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Resumo 

Introdução: No Brasil, desde a segunda metade do século XX, com as mudanças do 

perfil demográfico e de morbimortalidade na população, houve um incremento das 

doenças crônicos degenerativas, entre essas, as neoplasias. No seu tratamento é 

crescente a utilização de medicamentos por via de administração oral, esses tendem 

a ser mais convenientes, porém aumentam o risco de eventos adversos. Fato que 

reforça a importância da consolidação do seu uso qualificado e seguro, 

especificamente na fase da dispensação, que deve possuir um caráter preventivo e 

corretivo neste processo. Objetivo: Avaliar e promover a adequação do processo de 

dispensação ambulatorial de medicamentos antineoplásicos orais, por meio de um 

ciclo de melhoria. Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, com 

delineamento quase experimental, tipo antes-depois e sem grupo controle, realizado 

em um hospital de referência no tratamento do câncer, situado no Norte de Minas 

Gerais. No qual, a partir de sete critérios de qualidade, previamente definidos e 

validados, realizou-se a avaliação do nível qualidade do processo de dispensação 

ambulatorial de antineoplásicos orais, e baseando-se nos critérios mais 

problemáticos, intervenções de melhoria foram implementadas, seguida de uma 

reavaliação da qualidade. O cumprimento da qualidade das amostras selecionadas 

aleatoriamente (n=60) foram estimadas de forma pontual e em um intervalo de 

confiança de 95%, assim como a significância estatística da melhoria conseguida foi 

tratada com teste Z. Resultados: Os sete critérios de qualidade analisados 

apresentaram melhorias entre as avaliações, dos quais quatro apresentaram aumento 

dos níveis de qualidade estatisticamente significativos (p<0,05), com melhoria relativa 

mínima de 75%. Ao comparar o número de não cumprimento dos critérios entre a 

primeira (148) e segunda (67) avaliação, observou-se melhoria de 54,7%. Conclusão: 

O estudo proporcionou a avaliação do processo de dispensação ambulatorial de 

antineoplásicos orais na instituição, com identificação de critérios de qualidade, fato 

que favoreceu a priorização e a efetividade das intervenções. O ciclo de melhoria 

contribuiu para inclusão de boas práticas de dispensação e maior envolvimento da 

equipe com os requisitos de qualidade.  

 

 Descritores: Boas Práticas de Dispensação, Antineoplásicos, Melhoria de 
Qualidade, Segurança do Paciente.  
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Abstract 

Introduction: In Brazil, since the second half of the 20th century, because of the 

changes in the demographic profile and in population’s morbidity and mortality, an 

increase has been observed in chronic degenerative diseases, what includes cancer. 

In its treatment, the use of orally administered medications is increasing, they tend to 

be more convenient, but also increase the risk of adverse events. This fact reinforces 

the importance of consolidating its qualified and safe use, specifically at the 

dispensation stage, which should have a preventive and corrective nature in this 

process. Purpose: To evaluate and promote the process suitability of outpatient 

dispensing, administered with oral antineoplastic medications, through an 

improvement cycle. Methodology: This is a quantitative, near-experimental design, 

before-after and without control group study, carried out at a referral hospital in the 

treatment of cancer, located in the north of Minas Gerais. In which, from seven, 

previously defined and validated quality criteria, the quality level of the outpatient 

dispensing process of oral antineoplastics was evaluated, and based on the most 

problematic criteria, improvement interventions were implemented followed by a 

quality reassessment. The quality compliance of randomly selected samples (n=60) 

was estimated in a timely manner and in a 95% confidence interval, as well as the 

statistical significance of the achieved improvement was treated with Z test. 

Outcomes: It was noticed that all seven quality criteria evaluated, showed across-

evaluation improvements. Most of them (four out of seven) had a statistically significant 

increase in quality levels (p<0.05), with a relative improvement of at least 75%. In 

absolute data, it was noticed that the non-compliance decreased from 148 in the first 

evaluation to 67 in the re-evaluation, what represents a 54.7% improvement. 

Conclusion: The study provided an evaluation of the process of outpatient dispensing, 

administered with oral antineoplastics in the institution, identifying the quality criteria, 

what favored the prioritization and effectiveness of the interventions. The improvement 

cycle contributed to the inclusion of good dispensing practices and to a better 

involvement of the staff with regards to quality requirements. 

