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Introdução: A dispensação de medicamentos em ambiente hospitalar é desafiadora em todas as instituições e requer do 
farmacêutico atenção aos requisitos legais e, de modo crescente, aos padrões de qualidade exigidos pelas empresas de 
certificação de qualidade, como a Joint Commission International (JCI). A dispensação de medicamentos em ambiente cirúrgico é 
igualmente desafiadora, pois possui peculiaridades inerentes ao modo de trabalho nestas áreas. A demanda de medicamentos 
sujeitos a controle especial para os procedimentos anestésicos é constante e é necessário o controle efetivo do uso destes, de 
forma que se possa acompanhar e registrar todo o processo. Objetivo: Relatar o processo de dispensação, registro de uso e de 
descarte de medicamentos controlados, implantado em áreas cirúrgicas de um hospital público universitário, com vistas a atender 
os requisitos legais e os padrões de qualidade e segurança recomendados pela JCI. Métodos: Foi analisada a literatura referente 
ao potencial contaminante do uso compartilhado de medicamentos aprovados para uso único, a legislação sanitária nacional e os 
padrões de Gerenciamento e Uso de Medicamentos propostos pela JCI. Também foi realizado benchmarking externo em hospitais 
de referência na região, para formatação final do plano de implantação. O processo é monitorado através de indicadores e os 
profissionais contratados e residentes são treinados periodicamente para compreensão da qualidade e segurança agregadas ao 
fluxo proposto. Resultados: Implantou-se um método de dispensação e controle de medicamentos no qual é disponibilizado ao 
profissional responsável pelo procedimento anestésico uma quantidade pré-definida de medicamentos por paciente/procedimento. 
Os medicamentos são colocados em caixas lacradas com lacres numerados, disponibilizadas apenas após a identificação do 
profissional, tornando-o responsável por sua guarda. Os medicamentos são prescritos, bem como as quantidades são descartadas 
com registro da dupla-checagem em formulário específico que acompanha a caixa. No final do procedimento, a caixa fechada é 
lacrada pelo responsável e devolvida à farmácia. Conclusão: Com a implantação deste processo, foi possível atender os requisitos 
exigidos na legislação sanitária nacional e os padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela JCI quanto ao Gerenciamento 
e Uso de Medicamentos, aumentando a segurança para pacientes e equipe assistencial. Palavras-chaves: hospital pharmacy 
service, anesthetic drugs, continuing education  

 
 
 
 


