nesta visita foi observado que não existia 

geladeira no setor.  

 

II. Visão geral das visitas técnicas em clínicas com SDMDC 

No total de 9 visitas técnicas realizadas em setores com SDMDC no ano de 

2016, 101 respostas foram encontradas, afirmativas ou negativas, dentro das 12 

condições analisadas. Das 9 visitas, 2 foram ao Centro Cirúrgico, 5 à Pediatria e 2 à 
Sala Vermelha. Não foram encontrados dados referentes à Sala Amarela. 

As condições de n° 12 “Como se encontram as básculas quanto à limpeza, 

dificuldade em abrir e estado físico?” e n° 13 “As básculas estão sendo utilizadas?” 
foram descartadas para esta análise por serem condições específicas do SDMDI. 

Algumas perguntas não foram respondidas em todas as visitas realizadas, 

sendo seus percentuais designados no campo “SEM RESPOSTA”.  
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A tabela 1 traz os percentuais de cada condição avaliada individualmente no 

somatório geral de todas as visitas com SDMDC realizadas em 2016. 

 

Tabela 1. Resultados % de cada condição avaliada em todas as visitas técnicas de farmacêuticos 

realizadas em setores com SDMDC no ano de 2016 

 

CONDIÇÃO DA CLÍNICA 
 

SIM 
 

NÃO 

 

SEM 
RESPOSTA 

1) Existem medicamentos fora do prazo de 
validade? 44,4% 55,6% 0% 

2) Existem medicamentos em que não se 
pode identificar o nome do produto? 0% 100% 0% 

3) Existem medicamentos misturados? 55,6% 44,4% 0% 

4) Existem medicamentos que não contêm o 
número do lote e validade? 0% 100% 0% 

5) Os medicamentos termolábeis estão na 
geladeira? 88,9% 0% 11,1% 

6) A geladeira tem uso exclusivo para guarda 
de medicamentos? 77,8% 11,1% 11,1% 

7) A geladeira possui termômetro? 66,7% 22,2% 11,1% 

8) Os medicamentos abertos conservados 
sob refrigeração estão identificados com 
nome do manipulador e data de validade, de 
acordo com sua estabilidade? 

44,4% 33,3% 22,3% 

9) Existe carrinho para medicamentos de 
emergência? 100% 0% 0% 

10) Existem medicamentos em excesso?   22,2% 77,8% 0% 

11) Os medicamentos estão armazenados em 
ordem de validade? 77,8% 22,2% 0% 

12) Como se encontram as básculas quanto à 
limpeza, dificuldade em abrir e estado físico? * * * 

13) As básculas estão sendo utilizadas? * * * 

14) Nas altas, óbitos ou alterações das 
prescrições está ocorrendo a devolução do 
medicamento para a farmácia? 

 

22,2% 

 

55,6% 

 

22,2% 

Legenda: * dado não contabilizado. 
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Como apresentado na tabela 1, os resultados obtidos para análise do SDMDC 

não são satisfatórios. Mesmo que na maioria das condições tenha apresentado 

percentual favorável a manutenção do sistema, os percentuais encontrados em 

condições não esperadas e em condições que não puderam ser analisadas são 
preocupantes. 

Nas condições de n° 3 “Existem medicamentos misturados?” e de n° 14, 

“Nas altas, óbitos ou alterações das prescrições está ocorrendo a devolução 

do medicamento para a farmácia?”, foram encontrados resultados críticos pois 
envolvem diretamente a segurança do paciente. 

Medicamentos misturados induzem aos EM e a não devolução das sobras de 

medicamentos afetam o abastecimento, além do uso racional. É necessária a 

devolução das sobras de medicamentos à Farmácia de modo que não ocorram 

faltas e, principalmente, desperdícios. 

As condições de n° 1 “Existem medicamentos fora do prazo de validade?” 

e de n° 8 “Os medicamentos abertos conservados sob refrigeração estão 
identificados com nome do manipulador e data de validade, de acordo com sua 
estabilidade?”, apresentaram percentuais preocupantes pois os resultados 

esperados para a manutenção correta do sistema são aproximados dos resultados 

não esperados, sem contar o percentual considerável da falta de respostas na 
condição de n° 8. 

A periodicidade das visitas técnicas, sendo uma ao mês como estipulado, 

tornariam os números mais favoráveis, principalmente, nas condições críticas a uma 

adequada manutenção do sistema e criaria um elo maior entre a equipe 

multiprofissional da instituição. 
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6.2.2 Dados Coletados de Visitas Técnicas em Clínicas com SDMDI 
 

I. Condições de armazenamento e conservação  
 
a) Cardiologia 

Duas visitas realizadas em 2016, em abril e setembro. Foi a clínica onde o 

projeto de mudança do sistema de distribuição de medicamentos do hospital de 

dose coletiva para prescrição individualizada se iniciou, em 2003. Nas visitas 

realizadas em 2016 dificuldades para a manutenção de um eficaz sistema de 

distribuição de medicamentos, independente de ser por SDMDC ou SDMDI, foram 

encontradas principalmente em relação à resistência da equipe de enfermagem, 

como pôde ser verificado em algumas visitas.   

Em abril, quando se deu a primeira visita técnica à clínica de cardiologia no 

ano de 2016, grande parte do que era relacionado a armazenamento e conservação, 

de acordo com o formulário de visita técnica, estava fora dos padrões desejáveis. 

Medicamentos vencidos, sem identificação, misturados, sem lote e validade, em 

excesso. Encontravam-se organizados pelo PVPS; medicamentos termolábeis em 

geladeira, com uso exclusivo para esta finalidade. Geladeira com termômetro, mas 

sem a planilha de anotação diária das temperaturas, ou seja, provavelmente esta 

verificação não era feita. Medicamentos abertos identificados apenas com data de 

abertura, sem constar o seu manipulador e validade após aberto. Básculas para 

separação das doses individualizadas por leito eram utilizadas e seus estados físico, 

de limpeza e manuseio razoáveis. No setor foram encontradas muitas amostras 

grátis de medicamentos, o que não é recomendado pela Instituição. Em relação a 

devolução de medicamentos à farmácia em casos de alta, óbito ou alteração na 

prescrição, a equipe de enfermagem relatou que a farmácia rejeitava as devoluções, 
indicando a subtração em outras prescrições. 

Na visita de setembro foram encontrados mais uma vez medicamentos 

vencidos, misturados, sem lote e validade. Era possível identificação pelo nome do 

produto, sistema PVPS sendo utilizado e não existiam medicamentos em excesso. 

Medicamentos termolábeis armazenados e conservados em geladeira, com uso 

exclusivo para este fim. Nesta visita não foi observado se a geladeira possuía 
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termômetro e nenhum medicamento encontrava-se aberto, deslacrado. Básculas 

para o armazenamento das doses individualizadas por leito sendo utilizadas, com a 

necessidade de troca devido ao tempo de uso. Nesta visita, a farmacêutica relatou 
no formulário: 

“Sala de estoque e reposição de medicamentos no setor de Cardiologia 

encontra-se organizada e estruturada. Entretanto, temos no local medicamentos não 

padronizados e outros de amostragens gratuitas, todos dentro do prazo de validade. 

A farmácia deste hospital não tem como ser responsável por esses medicamentos, 

solicitando as devidas providências. Ainda no setor de Cardiologia, existe uma 

báscula onde todos os comprimidos não utilizados devido a alta, óbito etc. são 

armazenados (misturados), fugindo do conceito da dose individualizada, além de 

induzir a possíveis erros.”  

A este formulário foi anexada solicitação do Chefe do Serviço de Farmácia à 

Direção de Enfermagem para que providências no sentido de solucionar algumas 

não conformidades no Serviço de Cardiologia, conforme relatado nas visitas técnicas 
realizadas, tais como: 

-Presença de medicamentos não padronizados; 

-Presença de amostras grátis;  

-Presença de comprimidos misturados, provenientes de sobras da dose 
individualizada. 

 

b) Cirurgia Geral 

A clínica de Cirurgia Geral teve visitas técnicas de farmacêuticos nos meses 

de março e novembro de 2016. A visita de novembro foi acompanhada pela 

pesquisadora.  

Em março, segundo o formulário de visita técnica preenchido, foram 

encontrados medicamentos vencidos, todos os medicamentos estavam 

identificados, porém misturados, alguns sem identificação de lote e validade, assim 

como fora do PVPS também foram encontrados nesta visita. Medicamentos 
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termolábeis sob refrigeração e com identificação da data de abertura, nome do 

manipulador e validade assim como a geladeira possuía termômetro e uso exclusivo 

para a guarda de medicamentos. Não foram registrados medicamentos em excesso 

e as básculas para armazenamento das doses individualizadas de cada paciente 
internado encontravam-se antigas e com aspecto sujo. 

