
A segurança do paciente e erros de medicação tem
recebido grande atenção e preocupação pelas
instituições de saúde. O estorno de
medicamentos, processo logístico reverso, é um
tema que precisa ser analisado, pois a demora ou a
falta pode gerar um acúmulo de medicamento nas
unidades de enfermagem, favorecendo desvios e
erros de administração. As novas tecnologias de
saúde podem contribuir para prevenir possíveis
erros relacionados ao estorno de medicamentos.
Os dispensários eletrônicos são uma inovação
tecnológica que objetiva reduzir erros relacionados
a medicamentos.
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Analisar o estorno de medicamentos pré e pós-
implantação de dispensários eletrônicos em uma
instituição hospitalar.

Estudo descritivo com análise retrospectiva de
dados de dispensação e estorno de medicamentos,
no período de 2013 a 2016, referentes a oito
unidades de internação que tiveram a implantação
de 13 dispensários eletrônicos no período de 2014 a
2015.

O estorno de medicamentos no cotidiano
hospitalar é uma realidade que deve ser
monitorada de forma a não implicar em riscos à
segurança aos pacientes. Os dados de avaliação
pré e pós-implantação dos dispensários
eletrônicos no hospital analisado, demonstram
que os estornos de medicamentos tiveram
redução após a implantação dos mesmos, nas
unidades analisadas. O planejamento e o
monitoramento de novas tecnologias de saúde,
tais como o dispensário eletrônico, parece
contribuir na redução do estorno de
medicamentos e consequentemente os riscos
associados ao mesmo, gerando um impacto
positivo no uso racional de medicamentos,
segurança do paciente e otimização do tempo dos
profissionais de saúde, liberando-os para o
cuidado ao paciente.
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