 

Keywords: Good Dispensing Practices, Antineoplastic Agents, Quality Improvement, 

Patient Safety. 
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Resumen 

Introducción: En Brasil, desde la segunda mitad del siglo XX, tras los cambios en el 

perfil demográfico y de morbilidad y mortalidad de la población, se ha observado un 

aumento en las enfermedades crónicas degenerativas, lo que incluye el cáncer. En su 

tratamiento el uso de medicamentos administrados por vía oral es creciente y estos 

tienden a ser más convenientes, pero aumentan el riesgo de eventos adversos. Ese 

hecho refuerza la importancia de la consolidación de su uso calificado y seguro, 

específicamente en la fase de dispensación, cuyo carácter, en este proceso, debe ser 

preventivo y correctivo. Objetivo: Evaluar y promover la adecuación del proceso de 

dispensación ambulatoria de medicamentos antineoplásicos orales, a través de un 

ciclo de mejora. Metodología: Se trata de un estudio de naturaleza cuantitativa, con 

delineamiento casi experimental, tipo antes-después, sin grupo de control, realizado 

en un hospital de referencia en el tratamiento del cáncer, situado en el Norte de Minas 

Gerais donde, a partir de siete criterios de calidad, de acuerdo con los criterios de 

evaluación de la calidad del proceso de dispensación ambulatoria de antineoplásicos 

orales y basándose en los criterios más problemáticos, se implementaron 

intervenciones de mejora, seguidas de una reevaluación de la calidad. El cumplimiento 

de la calidad de las muestras seleccionadas aleatoriamente (n=60) fue estimado de 

forma puntual y en un intervalo de confianza del 95%, así como la significancia 

estadística de la mejora lograda fue tratada con prueba Z. Resultados: Se observó 

que los siete criterios de calidad evaluados presentaron mejoras entre sus 

evaluaciones. La mayoría (cuatro criterios) tuvieron un incremento de los niveles de 

calidad estadísticamente significantes (p<0,05), con mejoría relativa mínima del 75%. 

En datos absolutos, se observó que los no cumplimientos disminuyeron de 148 en la 

primera evaluación para 67 en la re-evaluación, representando una mejoría del 54,7%. 

Conclusión: El estudio permitió que se evaluara el proceso de dispensación 

ambulatoria de antineoplásicos orales en la institución, con identificación de criterios 

de calidad, hecho que favoreció la priorización y la efectividad de las intervenciones. 

El ciclo de mejora contribuyó a la inclusión de buenas prácticas de dispensación y a 

la mayor participación del equipo con respecto a los requisitos de calidad. 

 

Palabras clave: Buenas Prácticas de Dispensación, Antineoplásicos, Mejoramiento 

de la Calidad, Seguridad del Paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIX 

 

APRESENTAÇÃO  

Este estudo surgiu da insatisfação da equipe de terapia antineoplásica em 

relação a deficiente qualidade do processo de dispensação ambulatorial de 

medicamentos antineoplásicos orais. Embora o serviço tenha processos robustos com 

normas consolidadas e verificações extensivas voltadas para segurança na terapia 

antineoplásica parenteral, isso não se refletia nos procedimentos relacionados à 

dispensação dos orais. Devido ao perfil preventivo e corretivo da dispensação, e 

considerando que suas inadequações podem trazem grandes riscos ao paciente, 

torna-se imprescindível a busca de estratégias de melhoria que visem maior qualidade 

e segurança do processo em questão. 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo 

próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). Por conseguinte, o trabalho 

de Conclusão de Mestrado encontra-se no formato de um artigo científico que segue 

as exigências do periódico escolhido para a sua submissão: Journal of Oncology 

Pharmacy Practice. Assim, as normas de formatação, inclusive das referências 

bibliográficas, estão de acordo com referida revista.   

O trabalho é estruturado por seções, a Introdução descreve brevemente a 

importância e justificativa do tema abordado. Em seguida apresenta-se os Objetivos 

desta investigação.  Na seção seguinte intitulada Metodologia tem a tarefa de 

sistematizar os procedimentos metodológicos percorridos para a execução do estudo.  

Posteriormente, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes encontrados 

através do desenvolvimento do trabalho. Em seguida, a Discussão do artigo apresenta 

um diálogo entre os resultados do presente trabalho encontrado no serviço de saúde 

e a literatura científica. E as Conclusões encerram o artigo científico destacando os 

principais resultados, e apontando para novas investigações.  