Na visita técnica de novembro observou-se a existência de medicamentos 

fora do prazo de validade, que não era possível identificação, pois o fracionamento e 

etiquetagem de sólidos orais são feitos e identificados com código de rastreabilidade 

pela farmácia. Haviam medicamentos misturados, em excesso, fora do PVPS, 

básculas para armazenamento das doses individualizadas ainda necessitando de 
limpeza. 

Os medicamentos termolábeis se encontravam em geladeira, com uso 

exclusivo para o armazenamento e conservação de medicamentos.  Geladeira 

possuía termômetro para verificação e controle de temperatura que era assinalada 

diariamente em planilha. Poucos medicamentos em geladeira, mas apenas dois 
estavam identificados com data de abertura e manipulador. 

Na visita de novembro, observações necessárias foram anexadas ao 

formulário de visita técnica sendo entregue uma via para a enfermeira chefe da 

clínica, outra para um responsável geral pelas enfermarias do hospital e a original 
para a chefia do serviço de farmácia.   

Abaixo as observações feitas pela pesquisadora na visita técnica a Cirurgia 
geral, em novembro de 2016: 

“A sala de soro encontrava-se em estado de desordem quanto as validades, 

sendo observado que o sistema PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) não é 

utilizado. Foi encontrado Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 ml vencido (10/2016), 

assim como Soro Glicosado próximo ao vencimento (12/2016) armazenado abaixo 

ou atrás de frascos com prazo de validade maior. As prateleiras encontravam-se 

enferrujadas e precisam de manutenção para estocagem dos frascos. Estoque 

excessivo de soro. Foi observado também que na sala onde ficam armazenados os 

medicamentos, embalagens de almotolias são reenvasadas e poucas estão 

identificadas com nome da substância, data do reenvase, nome do manipulador e 
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validade de 7 dias. Medicamentos com doses não individualizadas (multidoses) 

como pomadas, soluções, suspensões também precisam ser identificadas com data 

de abertura e manipulador, com validade após abertura de acordo com as 

especificações do fabricante. Em caso de dúvidas entrar em contato com o serviço 

de farmácia. Quantidade considerável de comprimidos misturados, dificultando a 

identificação”.  

As condições da clínica de Cirurgia Geral na visita de novembro também 

estão representadas através de figuras que demonstram o armazenamento de 

medicamentos e correlatos do setor. Na figura 13 observa-se condições de 

deterioração da prateleira em que os grandes volumes (frascos a partir de 250 mL 

como soros fisiológico e glicosado, bicarbonato de sódio 8,4%, manitol, ringer 

lactato)  são armazenados. Na imagem pode-se ver o ferrugem acometendo grande 
parte da superfície da prateleira.  

 

Figura 13. Prateleira de armazenamento dos soros glicosado e fisiológico. 

 

Além disso, pode-se constatar que não há separação física entre os soros 

glicosado e fisiológico. Os dois podem confundir-se ao serem retirados, o que 

impacta negativamente na segurança dos pacientes, uma vez que, como visto no 

armazenamento de outras clínicas, pode gerar um erro de medicação com 
consequências graves.   

Nas figuras 14 e 15 também são apresentados o estado de deterioração da 
mesma prateleira da figura 13, com os soros em contato direto com a ferrugem.  
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Figura 14. Estado de deterioração da prateleira que armazena os grandes volumes na Clínica de 

Cirurgia Geral (visita técnica novembro de 2016) 

 

 Figura 15. Estado de deterioração da prateleira que armazena os grandes volumes na Clínica de 

Cirurgia Geral (visita técnica novembro de 2016) 

Estes soros estavam em excesso na sala de armazenamento (fig. 16) 

havendo caixas fechadas também sobre pallets, além do que era armazenado nas 

prateleiras fora do PVPS, sendo observado que a enfermagem pegava o que 

necessitava sem se preocupar em verificar a validade, retirando até o que estivesse 
sobre ou dentro de caixas.     

 

Figura 16. Estoque excessivo de soros e outros grandes volumes.   
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A figura 17 apresenta a bancada da pia para lavagem das mãos dos 

profissionais da enfermaria, onde são armazenados também alguns medicamentos 

como comprimidos, suspensões, soluções, soro fisiológico e almotolias reenvasadas 
e sem identificação.  

 

Figura 17. Armazenamento de medicamentos em bancada, próximo a pia de lavagem das mãos 

pelos funcionários da clínica.  

 

Frascos de almotolias não identificadas ou identificadas apenas com o nome 

da substância, poucos com data do reenvase foram encontradas na visita que a 
pesquisadora acompanhou em novembro de 2016 (fig. 18). 

 

Figura 18. Frascos de almotolia sem identificação ou não identificadas por completo foram 

encontradas na Cirurgia Geral 
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Soluções e suspensões abertas sem data de abertura, validade e 

manipulador foram encontradas na visita de novembro de 2016. Alguns frascos das 

mesmas substâncias abertos, sem qualquer tipo de controle de estoque, o que 

acarreta desperdícios de medicamentos por serem muitas vezes desprezados 
justamente pela falta de identificação de suas aberturas (fig. 19). 

 

Figura 19. Bromoprida, simeticona, óleo mineral abertos em mais de uma quantidade sem data de 

abertura, manipulador. Destaque para um rolo de esparadrapo armazenado aberto junto com os 

medicamentos.  

 

Cápsulas e comprimidos da clínica estavam armazenados em compartimento 

com divisórias e identificados, porém foram observados medicamentos misturados 

(com divisória identificada como “Diversos”), vencidos e que não era possível 

identificação do produto (fig. 20). Os medicamentos da clínica também eram 
armazenados em potes identificados com nome da substância (fig. 17).  
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Figura 20. Armazenamento de comprimidos e cápsulas na Clínica de Cirurgia Geral 

 

c) Cirurgia Vascular 

Apenas dados de uma visita técnica a Clínica de Cirurgia Vascular foi 

encontrado relativo ao ano de 2016. Clínica de alta complexidade e que apresenta 

mais de 30 leitos no hospital de estudo.  

Na única visita realizada, em abril de 2016, medicamentos vencidos e 

misturados foram encontrados na clínica. Todos com identificação por nome, lote 

interno de rastreamento pela farmácia etiquetados em comprimidos e cápsulas, 

assim como o sistema PVPS sendo praticado. Não haviam medicamentos em 

excesso. Termolábeis armazenados e conservados em geladeira, com uso exclusivo 

para a guarda de medicamentos. A geladeira possuía termômetro, mas não era 

realizado monitoramento diário de temperatura. Os medicamentos abertos em 

geladeira só estavam identificados com data de abertura, sem manipulador e 

validade após aberto. Básculas para armazenamento das doses individualizadas 

eram utilizadas, porém, algumas necessitavam de troca por apresentarem-se 

danificadas. Nas altas, óbitos ou alterações das prescrições não era realizado 

devolução de medicamentos à farmácia, sendo descontado do quantitativo que era 

solicitado em novas prescrições. As farmacêuticas responsáveis por esta visita 

orientaram também quanto à identificação com data de abertura das bisnagas de 
pomadas e cremes e frascos de soluções e suspensões. 
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d) Clínica Médica 

Registro de duas visitas no ano de 2016, março e junho, com condições bem 

parecidas em ambas. 

Segundo checagem do farmacêutico responsável pela visita técnica nesta 

enfermaria, condições como prazo de validade, identificação, armazenamento e nas 

quantidades necessárias estavam dentro dos parâmetros desejados nas duas visitas 

técnicas, assim como medicamentos termolábeis armazenados em geladeira, de uso 

exclusivo, com termômetro, mas sem indicação de monitoramento diário de 

temperatura. Na visita de março os medicamentos abertos em geladeira estavam 

identificados com data de abertura, manipulador e validade após abertura e na visita 

de junho nenhum medicamento em geladeira havia sido usado, estando ainda não 

violados. Em março os medicamentos não eram armazenados pelo PVPS, o que 

não foi constatado na visita de junho.  Básculas sendo utilizadas nas duas visitas e 

em estado físico e de limpeza satisfatórios. Sobra de medicamentos não eram 
devolvidas à farmácia, sendo descontado em outras ou novas prescrições. 

