
A devolução de medicamentos não utilizados nas 
enfermarias é frequentemente apontada como uma 
vantagem dos sistemas de distribuição de 
medicamentos mais eficientes, podendo contribuir 
para otimizar o custo e aumentar a segurança no uso 
do medicamento. Entretanto, essa etapa logística é um 
desafio para muitas instituições que ainda não 
conseguem ter controle satisfatório sobre os 
medicamentos não utilizados, enquanto outras 
investem bastante para reduzir os custos e os riscos 
com sobras de medicamentos nas enfermarias.  
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REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

Analisar o perfil de devolução de medicamentos à 
Farmácia de um Hospital Universitário após a 
informatização do processo, visando identificar pontos 
críticos passíveis de intervenção.  

Estudo exploratório prospectivo, incluindo a análise 
dos registros informatizados de devolução dos 
medicamentos de novembro/2017 a maio/2018. Os 
itens devolvidos foram classificados pelo sistema ATC 
(Anatomical Therapeutic Chemical Index). Foram 
calculadas a taxa de devolução por classe terapêutica 
em relação ao quantitativo total devolvido; e a taxa de 
devolução em relação à dispensação para as dez 
classes ATC com maior índice de devolução. 

 

Figura 1: Total de medicamentos devolvidos por classe 
terapêutica. 

 

 

A análise do perfil de devolução dos medicamentos 
não utilizados é uma oportunidade de identificar 
pontos críticos nos processos de distribuição e 
utilização de medicamentos, viabilizando a revisão de 
processos e a elaboração de planos de ação visando 
redução no custo operacional e maior segurança na 
utilização dos medicamentos. 

 

ANÁLISE DO PERFIL DE DEVOLUÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E 

SEU IMPACTO NA SEGURANÇA DO PACIENTE 
  
 

RESULTADOS 

Figura 2: Medicamentos devolvidos/dispensados por classe 
terapêutica 
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Verificou-se um total de 19.692 unidades devolvidas, 
em 52 classes ATC, destacando-se: Antibacterianos de 
uso sistêmico; Analgésicos; 
Antieméticos/Antinauseantes; Agentes 
espasmódicos/colinérgicos/propulsivos. Em relação à 
quantidade dispensada por classe, foram mais 
devolvidos: Antibacterianos de uso sistêmico; 
Antieméticos e antinauseantes; Antihipertensivos; 
Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina. 