Destaca-se também como parte integrante desde Trabalho de Conclusão de 

Mestrado o Apêndice 2.5, que é composto por uma produção independente realizada 

durante o curso do mestrado. Trata-se de um Relatório Técnico detalhado da 

implantação de uma ferramenta de qualidade para aumentar a segurança do paciente 

no uso dos antineoplásicos parenterais durante internação hospitalar. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO  

1.1 Introdução  

No Brasil, desde a segunda metade do século XX, associado ao aumento da 

expectativa de vida da população e diminuição da fecundidade, se vivencia intensas 

mudanças no padrão de morbimortalidade da população. Num cenário de gradual 

substituição das doenças parasitárias e infecciosas, por aquelas relacionadas às 

causas externas e doenças crônico degenerativas, como o câncer.1  

Por conseguinte, nos últimos 20 anos, o avanço da indústria farmacêutica no 

desenvolvimento de novos fármacos, vem possibilitando um crescente aumento da 

disponibilidade e uso de medicamentos para o tratamento do câncer, especialmente 

os do tipo oral. Isso alterou o curso da doença, melhorando a sobrevida dos pacientes 

e os desfechos, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida.2   

De fato, os antineoplásicos orais podem ser mais convenientes aos pacientes, 

pois oferecem menos interferência nas atividades profissionais e sociais, evitam 

injeções dolorosas, tempos de infusão prolongados, dando mais autonomia sobre o 

tratamento através da autoadministração.2 No entanto, com essas vantagens 

notáveis, há uma série de desafios relacionados à segurança do paciente e adesão 

aos medicamentos.3 Devido o contato menos frequente entre os profissionais de 

saúde e o paciente e/ou cuidador, as responsabilidades, tais como, gerenciamento de 

doses e toxicidades são a este transferidas,4 desta forma, ampliam-se as 

preocupações aos riscos de erros de medicação.  

Vale destacar, que no uso dos mais diversos medicamentos, os erros de 

medicação são constantemente relatados na literatura científica, como um dos 

maiores riscos à ocorrência de eventos adversos.5,6 Mundialmente, o custo associado 

a estes eventos foi estimado em US$ 42 bilhões por ano ou quase 1% do total das 

despesas de saúde globais.7  

Somente nos Estados Unidos, eles atingem aproximadamente 1,3 milhões de 

pessoas anualmente e causam pelo menos uma morte todos os dias.7 Enquanto isso, 

em face de ausência de dados oficiais, estima-se que nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, o número de anos de vida saudável perdidos, por 

eventos relacionados ao uso de medicamentos, seja duas vezes maior que nos países 

mais desenvolvidos.7 



 

2 

 

Recentemente algumas iniciativas buscam destacar a importância do tema dos 

erros de medicação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou como o Desafio 

Global de Segurança do Paciente, no ano de 2017, o tema “Uso Seguro de 

Medicamentos’’, considerando a sua relevância e reforçando a sua importância para 

a Segurança do Paciente.7 No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), instituído pela Portaria GM/MS nº 529/2013, contempla o Protocolo de 

Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos que tem como 

finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos 

de saúde, incluído a fase atribuída ao farmacêutico, a dispensação.8 

Especificamente, esse momento consiste na análise dos aspectos técnicos e 

legais do receituário, a realização de intervenções, a entrega de medicamentos e de 

outros produtos para a saúde ao paciente ou cuidador, até a orientação sobre seu uso 

adequado e seguro.9 Apesar de ser prática pouco avaliada cientificamente no Brasil, 

está à disposição da população há anos como principal fonte de acesso aos 

medicamentos prescritos.10  

Adicionalmente, a possibilidade de ocorrência de eventos adversos 

relacionados ao uso medicamentos aponta para a necessidade de buscar estratégias 

de prevenção e redução de riscos aos pacientes. Nesse sentido, os programas de 

gestão de qualidade dos serviços de saúde, que é definida por Saturno11 como o 

“conjunto de elementos estruturais e de atividades que tem como fim específico a 

melhoria contínua da qualidade”,11 podem ser utilizados como ferramenta. Suas 

atividades basicamente estão agrupadas em três pontos de partida: (i) ciclos de 

melhoria, (ii) monitoramento, e (iii) planejamento da qualidade.  Especificamente os 

ciclos de melhoria aproveitam os problemas de qualidade ou oportunidades de 

melhoria detectadas para analisá-los e solucioná-los.11  

Considerando o exposto, esse estudo se propõe a avaliar e a promover a 

adequação do processo de dispensação em um serviço ambulatorial através de um 

ciclo de melhoria. O intuito é de possibilitar a reorganização do processo e 

consequentemente mitigar os erros latentes e, por conseguinte os riscos de eventos 

adversos (EA), oferecendo uma maior segurança ao paciente. Ademais, buscará 

promover um atendimento mais humanizado e eficiente, que busque apreender as 

necessidades e expectativas do paciente.  

