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Erros de medicações

Na Inglaterra, um levantamento em 19 hospitais apontou que uma em cada dez

prescrições contém erros, 1,7% deles com grande risco de levar o paciente à morte.

Fonte: Isto é/Julho 2012
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Ciclo fechado da medicação



Unitarização (CAF)

O ciclo da medicação começa na central de abastecimento farmacêutico –

CAF esse setor é responsável pela unitarização das medicações. Foi

realizada integração do sistema SOUL MV com a unitarizadora OPUS para

que não haja transcrição das informações, tal processo permite a geração

automática da etiqueta que contém código de barra, lote e validade.

UNITARIZADORA 



Recebimento – Farmácia Central

Após unitarização e etiquetagem realizada pela CAF a medicação é entregue na

farmácia central mediante bipagem de código de barra. Caso haja divergência o

sistema não permite o recebimento.



Prescrição Médica

Todo prescrição de medicação ocorre de forma eletrônica;



Prescrição Médica

Dispomos de prescrição padrão (order sets) para alguns diagnósticos - apoio a

decisão. Caso o profissional não queira usar na integra a prescrição padrão poderá

retirar ou incluir um item.



Prescrição Médica

Modelo de prescrição padrão.



Prescrição Médica

O sistema dispara alertas ao prescritor sempre que houver: Alergia, Interações

medicamentosas (Droga x Droga, Droga x Alimento, Droga x CID, Droga x Exame),

mega doses.



Aprazamento

Após prescrita, a medicação é aprazada pelo enfermeiro e avaliada pela farmácia

clínica.



Farmácia Clínica

Avaliar as prescrições, identificando as interações,

necessidades de ajuste de doses, vias de administração etc.
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Validação Farmacêutica

Atualmente dispomos de uma equipe de farmácia clínica composta por

profissionais que trabalham 24/7 e avaliam todas as prescrições antes da

dispensação;



Validação Farmacêutica

Os medicamentos urgentes são liberados independente da avaliação

farmacêutica, porém são inseridos no início da lista e avaliados antes da

segunda dose.



Validação Farmacêutica

O paciente é avaliado e de acordo com o resultado é definido seu

acompanhamento mediante registro em sistema.



Validação Farmacêutica

As observações inseridas pela avaliação do farmacêutico clínico são de fácil

visualização pelo prescritor:



Validação Farmacêutica

As observações inseridas pela avaliação do farmacêutico clínico são de fácil

visualização pelo prescritor:



Validação Farmacêutica – Reconciliação Medicamentosa

Os medicamentos de uso contínuo do paciente são identificados pelos

profissionais, registrados no sistema e sinalizados para a farmácia clínica

que avalia, orienta o paciente e confirma a prescrição pelo médico.

Aqueles medicamentos, em que não é possível o fornecimento pela

instituição (TARV, COXIP, etc.) são recolhidos, armazenados, etiquetados e

bipados no momento da administração.

Etiqueta do 

hospital



Dipensação

Após avaliação farmacêutica, a prescrição é liberada pela farmácia central,

em nome do paciente e através de bipagem.



Recebimento no posto de enfermagem

O recebimento também é realizado por bipagem. Esta ação é mais uma

barreira com relação à segurança do paciente. Outro benefício dessa ação é o

monitoramento dos tempos de entrega.



Nas unidades de internação a checagem acontece

através de carrinhos na proporção de 1 para 4 leitos,

composto de leitor de código de barras, Notebook e

gavetas individualizadas com as medicações previstas para

cada paciente.

Nas UTI’S a checagem beira leito é feita com PALMS,

com leitor de código de barra, também na proporção de 1

para 4 leitos.

Administração segura da medicação

Na emergência a checagem beira leito acontece

através de Smartphone, com bipagem pelo QR code.



Administração Segura da medicação

A prática de checagem beira leito garante a confirmação em

tempo real, vinculada ao PEP (paciente certo, medicamento certo)

com a pulseira de identificação do paciente.

O sistema dispara alertas que servem como barreiras para

evitar troca de medicação ou de via de administração,

Esta rotina é utilizada em conjunto com os programas

instituídos no hospital tais como: 5 certos da farmácia e 9 certos da

administração de medicamentos.





Administração segura da medicação

Para aumentar a segurança implementamos melhorias

obriguem a bipagem de:

• Medicamentos multi doses;

• Medicação de uso coletivo

• Hemocomponentes;

• Nutrição parenteral;

• Dupla checagem;

• Medicamentos compostos.



Administração segura da medicação

Para aumentar a segurança implementamos melhorias que

obriguem a bipagem de:

Medicação de uso coletivo



Administração segura da medicação

Para aumentar a segurança implementamos melhorias que

obriguem a bipagem de:

Hemocomponentes



Administração Segura da medicação

Prescrição após checagem:



E PARA FINALIZAR ...

• QUAIS OS BENEFÍCIOS  ??



Farmacoeconomia

MÊS CUSTO FARMACÊUTICO Nª DE INTERVENÇÕES ECONOMIA

JANEIRO R$ 40.950,00 58 R$ 47.560,00 

FEVEREIRO R$ 40.950,00 65 R$ 26.948,00 

MARÇO R$ 40.950,00 98 R$ 27.028,00 

ABRIL R$ 40.950,00 183 R$ 69.660,00 

MAIO R$ 40.950,00 381 R$ 114.894,00 

JUNHO R$ 40.950,00 431 R$ 154.532,05 

JULHO R$ 40.950,00 402 R$ 193.360,27 

AGOSTO R$ 40.950,00 514 R$ 90.171,11 

R$ 327.600,00 R$ 724.153,43 

JANEIRO A AG0STO - 2016



Erros de medicações

Na Inglaterra, um levantamento em 19 hospitais apontou que uma em cada dez

prescrições contém erros, 1,7% deles com grande risco de levar o paciente à morte.

Fonte: Isto é/Julho 2012



Obrigado!

Fernando Cruz
fernandocruz@unimedrecife.com.br

81-999732997

mailto:fernandocruz@unimedrecife.com.br