Em março o farmacêutico relatou em observações: 

“Foi efetuada a reforma do setor com prateleiras de alvenaria e medicamentos 

organizados em embalagens plásticas sobre granito. Sala climatizada 

artificialmente”. 

 

e) CTI 

Dados coletados de duas visitas em todo o ano de 2016. A segunda visita não 
se encontrava diferente em relação a primeira, realizada quase 6 meses antes.  

Medicamentos vencidos, em excesso e fora do armazenamento PVPS foram 

encontrados nas duas visitas. Na visita de março não era possível a identificação de 

alguns produtos, mas não foram verificados medicamentos misturados, sem 

identificação com o lote de rastreamento interno da farmácia e validade assim como 

na visita de setembro, que nesses quesitos só não apresentou a mesma condição 

por ter medicamentos misturados, o que poderia gerar um erro de medicação. Nas 

duas visitas medicamentos termolábeis em geladeira, com uso exclusivo, 
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termômetro, porém em março não existia planilha para verificação e controle diário 

da temperatura, que foi fornecida pelo farmacêutico responsável pela visita técnica e 

na visita de setembro foi constatado que essa rotina permanecia após sua 

implementação. Em março os medicamentos abertos em geladeira estavam 

devidamente identificados com data de abertura, manipulador e validade, o que não 

aconteceu em setembro quando frascos de insulinas foram encontradas sem data 

de abertura, lembrando que insulina tem estabilidade de 30 dias após abertura do 

frasco. As básculas encontravam-se em perfeito estado de conservação nas duas 

visitas e sendo utilizadas conforme preconiza o SDMDI. Em março, as sobras de 

medicamentos eram encaminhadas à farmácia, segundo relato do Enfermeiro 

responsável pelo setor, o que é um contraponto em relação ao excesso de 

medicamentos encontrados na clínica, que poderia ter sido também por um pedido 

acima das quantidades reais necessárias à CAF, principalmente no abastecimento 

do setor para funcionamento aos sábados e domingos, uma vez que a CAF não 

funciona nesses dias. Já na visita de setembro o relato é que não estavam sendo 

devolvidos à Farmácia medicamentos nos casos de alta, óbito ou alteração das 

prescrições. Nesta visita destaca-se a seguinte observação do farmacêutico no 

formulário de visita técnica: 

“O setor foi orientado pela farmácia a analisar os pedidos de medicamentos 

semanais com mais racionalidade para que não ocorram excessos dos mesmos, 

como também uma inspeção mensal pelos técnicos de enfermagem do setor em 

relação a estoque, validade e organização”.     

 

f) Ginecologia 

Foram realizadas 3 visitas em 2016: março, agosto e dezembro. 

Em março e agosto não foram encontrados medicamentos vencidos, todos 

identificados por nome, lote e validade, assim como não estavam em excesso no 

setor. Na visita de dezembro foram encontrados medicamentos vencidos e fora do 

PVPS, que também não era realizado na visita de agosto. A clínica não possui 

geladeira própria, guarda seus termolábeis na geladeira da clínica de pediatria que 

fica no mesmo andar. Pela aplicação de termos no preenchimento do formulário pelo 
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farmacêutico como “não se aplica” e “utiliza geladeira da pediatria”, em condições 

referentes ao armazenamento e conservação de medicamentos termolábeis, 

subentende-se que as condições não foram verificadas. Nas 3 visitas, básculas do 

SDMDI eram utilizadas e também relatado seu desgaste. Em março, sobra de 

medicamentos oriundos de altas, óbitos ou mudança de prescrição eram devolvidos 

em formulário designado à farmácia, assim como redução do pedido semanal feito a 

CAF. Nas visitas seguintes, apenas o procedimento de devolução à farmácia não 
vinha sendo realizado. 

 

g) Neurocirurgia   

Clínica de alta complexidade, mas que foram coletados apenas dados de 
duas visitas técnicas no ano de 2016, referente aos meses de abril e agosto. 

Em abril medicamentos vencidos, sem identificação do produto e misturados 

foram encontrados na clínica. Era possível sua identificação por lote e validade 

assim como armazenamento por PVPS. Medicamentos termolábeis estavam em 

geladeira, com uso exclusivo e termômetro, mas sem indicação de verificação diária 

de temperatura e anotação em planilha. Medicamentos abertos não continham o 

nome do manipulador, apenas data da abertura e validade. Foram encontradas 

insulinas abertas vencidas em geladeira. Básculas em utilização para a dose 

individualizada, porém apenas metade delas em boas condições de uso (a clínica 

possui 32 leitos). Em relação a devolução de sobras de medicamentos por alta, óbito 

ou alteração de prescrição, a enfermeira chefe do setor fazia um controle rigoroso, 

sempre cooperando com a farmácia para que não houvesse sobras ou excessos de 

medicamentos na clínica de neurocirurgia, devolvendo-os à farmácia tanto pelo 

formulário próprio de devolução quanto por desconto em outras ou novas 
prescrições.  

Na visita de agosto não foram encontrados medicamentos vencidos, sem 

identificação por nome, lote e validade, armazenados pelo PVPS. Foram 

encontrados medicamentos misturados e em excesso. Termolábeis em geladeira, 

com uso exclusivo. Termômetro com defeito, ou seja, verificação diária da 

temperatura continuava não sendo realizada. Os medicamentos abertos em 
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geladeira não estavam identificados com data de abertura, manipulador e validade. 

Básculas para manutenção do SDMDI sendo utilizadas, mas em estado físico e de 

limpeza abaixo do esperado. Devolução de medicamentos em altas, óbitos e 

alteração de prescrições sendo realizada, mesmo assim o setor apresentava um 

excesso de medicamentos que pode ter relação com o pedido semanal à CAF estar 

acima do utilizado. 

 

h) Ortopedia    

Clínica que apresentou o maior número de visitas com SDMDI, 6 no total. 

Apresenta 47 leitos, o maior da instituição. 

Nas 6 visitas realizadas em 2016 (abril, maio, julho, agosto, novembro e 

dezembro) não foram constatadas diferenças consideráveis entre a primeira (abril) e 

última visita (dezembro). Medicamentos vencidos e misturados só não foram 

encontrados na visita do mês de agosto. Sem identificação do produto foram 

encontradas somente na visita de agosto, como também foi o único mês em que 

todos os medicamentos apresentavam lote e validade. Em todas as visitas 

termolábeis armazenados em geladeira, com uso exclusivo para a guarda de 

medicamentos. Termômetro disponível em todas as visitas. Em abril foi sinalizado 

que não havia planilha para anotação e controle diário da temperatura da geladeira, 

o que não foi sinalizado na visita de maio. Em julho foi constatado que o termômetro 

não estava funcionando e que um novo havia sido solicitado, situação que 

permanecia na visita de agosto. Em novembro e dezembro foi sinalizado a presença 

do termômetro, porém sem descrição de controle diário de temperatura registrado 

em planilha. Apenas nas visitas de julho e agosto os medicamentos abertos em 

geladeira estavam com informações incompletas, faltando o nome do manipulador 

dos frascos. Medicamentos em excesso foram encontrados nas visitas de julho, 

agosto e novembro. O armazenamento PVPS era utilizado apenas na visita de abril, 

estando nos demais meses vistoriados sem o armazenamento correto. Nas visitas 

de novembro e dezembro as básculas para armazenamento das doses 

individualizadas não eram utilizadas e a farmacêutica sinalizou que foram 

substituídas por compartimentos de plásticos, uma vez que, nas visitas de abril, 

maio, julho e agosto foi descrito que encontravam-se quebradas. Em nenhum mês 
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visitado foi sinalizada a devolução dos medicamentos à farmácia em caso de altas, 

óbitos ou alteração de prescrição, sendo sempre descontado as sobras em outras 
ou novas prescrições do dia seguinte, por exemplo.    

 

i) Unidade Coronariana (Unicor) 

Foram coletados dados de 3 visitas técnicas ao longo do ano de 2016: abril, 
julho e novembro. A pesquisadora acompanhou a visita de julho.  