Pretende-se dessa forma, também contribuir com os serviços de saúde que 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html
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ofereçam assistência semelhante ou que pretendam implantá-la com qualidade e 

segurança para seus pacientes, ao apresentar a implementação do ciclo de melhoria 

e destacar as possibilidades do uso de ferramentas de qualidade nesses contextos. 

 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar e promover a adequação do processo de dispensação ambulatorial de 

medicamentos antineoplásicos orais, por meio de um ciclo de melhoria, em um 

hospital de grande porte do Norte de Minas Gerais.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Descrever o nível de qualidade do processo de dispensação ambulatorial de 

medicamentos antineoplásicos orais; 

2) Elaborar e aplicar as intervenções de melhoria conforme critérios de qualidade 

e contexto institucional; 

3) Verificar a efetividade do ciclo de melhoria da qualidade. 

 

1.3 Metodologia 

1.3.1 Contexto 

O estudo foi realizado durante o biênio 2017/2018 no Serviço de Terapia 

Antineoplásica de um hospital situado no Norte do estado de Minas Gerais (MG), 

Brasil, que possui 392 leitos, sendo quase 80% deles destinados ao atendimento pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. Trata-se de uma instituição filantrópica, de caráter 

geral, que oferece atendimentos em diversas especialidades como traumatologia, 

cardiologia, maternidade e oncohematologia.   

A instituição é habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON) conforme parâmetros da Portaria nº 140/SAS/MS, de 27 de 

fevereiro de 2014, por conseguinte, referência no atendimento da terapia 

antineoplásica no Norte de Minas Gerais. Em funcionamento há mais de onze anos, 

o serviço presta assistência em Oncologia Clínica, Hematologia e Oncohematologia 

Pediátrica, além da radioterapia e cirurgia oncológica. O ambulatório possui em média 

1050 pacientes em tratamento com medicamentos antineoplásicos, destes, 
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aproximadamente 421 estão em uso dos antineoplásicos orais, representando 40,09% 

dos pacientes.  

 

1.3.2 Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, com delineamento quase 

experimental, tipo antes-depois e sem grupo controle, para a melhoria da qualidade 

do processo do serviço de dispensação ambulatorial de medicamentos 

antineoplásicos orais através de um ciclo de melhoria. 

A redação deste trabalho seguiu as diretrizes do Standards for Quality 

Improvement Reporting Excellence 2.0 (SQUIRE)12 que estabelece padrões de 

excelência para relatar novos conhecimentos sobre como melhorar os serviços de 

saúde. O SQUIRE explicita critérios formais para apoiar e avaliar a aplicação dos 

ciclos de melhoria, oferecendo maior legitimidade enquanto método científico de 

melhoria da qualidade.13  

 

1.3.3 Descrição e desenvolvimento do ciclo de melhoria 

O ciclo de melhoria foi iniciado com a identificação e priorização de um 

problema de qualidade, e a partir de então, o objetivo das atividades foi buscar a 

adequação do problema identificado ou, em outras palavras, aproveitar a 

oportunidade de melhoria.11 A metodologia estabelecida por Saturno11 contempla uma 

série de etapas com auxílio de ferramentas e métodos de qualidade, conforme 

esquematizados na Figura 01.   

 

Identificação e priorização do problema de qualidade 

Um grupo de trabalho foi montado composto por gestores e colaboradores do 

serviço de Oncohematologia para a definição de um problema de qualidade 

relacionado à assistência ao paciente onco-hematológico no hospital. O grupo foi 

constituído dois gerentes do serviço de quimioterapia SUS e Convênios, cinco 

supervisores (três farmacêuticos e dois enfermeiros) e quatro técnicos de farmácia.  

Inicialmente efetuou-se uma análise qualitativa utilizando a técnica do grupo 

nominal para listar os principais problemas de qualidade. Posteriormente, aplicou-se 

uma matriz de priorização enfatizando os seguintes quesitos: frequência do problema, 

gravidade, dependência dos esforços internos para resolvê-lo e custos da solução. 
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Por fim, a oportunidade de melhoria priorizada foi a adequação do processo de 

dispensação ambulatorial de medicamentos antineoplásicos orais. 