Medicamentos vencidos foram encontrados nas 3 visitas. Termolábeis em 

geladeira, com uso exclusivo confirmado nas 3 visitas, com termômetro, sendo o 

mês de novembro o único notificado quanto ao controle de temperatura ser realizado 

diariamente; em abril não foi notificado medicamentos abertos sem identificação de 

data, manipulador e validade; em julho não haviam medicamentos abertos em 

geladeira e em novembro foram encontradas apenas as insulinas abertas 

identificadas com data de abertura, manipulador e validade. Todos os medicamentos 

estavam identificados por nome nas 3 visitas, em excesso e misturados apenas na 

visita de novembro, fora do armazenamento PVPS na visita de abril que também foi 

o único mês em que todos os medicamentos continham lote e validade. Básculas 

para manutenção do SDMDI sendo utilizadas e em bom estado de limpeza e 

conservação em todas as visitas. Foi constatado também que sobras de 

medicamentos da dose individualizada não eram devolvidas à farmácia. Nas 3 

visitas técnicas realizadas em 2016 na Unidade Coronariana, foi relatado que era 
feito o desconto das sobras em outras ou novas prescrições. 

Na visita de novembro, a farmacêutica responsável observou: 

“Amostras grátis não padronizadas no hospital, não sendo de 

responsabilidade do serviço de farmácia. Sala de estocagem de material médico-

hospitalar servindo como estoque de medicamentos, desorganizados e sem controle 

de estoque, ocasionando excesso de material e mistura de lotes e validades. 

Medicamentos (soluções e suspensões) abertos sem identificação da data de 

abertura e em excesso”.    
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j) Unidade Intermediária 

Dados de visitas técnicas apenas no segundo semestre de 2016, nos meses 

de agosto, setembro, 04 de novembro e 23 de novembro, dezembro.  

Pelos dados apresentados nos formulários de visitas técnicas, a Unidade 

Intermediária (UI) pode ser considerada a clínica com SDMDI “padrão ouro”. Em 

todas as visitas medicamentos dentro do prazo de validade; identificados por nome, 

lote e validade; armazenados pelo PVPS; não misturados e em quantidades 

suficientes para a manutenção da clínica. Medicamentos termolábeis em geladeira, 

de uso exclusivo e com termômetro, porém em nenhuma visita foi notificado se há 

controle diário da temperatura e anotação em planilha. Apenas na visita de agosto 

não foram encontrados frascos abertos em geladeira e em todas as outras visitas os 

frascos abertos estavam identificados com data de abertura, manipulador e validade. 

Na visita de dezembro foi notificado que a geladeira era de uso comum das outras 

salas do andar (salas amarela e vermelha). Nas altas, óbitos ou alteração das 

prescrições as sobras eram devolvidas à farmácia em formulário próprio, constatado 
em todas as visitas.  

Na análise dos dados coletados da UI nos itens 12 e 13 de todas as visitas, 

em observações foi descrito: “Não há básculas ou gavetas”. O que diverge por ser 

uma clínica com SDMDI, as prescrições dos pacientes eram entregues à farmácia 
por nome e leito e as doses saiam da farmácia de forma individualizada para 24h.  

 

k) Unidade de Pacientes Críticos (UPC) 

Apenas uma visita técnica de farmacêutico realizada neste setor em 2016, no 
mês de novembro. 

Foram encontrados medicamentos vencidos, misturados, sem lote e validade. 

Todos identificados com nome do produto, armazenados de acordo com PVPS e 

não existiam medicamentos em excesso. Termolábeis conservados em geladeira, 

com uso exclusivo. Geladeira com termômetro, com controle de temperatura diário. 

Insulinas abertas sem data de abertura. Básculas em uso para a manutenção da 

dose individualizada da clínica e em razoável estado de conservação. As sobras de 
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medicamentos da dose individualizada não eram devolvidas à farmácia, sendo o 

desconto feito em outras ou novas prescrições. No setor também foram encontrados 

frascos de soluções e suspensões abertos sem identificação do manipulador e data 
de abertura.    

 

II. Visão geral de clínicas com SDMDI 

No apanhado geral de todas as visitas técnicas realizadas em 2016, 29 se 

deram em clínicas com SDMDI, como apresentados no quadro 7. Foram 

encontradas 355 respostas, afirmativas ou negativas, em 13 condições analisadas. 

A condição de n° 12, “Como se encontram as básculas quanto à limpeza, dificuldade 

em abrir e estado físico?”, foi descartada da análise por ser resposta descritiva, não 
cabendo SIM ou NÃO apenas como resposta. 

Assim como nas visitas com SDMDC, nas clínicas com SDMDI também pôde 

ser constatado que algumas perguntas não foram respondidas e, com isto, seus 
percentuais informados no campo “SEM RESPOSTA”.  

A tabela 2 traz os percentuais de cada condição avaliada individualmente no 

somatório geral de todas as visitas com SDMDI realizadas em 2016. 
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Tabela 2. Resultados % de cada condição avaliada em todas as visitas técnicas de farmacêuticos 

realizadas em clínicas com SDMDI no ano de 2016 

 
CONDIÇÃO DA CLÍNICA 

 

SIM 

 

NÃO 

 

SEM 
RESPOSTA 

1) Existem medicamentos fora do prazo de 
validade? 

62,1% 37,9% 0% 

2) Existem medicamentos em que não se 
pode identificar o nome do produto? 

20,7% 79,3% 0% 

3) Existem medicamentos misturados? 51,7% 48,3% 0% 

4) Existem medicamentos que não contêm o 
número do lote e validade? 

37,9% 62,1% 0% 

5) Os medicamentos termolábeis estão na 
geladeira? 

89,7% 0% 10,3% 

6) A geladeira tem uso exclusivo para 
guarda de medicamentos? 

86,2% 0% 13,8% 

7) A geladeira possui termômetro? 79,3% 3,4 17,2% 

8) Os medicamentos abertos conservados 
sob refrigeração estão identificados com 
nome do manipulador e data de validade, de 
acordo com sua estabilidade? 

 

55,2% 

 

31% 

 

13,8% 

9) Existe carrinho para medicamentos de 
emergência? 

100% 0% 0% 

10) Existem medicamentos em excesso?   31% 65,5% 4,5% 

11) Os medicamentos estão armazenados 
em ordem de validade? 

37,9% 62,1% 0% 

12) Como se encontram as básculas quanto 
à limpeza, dificuldade em abrir e estado 
físico? 

 

* 

 

* 

 

* 

13) As básculas estão sendo utilizadas? 75,9% 6,9% 17,2% 

14) Nas altas, óbitos ou alterações das 
prescrições está ocorrendo a devolução do 
medicamento para a farmácia? 

 

48,3% 

 

51,7% 

 

0% 

Legenda: * dado não contabilizado. 

 

Das 13 condições analisadas em clínicas com SDMDI, apenas 5 

apresentaram resultados satisfatórias de manutenção. Requisitos básicos para o 

adequado funcionamento de qualquer sistema de distribuição de medicamentos, 

como as observadas nos itens 1) Existem medicamentos fora do prazo de 
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validade?; 3) Existem medicamentos misturados?; 11) Os medicamentos estão 

armazenados em ordem de validade?; e 14) Nas altas, óbitos ou alterações das 
prescrições está ocorrendo a devolução do medicamento para a farmácia?, 

obtiveram percentuais críticos pois são condições que se esperam resultados 
favoráveis ao sistema.  

A não devolução das sobras de medicamentos à Farmácia gera mistura de 

lotes e validades, caso não sejam armazenados de forma apropriada, e, 

consequentemente, a expiração do prazo de validade desses medicamentos. 

Subestoques levam a escassez de recursos, desperdícios e possíveis erros de 
medicação, afetando diretamente a segurança do paciente.  

Os itens 2) Existem medicamentos em que não se pode identificar o 
nome do produto?; 4) Existem medicamentos que não contêm o número do 
lote e validade?; 8) Os medicamentos abertos conservados sob refrigeração 
estão identificados com nome do manipulador e data de validade, de acordo 
com sua estabilidade?; e 10) Existem medicamentos em excesso?, 
apresentaram resultados preocupantes, visto que, apesar do maior percentual obtido 

nessas condições ter sido favorável à sua manutenção, cenários não desejáveis 
obtiveram percentuais expressivos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na comparação realizada entre os protocolos e formulários criados em 2002, 

com o início do SDMDI, e os encontrados em utilização Serviço de Farmácia em 

2016, pode-se perceber de uma maneira geral uma evolução, com melhorias para o 
controle do sistema.  

Mesmo com o desuso ou descaracterização de alguns protocolos como o 

Formulário para Alteração de Prescrição Médica, Formulário de Adiantamento de 

Medicamentos e o Formulário de Devolução de Medicamentos, práticas estas 

essenciais à segurança do paciente, ocorreu uma evolução no período com o 

aperfeiçoamento do Formulário de Visita Técnica às Enfermarias, Formulário de 

Requisição de Medicamentos, Fracionamento de Cápsulas e Comprimidos além de 

novos protocolos e formulários criados com o intuito de melhorar não só o controle 

do SDMDI como também do SDMDC, trazendo um melhor alinhamento às 
necessidades de atendimento do hospital.    

Em relação as visitas técnicas as enfermarias, um dos procedimento criados 

com a implantação da SDMDI na instituição, observou-se um número de visitas no 

ano de 2016 abaixo do esperado, o que pode ter contribuído nas condições 

inapropriadas de armazenamento e conservação de medicamentos encontrados nas 

clínicas de internação. Dentre as condições inapropriadas mais significativas estão 

os percentuais elevados de medicamentos vencidos, misturados e não devolvidos à 
Farmácia, o que gera um quadro preocupante quanto a segurança do paciente.  

Para melhor adequação e funcionalidade do SDMDI, as visitas técnicas aos 

diversos setores de internação precisam ser constantes, pois os resultados 

encontrados no presente estudo serão facilmente revertidos com uma periodicidade 

maior dos farmacêuticos nas visitas técnicas, trabalhando em parceria com médicos 

e enfermeiros. Salienta-se a importância em introduzir os farmacêuticos residentes 

nessa atividade de modo a desenvolver competências como coordenação e 

liderança, inserindo-os na equipe multiprofissional com diálogo aberto.  

O Serviço de Farmácia pode desenvolver palestras de modo a conscientizar o 

corpo hospitalar da importância do uso racional de medicamentos, mostrando seu 

impacto direto com a funcionalidade do SDMDI desenvolvido na Instituição há mais 
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de 14 anos, convidando também a equipe multiprofissional a participar de debates, 

fortalecendo, com isto, o núcleo de segurança do paciente existente, além de 

repensar formulários e protocolos em desuso aproveitando o que ainda for 
adequado ao sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Autorização da divulgação da pesquisa 

 

 

*OBS.: Em agosto de 2017 ocorreu a troca de orientador do trabalho, com este 

corrigindo o tema para “ANÁLISE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL GERAL DE EMERGÊNCIA DO RIO DE 

JANEIRO”.  
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ANEXO II - Primeiro formulário de visita técnica as enfermarias elaborado para a 

implantação do SDMDI (2002) 
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ANEXO III – Formulário de visita técnica às enfermarias (2016) 
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ANEXO IV - Modelo de rascunho utilizado pelo serviço de farmácia para quantificar 

as doses de cada clínica do SDMDI em 2016 (frente) 

 

NOME DO CENTRO DE CUSTO 
 Rascunho 

ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. 
COMPRIMIDOS **** **** Prednisona 5mg 29.006-43  
AAS 100mg 01.217-01  Prednisona 20mg 29.007-24  
Ac. Fólico 5 mg 06.001-89  Prometazina 25mg 05.004-78  
Acetazolamida 250 mg 30.001-90  Propranolol 40mg 21.002-80  
Alopurinol 100mg 20.001-46  Ranitidina 150mg 04.025-49  
Amiodarona 200mg 07.001-32  Sinvastatina 20 mg 55.001-58  
Anlodipina 5mg 15.018-18  Sulfato Ferroso 40mg Fe 06.004-21  
Atenolol 25mg 21.016-86  VitaminaB1  Tiamina  47.012-73  
Atenolol 50mg 21.007-95  Vitamina B6 Piridoxina 47.011-92  
Atenolol 100mg 21.008-76  Varfarina 5mg 09.004-92  
Bisacodil 5mg 31.001-44  INJETÁVEIS **** **** 
Bromoprida 10mg 13.006-77  Alprostadil 20mcg inj 46.018-05  
Captopril 12,5mg 15.001-70  Aminofilina 240mg 10ml 23.007-00  
Captopril 25mg 15.020-32  Amiodarona 150mg 3ml 07.002-13  
Carbidopa+Levodopa 50/200 19.013-28  Atropina 0,25mg 1ml 14.001-16  
Carbidopa+Levodopa 25/250 19.002-75  Bic. de sódio 8,4% 10ml 42.002-23  
Carb.Ca + Colecalciferol 47.038.02  Bromoprida 10mg 2ml 13.004-05  
Carvedilol 3,125mg 21.011-71  Clor. Potássio 10% 10ml 42.004-95  
Carvedilol 12,5mg 21.010-90  Clor. Sódio 20% 10ml 42.005-76  
Cilostazol 50mg 46.019-96  Deslanósido 0,4mg 2ml  24.002-41  
Clonidina 0,100mg 15.037-80  Dexametasona 4mg/ml  29.002-10  
Clopidogrel 75mg 09.019-79  Dipirona 1g 2ml 01.103-35  
Dexametasona 4mg 29.008-05  Dobutamina 25mg 20ml 24.005-94  
Dexclorfeniramina 2mg 05.001-25  Dopamina 50mg 10ml 26.001-78  
Diclofenaco Pot. 50mg 16.002-04  Enoxaparina 20mg 0,2ml 09.021-93  
Digoxina 0,25mg 24.004-03  Enoxaparina 40mg 0,4ml 09.007-35  
Diltiazem 60mg 46.001-67  Enoxaparina 80mg 0,8ml 09.013-39  
Dimeticona 40mg 14.008-92  Epinefrina 1mg 1ml 26.003-30  
Dipirona 500mg 01.003-72  Furosemida 20mg 2ml 30.004-33  
Enalapril 5mg 15.013-03  Glicose 25% 10ml 42.009-08  
Enalapril 10mg 15.033-57  Gluc. Cálcio 10% 10ml 42.024-39  
Espironolactona 25mg 30.002-71  Heparina frasco 5000 UI 09.002-20  
Espironolactona 100mg 30.017-58  Heparina Sub cutânea 09.003-01  
Furosemida 40mg 30.014-05  Hidralazina 20mg 1ml 15.004-12  
Glibenclamida 5mg 11.011-27  Hidrocortisona 100mg 29.004-81  
Hidralazina 25mg 15.005-01  Hidrocortisona 500mg 29.003-09  
Hidroclorotiazida 25 mg 30.009-48  Hidrox.Ferro-Noripurum 06.007-41  
Hioscina 10mg 14.004-69  Hioscina 20mg 1ml 14.003-88  
Ibuprofeno 300 mg 16.013-52  Metilprednisolona 500mg 29.005-62  
Isossorbida 5 mg 46.016-43  Metoclopramida 10mg 2ml 13.001-62  
Isossorbida Mon. 20mg 46.006-71  Nitroglicerina 50mg 10ml 46.011-39  
Ivermectina 6mg 18.034-07  Nitroprussiato sódio 50mg 15.008-46  
Levodopa+Benzerazida 200/50 19.014-09  Norepinefrina 4mg 4ml 26.010-50  
Levodopa+Benzerazida 100/25 19.009-41  Omeprazol 40mg 10ml 04.015-49  
Levotiroxina 100  mcg 36.028-32  Ondansentrona 8mg 2ml 13.011-86  
Levotiroxina  25 mcg 36.027-51  Prometazina 50mg 2ml 05.003-97  
Loperamida 2mg 49.001-28  Ranitidina 50mg 2ml 04.002-52  
Loratadina 10mg 05.010-16  Sulf. Magnésio 50% 10ml 42.023-58  
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ANEXO V - Modelo de rascunho utilizado pelo serviço de farmácia para quantificar 

as doses de cada clínica com SDMDI em 2016 (verso) 

ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. 
ANTIBIÓTICOS **** **** Albumina Humana 50ml 33.001-51  
Aciclovir 250mg inj 08.051-55  Anfotericina B 50mg inj 08.007-81  
Aciclovir 200mg cpm 08.050-74  Eritropoetina 4000UI inj 06.008-68  
Ácido Folínico 15mg cp 12.008-85  Filgastrina 300mcg 1ml inj 53.010-31  
Amicacina 500mg inj. 08.003-58  Nutr. Parenteral > 1200kcal 42.084-70  
Amoxicilina 500mg cp 08.118-18  Nutr. Parenteral > 2100kcal 42.083-99  
Amoxi+Clavulanato inj.  08.116-85  Octreotida 0,1mg 1ml 53.013-38  
Amoxi+Clavulanato cpm 08.113-26  Tiras det.Gli.Sangue CX 50 82.002-01  
Ampicilina 1g 08.004-39      
Azitromicina 500mg injet 08.042-64     
Azitromicina 500mg cpm 08.110-40     
Cefalexina 500mg cpm 08.010-87     
Cefazolina 1g 08.012-49     
Cefepima 2 g inj 08.103-10     
Ceftazidima 1g 08.013-20     
Ceftriaxona IV 1g 08.008-62     
Ciprofloxacino 200mg inj 08.204-64     
Ciprofloxacino 500mg cp 08.068-01     
Claritromicina 500mg inj  08.106-63     
Clindamicina 600mg inj 08.016-72     
Ertapenem 1g inj 08.192-96     
Fluconazol  200mg inj. 08.203-83     
Fluconazol 150mg cpm 08.207-07     
Gentamicina 80mg 08.023-00     
Imipenem 500mg 08.062-08     
Levofloxacino 500mg inj 08.188-00     
Levofloxacino 500mg cpm 08.185-67     
Linezolida 2mg/ml inj 08.190-24     
Meropenem 500mg 08.119-34     
Meropenem 2g 08.240.28     
Metronidazol inj. 08.205-45     
Metronidazol 250mg 18.004-83     
Nitrofurantoína 100mg 08.172-42     
Norfloxacino 400mg 08.070-18     
Oxacilina 500mg 08.031-01     
Pen g Potass. 5000000UI 08.038-88     
Piperacilina+Tazobactam 08.114-42     
Pirazinamida 500 mg 44.106-27     
Pirimetamina 25 mg 08.179-19     
Polimixina B 500.000UI 08.126-07     
Rifa + Iso + Pza + Etb  08.213-55     
Rifa+Isoniazida 150/75mg 08.225-99     
Sulbactam+Ampicilina 3g 08.117-03     
Sulfadiazina 500mg 08.064-70     
Sulfa+Trimet 480mg inj 08.045-07     
Sulfa+Trimet 480mg cpm 08.043-45     
Teicoplamina 400 mg inj. 08.115-69     
Tigeciclina 50mg inj 08.193-77     
Vancomicina 500mg inj 08.049-30     
DIVERSOS/TERMOLÁBEIS **** ****    
Albendazol sol.40mg/ml 10ml 18.029-89     
N.Acetilcisteína 600mg env 53.035-90     
Poliestireno Sulf.Ca-Sorcal 47.009-78     
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ANEXO VI - Modelo de requisição interna de materiais (RIM) utilizada na 

quantificação final de produtos liberados para a manutenção do SDMDI para um 
período de 24h em 2016 (frente) 

 

NOME DO CENTRO DE CUSTO 
 RIM 

ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. 
COMPRIMIDOS **** **** Prednisona 5mg 29.006-43  

AAS 100mg 01.217-01  Prednisona 20mg 29.007-24  
Ac. Fólico 5 mg 06.001-89  Prometazina 25mg 05.004-78  
Acetazolamida 250 mg 30.001-90  Propranolol 40mg 21.002-80  
Alopurinol 100mg 20.001-46  Ranitidina 150mg 04.025-49  
Amiodarona 200mg 07.001-32  Sinvastatina 20 mg 55.001-58  
Anlodipina 5mg 15.018-18  Sulfato Ferroso 40mg Fe 06.004-21  
Atenolol 25mg 21.016-86  VitaminaB1  Tiamina  47.012-73  
Atenolol 50mg 21.007-95  Vitamina B6 Piridoxina 47.011-92  
Atenolol 100mg 21.008-76  Varfarina 5mg 09.004-92  
Bisacodil 5mg 31.001-44  INJETÁVEIS **** **** 
Bromoprida 10mg 13.006-77  Alprostadil 20mcg inj 46.018-05  
Captopril 12,5mg 15.001-70  Aminofilina 240mg 10ml 23.007-00  
Captopril 25mg 15.020-32  Amiodarona 150mg 3ml 07.002-13  
Carbidopa+Levodopa 50/200 19.013-28  Atropina 0,25mg 1ml 14.001-16  
Carbidopa+Levodopa 25/250 19.002-75  Bic. de sódio 8,4% 10ml 42.002-23  
Carb.Ca + Colecalciferol 47.038.02  Bromoprida 10mg 2ml 13.004-05  
Carvedilol 3,125mg 21.011-71  Clor. Potássio 10% 10ml 42.004-95  
Carvedilol 12,5mg 21.010-90  Clor. Sódio 20% 10ml 42.005-76  
Cilostazol 50mg 46.019-96  Deslanósido 0,4mg 2ml  24.002-41  
Clonidina 0,100mg 15.037-80  Dexametasona 4mg/ml  29.002-10  
Clopidogrel 75mg 09.019-79  Dipirona 1g 2ml 01.103-35  
Dexametasona 4mg 29.008-05  Dobutamina 25mg 20ml 24.005-94  
Dexclorfeniramina 2mg 05.001-25  Dopamina 50mg 10ml 26.001-78  
Diclofenaco Pot. 50mg 16.002-04  Enoxaparina 20mg 0,2ml 09.021-93  
Digoxina 0,25mg 24.004-03  Enoxaparina 40mg 0,4ml 09.007-35  
Diltiazem 60mg 46.001-67  Enoxaparina 80mg 0,8ml 09.013-39  
Dimeticona 40mg 14.008-92  Epinefrina 1mg 1ml 26.003-30  
Dipirona 500mg 01.003-72  Furosemida 20mg 2ml 30.004-33  
Enalapril 5mg 15.013-03  Glicose 25% 10ml 42.009-08  
Enalapril 10mg 15.033-57  Gluc. Cálcio 10% 10ml 42.024-39  
Espironolactona 25mg 30.002-71  Heparina frasco 5000 UI 09.002-20  
Espironolactona 100mg 30.017-58  Heparina Sub cutânea 09.003-01  
Furosemida 40mg 30.014-05  Hidralazina 20mg 1ml 15.004-12  
Glibenclamida 5mg 11.011-27  Hidrocortisona 100mg 29.004-81  
Hidralazina 25mg 15.005-01  Hidrocortisona 500mg 29.003-09  
Hidroclorotiazida 25 mg 30.009-48  Hidrox.Ferro-Noripurum 06.007-41  
Hioscina 10mg 14.004-69  Hioscina 20mg 1ml 14.003-88  
Ibuprofeno 300 mg 16.013-52  Metilprednisolona 500mg 29.005-62  
Isossorbida 5 mg 46.016-43  Metoclopramida 10mg 2ml 13.001-62  
Isossorbida Mon. 20mg 46.006-71  Nitroglicerina 50mg 10ml 46.011-39  
Ivermectina 6mg 18.034-07  Nitroprussiato sódio 50mg 15.008-46  
Levodopa+Benzerazida 200/50 19.014-09  Norepinefrina 4mg 4ml 26.010-50  
Levodopa+Benzerazida 100/25 19.009-41  Omeprazol 40mg 10ml 04.015-49  

 

 

 

 
Nº DA RIM Nº DO LIVRO 
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ANEXO VII - Modelo de requisição interna de materiais (RIM) utilizada na 

quantificação final de produtos liberados para a manutenção do SDMDI para um 
período de 24h em 2016 (verso) 

ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO QUANT. 
ANTIBIÓTICOS **** **** Albumina Humana 50ml 33.001-51  
Aciclovir 250mg inj 08.051-55  Anfotericina B 50mg inj 08.007-81  
Aciclovir 200mg cpm 08.050-74  Eritropoetina 4000UI inj 06.008-68  
Ácido Folínico 15mg cp 12.008-85  Filgastrina 300mcg 1ml inj 53.010-31  
Amicacina 500mg inj. 08.003-58  Nutr. Parenteral > 1200kcal 42.084-70  
Amoxicilina 500mg cp 08.118-18  Nutr. Parenteral > 2100kcal 42.083-99  
Amoxi+Clavulanato inj.  08.116-85  Octreotida 0,1mg 1ml 53.013-38  
Amoxi+Clavulanato cpm 08.113-26  Tiras det.Gli.Sangue CX 50 82.002-01  
Ampicilina 1g 08.004-39  CONTROLADOS **** **** 
Azitromicina 500mg injet 08.042-64  Ácido Valpróico 250mg cpm 10.018-40  
Azitromicina 500mg cpm 08.110-40  Ácido Valpróico 500mg cpm 10.019-20  
Cefalexina 500mg cpm 08.010-87  Ácido Valpróico Xarope 10.016-88  
Cefazolina 1g 08.012-49  Amitriptilina 25mg cpm 48.001-41  
Cefepima 2 g inj 08.103-10  Biperideno 2 mg cpm 19.003-56  
Ceftazidima 1g 08.013-20  Carbamazepina suspensão 10.013-35  
Ceftriaxona IV 1g 08.008-62  Carbonato de Lítio 300mg 10.008-78  
Ciprofloxacino 200mg inj 08.204-64  Clonazepan 0,5mg cpm 10.009-59  
Ciprofloxacino 500mg cp 08.068-01  Clonazepan 2mg cpm 10.010-92  
Claritromicina 500mg inj  08.106-63  Clonazepan GOTAS 2,5mg 10.021-45  
Claritromicina 500mg cpm 08.109-06  Codeína 30mg cpm 01.006-15  
Clindamicina 600mg inj 08.016-72  Diazepam 10mg 2ml inj 03.001-18  
Clindamicina 300mg 08.121-12  Diazepam 5mg cpm 03.002-07  
Ertapenem 1g inj 08.192-96  Diazepam 10mg cpm 03.004-60  
Fluconazol  200mg inj. 08.203-83  Fenitoína 250mg 5ml inj 10.003-63  
Fluconazol 150mg cpm 08.207-07  Fenitoína 100mg cpm 10.002-82  
Imipenem 500mg 08.062-08  Fenobarbital 200mg inj 10.006-06  
Levofloxacino 500mg inj 08.188-00  Fenobarbital 100mg cpm 10.005-25  
Levofloxacino 500mg cpm 08.185-67  Fentanil 0,5mg/mL inj 02.112-80  
Linezolida 2mg/ml inj 08.190-24  Flufenazina 5mg 38.026-34  
Meropenem 500mg 08.119-34  Fluoxetina 20mg 48.009-21  
Meropenem 2g 08.240.28  Flumazenil 0,1mg/mL inj 12.009-66  
Metronidazol inj. 08.205-45  Haloperidol 5mg 1ml inj 38.008-04  
Metronidazol 250mg 18.004-83  Haloperidol 1mg cpm 38.006-34  
Nitrofurantoína 100mg 08.172-42  Haloperidol 5mg cpm 38.007-15  
Norfloxacino 400mg 08.070-18  Haloperidol gotas 38.023-35  
Oxacilina 500mg 08.031-01  Imipramina 25mg 48.004-17  
Pen g Potass. 5000000UI 08.038-88  Midazolam 5mg/ml (3mL)   03.003-80  
Piperacilina+Tazobactam 08.114-42  Midazolam 5mg/ml (10ml) 03.007-03  
Pirazinamida 500 mg 44.106-27  Morfina 10mg inj 1ml 01.201-36  
Pirimetamina 25 mg 08.179-19  Naloxona 0,4mg/ml inj 12.003-70  
Polimixina B 500.000UI 08.126-07  Petidina inj 2ml 01.202-17  
Rifa + Iso + Pza + Etb  08.213-55  Propofol 10mg/mL 20mL 02.214-07  
Rifa+Isoniazida 150/75mg 08.225-99  Propofol 10mg/mL 50mL 02.218-38  
Sulbactam+Ampicilina 3g 08.117-03  Risperidona 1mg 38.034-20  
Sulfa+Trimet 480mg inj 08.045-07  Tramadol 2ml injetável 01.204-89  
Sulfa+Trimet 480mg cpm 08.043-45  Tramadol 50mg cpm 01.210-27  
Teicoplamina 400 mg inj. 08.115-69     
Tigeciclina 50mg inj 08.193-77     
Vancomicina 500mg inj 08.049-30     
DIVERSOS/TERMOLÁBEIS **** ****    
Albendazol sol.40mg/ml 10ml 18.029-89     
N.Acetilcisteína 600mg env 53.035-90     
Farmácia/recebido Declaro que recebi o(s) material(ais) relacionados nesta Rim – Nome e 

Matrícula   
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ANEXO VIII - Formulário para alteração de prescrição médica (2016) 

 

 
Formulário para Alteração de Prescrição Médica 

 

CLÍNICA: _____________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

LEITO NOME DO PACIENTE PRONTUÁRIO ALTERAÇÃO OBS. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

___________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Médico Solicitante 
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ANEXO IX - Formulário de adiantamento de medicamentos (2002)  

 

 
 

Requisição de Adiantamento de Medicamentos 
 

Clínica:                                                                    Enfermaria: 
Data:                                                                        Horário: 
Paciente N° Leito Prontuário Medicamento Código Qtde Justificativa 

       
       
       
       
       
       
       

 
PRI: Paciente Recém Internado           POC: Paciente de Outra Clínica 
MET: Modificação no Esquema Terapêutico 
 
Farmacêutico(a):                                                       Enfermeiro(a): 
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ANEXO X - Formulário de devolução de medicamentos (2002) 

 
 

Formulário de Devolução de Medicamentos  
 

Clínica:                                                                     Enfermaria: 
Data:                                                                        Horário: 

Itens Número do leito Medicamento Código Quantidade Observação 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 
Enfermeiro(a):_________________________  
 
Recebido: ____________________________ 

 
Fonte: ANTUNES & SANTA MARINHA, 2006.      
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ANEXO XI - Formulário de devolução de medicamentos utilizado pela 

enfermagem (2016) 

 

N° DE DEVOLUÇÃO SIGMA 
 
 
 

DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO 
 

NOME DO CENTRO DE 
CUSTO 

CÓDIGO CENTRO DE 
CUSTO 

DEVOLVIDO POR: MATRÍCULA 
 
 
 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT LOTE VALIDADE 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Recebido por:                                                                        Data: ____/____/____ 
______________________________ 

 

 

 



97 
 

ANEXO XII - Modelo de página do livro de fracionamento de cápsulas e comprimidos 

(2002) 

 

 
Captopril 25mg 

 
Data Laboratório N° 

do 
lote 

Data de 
fabricação 

Validade Farmacêutico 
responsável 

Quantidade 
fracionada 

Responsável p/ 
fracionamento 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fonte: ANTUNES & SANTA MARINHA, 2006.    
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ANEXO XIII - Livro de fracionamento de cápsulas e comprimidos do serviço de 

farmácia (2016) 
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ANEXO XIV - Checklist diário para plantonistas 

 

Data: ____/____/____ 

Item a ser checado Check Rubrica 

 
Verificação de temperatura das geladeiras 

  

 
Contagem de todos os psicotrópicos no início de cada plantão 

  

 
Conferência pelo supervisor da separação dos psicotrópicos para as 
clínicas 

  

 
Lançamento cauteloso dos psicotrópicos retirados do estoque com a 
devida baixa na ficha de prateleira e no mapa diário 

  

 
Lançamento de psicotrópicos em RIM de pacientes externos, após a 
contagem do armário 

  

 
Supervisão da verificação das saídas de Tiras para Glicemia na RIM 
(garantir que foi realizada a contagem física, lançamento na ficha e na 
RIM) 

  

 
Supervisão da verificação das saídas de NPT’s na RIM (garantir que foi 
realizada a contagem física, lançamento na ficha e na RIM) 

  

 
Ao final de todas as conferências da enfermagem, verificar se há 
situações discrepantes nas RIM’s atendidas. Exemplo 1: se há RIM’s em 

branco em um dos lados (em desacordo com o rascunho). Exemplo 2: se 
as saídas e codificação do Midazolam está correta (3 ou 10 ml) 

  

 
Checar juntos com os separadores se a entrega do material de geladeira 
está constando na RIM 

  

 
Fazer a contagem dos itens de geladeira e registrar no Livro de 
ocorrências 

  

 
Conferir com zelo as RIM’s digitadas 

  

OBS: Pedimos que ao menos dois farmacêuticos se responsabilizem pelo atendimento 

destes itens antes do término do plantão. 
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ANEXO XV - Formulário de Entradas e Saídas do estoque de medicamentos 

controlados pela Portaria SVS 344/98 para o armário de controlados (2016) 

 

Hospital X -  Serviço de Farmácia – Medicamentos Controlados pela Portaria 344/98 
 