 

 Figura 01: Fases do Ciclo de Melhoria aplicado no processo de dispensação 

ambulatorial de antineoplásicos orais.  

 
Fonte: Adaptado de Saturno,11 2017.  

 

Análise das causas do problema de qualidade 

Por meio de um Diagrama de Ishikawa, ilustrado no Apêndice 2.1, o grupo de 

trabalho realizou a análise qualitativa das potenciais causas do problema de qualidade 

priorizado. Foram descritas as causas primárias e secundárias no diagrama, divididas 

em quatro grupos principais: processos, profissionais, organização e materiais. 

Posteriormente, as causas foram classificadas em não modificáveis e modificáveis 

(hipotéticas ou com evidência científica prévia – quantificada ou não), verificando 

aquelas com necessidade de intervenção direta, e, principalmente, causas com 

necessidade de avaliação prévia no nível de qualidade a partir de critérios de medição, 

conforme próxima etapa da metodologia do estudo.  

 

Desenvolvimento de critérios para avaliar a qualidade 

Saturno e colaboradores14 afirmam que os critérios de qualidade partem das 

necessidades e expectativas dos usuários do serviço analisado, e que são os 

1. Identificação e 
priorização do 

problema de qualidade

2. Análise das causas 
do problema de 

qualidade

3. Desenvolvimento de 
critérios para avaliar a 

qualiade

4. Avaliação do nível de 
qualidade

5. Intervenção de 
melhoria da qualidade

6. Reavaliação do nível 
de qualidade e registro 
da melhoria conseguida
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instrumentos ou parâmetros utilizados para saber se está presente, ausente ou para 

conhecer determinado nível de adequação, sendo elaborados a partir de 

determinados aspectos concretos e que nos indicam diferentes níveis de qualidade. 

Atualmente trata-se de um aspecto relevante da atenção à saúde.14 

Desta forma, o grupo de trabalho, utilizando as causas modificáveis apontadas 

no Diagrama de Ishikawa, elaborou sete critérios de qualidade em relação ao 

processo de dispensação ambulatorial de medicamentos antineoplásicos orais. As 

definições, esclarecimentos e exceções de cada critério estão apresentadas na 

Tabela 01.  

Os critérios de qualidade foram analisados, e considerados adequados em 

relação à sua validade de face (relevância lógica ou aparente), conteúdo (identidade 

com alguma dimensão da qualidade e com as necessidades e expectativas dos 

pacientes), e critério (evidência cientifica no referido tema). Além disso, através de um 

estudo piloto, a confiabilidade dos critérios foi testada por dois avaliadores 

independentes, na qual foi medida a concordância na avaliação de 30 casos de cada 

um dos critérios de qualidade. Considerou-se como confiável o critério com 

concordância > ou = 95%, valores inferiores a 95% foram tratados por meio do índice 

Kappa (K).  

Esse índice mede concordância total existente entre os avaliadores dos 

critérios de qualidade, excluindo aquelas devidas ao acaso, e são considerados 

válidos quando apresentam valores maiores que 0,4.14 Os critérios n. 1 e 6, foram os 

únicos com nível de concordância inferior a 95%, contudo, foram aceitáveis no índice 

Kappa, pois apresentaram valores de 0,46 e 0,79, respectivamente. 

 

Avaliação do nível de qualidade 

Após a validação dos critérios de qualidade, foi realizada a avaliação inicial do 

nível de qualidade do processo de dispensação, quantificando o número de 

cumprimentos para cada critério. Os parâmetros metodológicos do estudo estão 

dispostos no Quadro 01. 

Para cada critério de qualidade verificado na avaliação inicial, foi realizado um 

cálculo da estimativa pontual e por intervalo (95% de confiança) do nível de 

cumprimento dos critérios.  
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Tabela 01: Critérios de avaliação da qualidade do processo de dispensação ambulatorial de medicamentos antineoplásicos orais. 
Montes Claros, MG, 2017. 

Nº  Critério Exceções Esclarecimentos  

1 O prontuário médico deve estar disponível no momento em que o 
paciente chega à farmácia para retirar o medicamento. 

Não se aplica. A disponibilidade do prontuário médico é fundamental para checagem do protocolo 
médico de tratamento e registro da atividade de dispensação.  