Data: ___/___/___ 

Plantão Noturno Plantão Diruno 
C E S C C E S C E S C 

Alfentanila amp            
Fenatanil amp            
Morfina 0,2 mg amp            
Morfina 10 mg amp            
Morfina 10 mg com            
Petidina amp            
Remifentanil amp            
Clonazepam 0,5 mg cpm            
Clonazepam 2,0 mg cpm            
Clonazepam gotas            
Diazepam amp            
Diazepam 5 mg com            
Diazepam 10 mg com            
Midazolam 3 ml amp            
Midazolam 10 ml amp            
Midazolam cpm            
Midazolam gotas            
Ác. Valpróico 250 mg cpm            
Ác. Valpróico 500 mg cpm            
Ác. Valpróico suspensão            
Amitriptilina cpm            
Atazanavir 300 mg cpm            
Biperideno cpm            
Carbamazepina cpm            
Carbamazepina sol.            
Cetamina            
Clorpromazina 100 mg cpm            
Clorpromazina 25 mg cpm            
Clorpromazina amp            
Codeína 30 mg cpm            
Dexmedetomidina inj.            
Droperidol 2,5 mg inj.            
Etomidato amp.            
Fenitoína amp.            
Fenitoína cpm.            
Fenobarbital amp.            
Fenobarbital cpm            
Fenobarbital gotas            
Flumazenil amp            
Fluoxetina cpm            
Gabapentina cpm            
Haloperidol 1 mg cpm            
Haloperidol 5mg cpm            
Haloperidol amp            
Haloperidol gotas            
Imipramina 25 mg cpm            
Isoflurano frasco            
Levomepromazina 100 mg            
Levomepromazina 25 mg            
Lopin. + Ritonavir sol. oral            
Lopinovir + Ritonavir (Kaletra)            
Naloxona amp            
Nortriptilina 25 mg            
Periciazina 1% gotas            
Propofol 20 ml amp            
Propofol 50 ml amp            
Proximetacaína colírio            
Risperidona 1 mg            
Sevoflurano frasco            
Tramadol amp            
Tramadol cpm            
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ANEXO XVI - Formulário de Requisição de Medicamentos da Emergência do 

Hospital para um período de 24h (frente) 

 

HOSPITAL X 

SERVIÇO DE FARMÁCIA 

N° DA RIM N° DO LIVRO 
 
 

Farmácia/recebido Declaro que recebi o(s) material(ais) relacionados nesta Rim – 
Nome e Matrícula 
 

NOME DO CENTRO DE CUSTO 
 

Emergência 

CÓDIGO DO CENTRO 
DE CUSTO 

34073 

REQUISITADO POR: MATRÍCULA 

MEDICAMENTOS PARA 24 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UN 
 

CÓDIGO 
QUANT.  

ESPECIFICAÇÃO 
 

UN 
 

CÓDIGO 
QUANT. 

REQ FOR REQ FOR 
MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL 

Ácido Valpróico 250 mg  Cpm 10.018-40   Fluoxetina 20 mg Cpm 48.009-21   

Ácido Valpróico 500 mg  Cpm 10.019-20   Flumazenil 0,1 mg/mL  Amp 12.009-66   

Ácido Valpróico Susp.  Fra 10.016-88   Haloperidol 1 mg  Cpm 38.006-34   

Alfentanil 0,5 mg Amp 02.113-60   Haloperidol 5 mg  Cpm 38.007-15   

Amitriptilina 25 mg Cpm 48.001-41   Haloperidol inj Amp 38.008-04   

Carbamazepina 200 mg Cpm 10.001-00   Imipramina 25 mg Cpm 48.004-17   

Carbamazepina Susp. Fra 10.013-35   Lamivudinam+Zidovudina Cpm 08.150-37   

Cetamina 500 mg/mL F/a 02.108-01   Levomepromazina 25 mg Cpm 38.011-00   

Clonazepam 0,5 mg Cpm 10.009-59   Levomepromazina 100 
mg 

Cpm 38.019-59   

Clonazepam 2 mg Cpm 10.010-92   Lopinovir + Ritonavir 250 
mg 

Cpm 08.202-00   

Clonazepam gotas Fr 10.021-45   Midazolam 15 mg  Cpm 03.011-29   

Clorpromazina 100 mg Cpm 38.003-91   Midazolam 5mg/mL 
(3mL) 

Amp 03.003-80   

Clorpromazina 25 mg Cpm 38.002-00   Midazolam 5mg/mL 
(10mL) 

Amp 03.007-03   

Clorpromazina inj Amp 38.001-20   Morfina 0,2mg/mL (1mL)  Amp 01.012-63   

Codeína 30 mg Cpm 01.006-15   Morfina 10 mg/mL (1mL) Amp 01.201-36   

Diazepam 10 mg Cpm 03.004-60   Propofol 10mg/mL 20 mL F/a 02.214-07   

Diazepam inj. Amp 03.001-18   Propofol 10mg/mL 50 mL  F/a 02.218-38   

Fenitoína 100 mg Cpm 10.002-82   Petidina inj 2 mL Amp 01.202-17   

Fenitoína inj Amp 10.003-63   Risperidona 1 mg Cpm 38.034-20   

Fenobarbital 100 mg Cpm 10.005-25   Tramadol 50 mg Cap 01.210-27   

Fenobarbital gotas 20 mL Fr 10.007-97   Tramadol inj 2 mL Amp 01.204-89   
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ANEXO XVII - Formulário de requisição de medicamentos da emergência do 

hospital para um período de 24h (verso) 

 

HOSPITAL X 

SERVIÇO DE FARMÁCIA 

N° DA RIM N° DO LIVRO 
 
 

Farmácia/recebido Declaro que recebi o(s) material(ais) relacionados nesta Rim – 
Nome e Matrícula 
 

NOME DO CENTRO DE CUSTO 
 

Emergência 

CÓDIGO DO CENTRO DE 
CUSTO 
34073 

REQUISITADO POR: MATRÍCULA 

MEDICAMENTOS PARA 24 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UN 
 

CÓDIGO 
QUANT.  

ESPECIFICAÇÃO 
 

UN 
 

CÓDIG
O 

QUANT. 
REQ FOR RE

Q 
FO
R 

                                    ANTIBIÓTICOS                                                                     CONT. ANTIBIÓTICOS     
Áciclovir injetável  F/a 08.051-55   Gentamicina 80 mg Amp 08.023-

00 
  

Áciclovir 200 mg Cp
m 

08.050-74   Imipenem 500 mg Fr 08.062-
08 

  

Ácido Folínico inj.  Am
p 

12.006-13   Levofloxacino 500 mg 
inj. 

Fr 08.188-
00 

  

Amicacina 500 mg inj. Am
p 

08.003-58   Linizolida inj. Bol 08.190-
24 

  

Amoxicilina 500 mg Cp
m 

08.118-18   Meropenem 500 mg F/a 08.119-
34 

  

Amoxicilina supensão Fr 08.052-36   Metronidazol inj. F/a 08.205-
45 

  

Amoxicilina + Clavulanato inj. F/a 08.116-85   Norfloxacino 400 mg Cpm 08.070-
18 

  

Amoxicilina + Clavulanato  Cp
m 

08.113-26   Oxacilina 500 mg F/a 08.031-
01 

  

Ampicilina 1g F/a 08.004-39   Piperacilina+Tazobacta
m 

F/a 08.114-
42 

  

Aziromicina 500mg inj.  Fr 08.042-64   Polimixina B inj. F/a 08.126-
07 

  

Aziromicina 500mg  Cp
m 

08.110-40   Sulfadiazina 500 mg Cpm 08.064-
70 

  

Cefalexina 500 mg   Cap 08.010-87   Tigeciclina 50 mg inj. F/a 08.193-
77 

  

Cefazolina  1g F/a 08.012-49   Teicoplanina 400 mg inj. F/a 08.115-
69 

  

Cefepime 2g 
 

F/a 08.103-10   Vancomicina 500 mg Fr 08.049-
30 

  

Ceftriaxona iv 1g F/a 08.008-62   DIVERSOS 
Ciprofloxacino 200 mg inj. Fr 08.204-64   Albumina Humana inj. Fr 33.001-

51 
  

Ciprofloxacino 500 mg  Cp
m 

08.068-01   Clopidogrel 75 mg Cpm 09.019-
79 

  

Claritromicina 500 mg/ml Am
p 

08.106-63   Eritropoetina 4000UI inj. F/a 06.008-
68 

  

Claritromicina 500 mg Cp
m 

08,109-06   Heparina subcutânea Amp 09.003-
01 

  

Clindamicina 600 mg inj. Am
p 

08.016-72   Omeprazol 40 mg inj Amp 04.015-
49 

  

Clindamicina 300 mg Cp
m 

08.121-12   Tiras Det. Glicose 
Sangue 

Cx 
50 

82.002-
01 
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ANEXO XVIII - Modelo de folha de rosto utilizado pelo serviço de farmácia para as 

clínicas com sdmdi (2016) 

 

 

 
 

 