2 O Termo de Consentimento Informado (TCI) devidamente preenchido 
deve estar presente no prontuário do paciente em tratamento 
quimioterápico. 

Não se aplica. O TCI é fundamental para resguardar tanto o profissional quanto o paciente. Deve estar 
devidamente assinado pelo paciente ou responsável legal.  

3 A segunda via da prescrição médica checada deve estar anexada no 
prontuário do paciente. 

Não se aplica. A 2º via da prescrição deve estar assinada e datada. 

4 Deve constar no prontuário do paciente a evolução farmacêutica 
referente à dispensação do antineoplásico oral; 

 

Não se aplica. A evolução da assistência farmacêutica deve conter, no mínimo, o registro dos 
seguintes dados da dispensação: medicamento, quantidade, nº da prescrição, 
posologia, data da dispensação, assinatura do paciente ou acompanhante e assinatura 
do responsável pela dispensação. 

5 Todo medicamento dispensado deve ser lançado na conta do paciente, 
na data da dispensação, certificando-se da exata apresentação e 
quantidade do produto entregue.  

Não se aplica. O referido critério garante a rastreabilidade do processo, além de assegurar o controle 
de estoque eficiente. Contribui para logística de reposição de estoque de modo 
sustentável e, principalmente, a disponibilidade do medicamento ao paciente.  

6 Os pacientes devem retirar o medicamento na farmácia conforme data 
agendada pela recepção.  

Não se aplica. O medicamento dispensado na data correta garante a disponibilidade e uso racional 
do medicamento. Além disso, possibilita à farmácia um melhor planejamento das 
atividades e, de forma indireta, identificação dos pacientes não aderentes ao 
tratamento. 

7 Os pacientes em terapia com medicamentos de uso contínuo devem 
retirar, em uma única vez no mês, medicamentos suficientes para 30 dias 
de tratamento. 

Pacientes em 
modificação de terapia 
e/ou adequação da 
quantidade em virtude 
da data de retorno. 

O referido critério objetiva quantificar a dispensação em duplicidade, que pode 
acarretar no aumento dos riscos de erros de medicação. Além disso, a dispensação 
em duplicidade traz prejuízos devido à instituição devido não ressarcimento pela fonte 
pagadora. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Quadro 01: Parâmetros para a coleta de dados dos critérios de qualidade. Montes 

Claros, MG, 2017. 

Unidades de estudo Dispensações ambulatoriais de medicamentos antineoplásicos orais  

Critérios de inclusão 

Dispensações de medicamentos antineoplásicos orais aos pacientes em 
tratamento ambulatorial. Entende-se por medicamentos antineoplásicos: 
quimioterápicos, hormonioterápicos e os medicamentos alvo específicos 
no tratamento do câncer.  

Critérios de exclusão 

Dispensações de medicamentos antineoplásicos orais a pacientes de 
tratamento ambulatorial em concomitância com outros antineoplásicos 
por via parenteral. No critério 2, adicionalmente, os casos de 
dispensação de hormonioterápicos.  

Local de obtenção de 

dados 

Prontuários médicos (critérios 2,3 e 4), registros internos de dispensação 
e relatórios do sistema informatizado: solicitações de prontuários (critério 
1), gestão do estoque (critério 5), agendamentos (critérios 6 e 7). 

Método de 

Amostragem 
Aleatória 

Número de Amostras 60 casos (dispensações de medicamentos antineoplásicos orais) 

Mecanismo 

substituição de casos 
Selecionar o próximo número da lista imediatamente ao que falhou. 

Tipo de dado Processo 

Tipo de Avaliação Retrospectiva e de iniciativa interna 

Fonte: Autoria Própria 

 

Intervenção de melhoria da qualidade 

 O plano de intervenções foi elaborado a partir de um método de planejamento 

participativo e baseado em dados. Os resultados da avaliação inicial de qualidade 

foram analisados e redesenhados pela equipe de profissionais diretamente envolvida 

com o processo. Procurou-se atender a todos objetivos de uma dispensação de 

qualidade e segura, tomando como base um modelo ideal de dispensação dos autores 

Sartor e Freitas,10 no qual foi adaptado e esquematizado para dispensação 

ambulatorial de antineoplásicos orais, conforme ilustrado na Figura 02.  

Adicionalmente, a partir dos dados gerados na primeira avaliação do nível de 

qualidade, as ações de intervenção foram direcionadas aos critérios de qualidade de 

pior cumprimento, mediante analise dos “poucos vitais e muito triviais”, ou seja, 

seleção dos critérios que representa o maior número de não cumprimentos de um 

Diagrama de Pareto (Apêndice 2).  
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Figura 02: Fases do processo de dispensação de medicamentos orais em um serviço 

de terapia antineoplásica. 

 

Fonte: Adaptado de Sartor e Freitas,10 2014.  

 

O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que representa a frequência de 

não cumprimentos de cada um dos critérios avaliados, ordenados de maior a menor 

número de não cumprimentos e completado com uma curva de porcentagem 

acumulada. O objetivo é visualizar de forma conjunta os critérios que têm maior 

número de defeitos de qualidade, além de destacar, na curva de frequência 

acumulada, os que contêm a maioria dos defeitos.14 

O desenvolvimento das estratégias de intervenção foi conduzido conforme 

técnica de grupo do Diagrama de Afinidades (Figura 03), de modo a assegurar o 

consenso e participação de todos os participantes, organizando as ações em linhas 

estratégicas, de modo a facilitar a visualização das ideias e intervenções 

multifacetadas.  

Ademais, visando assegurar e poder supervisionar a execução das 

intervenções foi montado um plano de ação apresentado em um Diagrama de Gantt 

(Apêndice 3) – diagrama no qual os responsáveis e as atividades do plano de ação 

foram dispostas em um esquema, de modo que visualize a sua relação temporal 

desde o princípio até o fim da execução do plano.  

Validação da Prescrição Médica
Analisar a adequação da prescrição ao paciente e uso racional do 

medicamento, conforme protocolo de tratamento antineoplásico proposto.

Separação e Preparação do Medicamento
Fornecer medicamentos de qualidade na quantidade necessária ao tratamento 
conferindo aspectos quantitativos e qualitativos do medicamento e realizando 

técnicas adequadas de preparação. 

Orientação Quanto ao Uso de Antineoplásicos
Fornecer as informações necessárias ao paciente e/ou responsável , de forma 

verbal e por escrito, assegurando a sua compreensão para o processo e os 
resultados do uso do medicamento.  

Registro de Dados e Informações Geradas
Abastecer o sistema de controle de estoque e de acompanhamento do 

paciente, registrando a dispensação dos medicamentos e o atendimento 
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Figura 03: Diagrama de Afinidades - Quais intervenções podemos fazer para 

melhorar a dispensação ambulatorial de antineoplásicos orais?  

Fonte: Autoria Própria. 

Inicialmente foram priorizadas as intervenções de cunho organizacional, a fim 

de reestruturar o processo de dispensação. Essas mudanças objetivaram promover 

um ambiente tranquilo e seguro para o colaborador da farmácia na execução de suas 

atividades, e sobretudo, um atendimento humanizado e eficiente ao paciente e/ou 

cuidador. Em seguida, foram tomadas medidas pautadas no planejamento diário das 

dispensações, buscando evitar a formação de filas e/ou atendimentos demorados 

motivados por ausência de documentos ou quaisquer outras demandas que já 

poderiam ser previstas. 

 Assim, as intervenções organizacionais, tais como: a ampliação do horário de 

atendimento, a redistribuição da agenda no decorrer do mês, e a instituição de uma 

rotina diária de separação, organização e análise prévia dos prontuários dos 

pacientes; foram essenciais, não somente para dar início ao processo de melhoria, 

mas também, criar condições adequadas para dar sequência às outras intervenções 

de melhoria.  

• Formular e divulgar fluxograma de dispensação;

• Estabelecer indicadores de desempenho;

• Padronizar a dispensação via leitor de código de barras;

Regulação e Padrões

• Instituir rotina diária de separação, organização e análise prévia dos prontuários 
dos pacientes, conforme agenda;

• Redefinir a capacidade de dispensações/dia (distribuição da agenda);

• Redefinir estoque mínimo dos medicamentos na farmácia;

• Ampliar horário de atendimento da dispensação de antineoplásicos orais;

Mudanças Organizacionais

• Orientar a recepção para flexibilização da data de retorno do paciente; 

• Orientar equipe de farmácia na orientação ao paciente, conforme prescrição; 

• Inclusão do tema da dispensação no programa de educação continuada;
Treinamentos e Orientações

• Fixar lembretes nos computadores da equipe médica, alertando para não esquecer
do Termo de Consentimento Informado, disponibilizado nos consultórios;

• Fixar o fluxograma de dispensação em locais estratégicos para consulta;

Sistema de lembretes e 
Auxílio à tomada de 

Decisões

• Instituir orientação formal aos pacientes que não comparecem na data agendada;

• Padronizar a orientação por escrito, quanto uso racional do antineoplásico oral;

• Normatizar a busca ativa de pacientes faltosos conforme agenda de retirada de 
medicamentos. 

Orientações e 
Acompanhamento do 

Paciente 

• Implementar registro informatizado da dispensação, substituindo o registro manual;

• Simplificar documento de Evolução Farmacêutica (reduzir número de informações, 
priorizar dados essenciais de rastreabilidade); 

Mudanças nos Registros das 
Informações
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Posteriormente, os esforços foram direcionados para as mudanças nos 

registros das informações que teve como foco se limitar às informações essenciais 

para cuidado do paciente e rastreabilidade do processo. Oportunamente, priorizou-se 

os registros informatizados, visando gerar dados secundários, que inclusive, foram 

muitos importantes para a consolidação de resultados do processo. Assim as 

intervenções relacionadas à criação de indicadores de resultados (Grupo de 

Regulação e Padrões) puderam ser firmadas, juntamente com a formalização de um 

fluxograma de dispensação ambulatorial de antineoplásicos orais.   

Visando trazer maior segurança e rastreabilidade ao processo, padronizou-se 

o uso do leitor de códigos de barras quando da dispensação. Embora a etiquetagem 

com os códigos de barras nos medicamentos já fosse um padrão na instituição, tal 

ferramenta ainda não havia sido implantada na dispensação ambulatorial dos 

medicamentos orais. Por outro lado, mas ainda visando a segurança no uso do 

medicamento, definiu-se junto aos profissionais do serviço social, um procedimento 

de busca ativa dos pacientes faltosos. Quinzenalmente, houve essa análise e 

feedback da assistente social na observância de Problemas Relacionados à 

Medicamentos (PRM), condutas de resolução foram tomadas pontualmente junto ao 

paciente e/ou cuidador.  

Adicionalmente, treinamentos e orientações com as equipes de farmácia e 

recepção foram realizadas de maneira oportuna, conforme reuniões de planejamento 

das atividades de intervenções e no decorrer do ciclo de melhoria. Nota-se aqui, a 

importante contribuição de todos colaboradores envolvidos no processo. Além dos 

gerentes e supervisores, a equipe de colaboradores de farmácia e recepção, foram 

bastante pontuais na busca de uma intervenção mais assertiva. 

 

Reavaliação do nível de qualidade e registro da melhoria conseguida 

 A reavaliação do nível de qualidade foi efetuada 24 semanas após a 

intervenção de melhoria e 36 semanas após a avaliação inicial, seguindo os mesmos 

critérios e parâmetros metodológicos.  

Assim como na avaliação inicial, realizou-se o cálculo da estimativa pontual e 

por intervalo (95% de confiança) do nível de cumprimento dos critérios. Para estimar 

a melhoria entre a reavaliação e a avaliação calcularam-se as melhorias absoluta e 

relativa de cada um dos critérios estabelecidos. Além disso, visando comprovar a 
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significância estatística da melhoria alcançada, foi realizado um teste de hipótese 

unilateral através do cálculo do valor de z, considerando como nula a hipótese de 

ausência de melhoria, que se rejeitava quando o p-valor fosse inferior a 0,05.15   

Posteriormente, foi elaborado uma representação gráfica dos não 

cumprimentos de critérios de qualidade de ambas avaliações, a fim de visualizar a 

melhoria conseguida e os critérios que ainda estão defeituosos. Conforme proposto 

por Saturno15 foi construído um gráfico de Pareto antes-depois, ferramenta que além 

de facilitar a identificação dos principais defeitos de qualidade, possibilita a 

comparabilidade do nível de qualidade entre as avaliações.  

A construção do gráfico inicia-se a partir de uma tabela com as frequências 

absolutas e relativas de não cumprimentos de cada avaliação, posteriormente, tais 

valores são transpostos para um plano cartesiano com três eixos verticais, no qual o 

central é o número absoluto de defeitos das duas avaliações, enquanto o eixo da 

esquerda e direita é a frequência relativa de não cumprimentos da primeira e segunda 

avaliação, respectivamente. Já o eixo horizontal representa o gráfico de barras de 

cada critério, ordenados de forma decrescente, a partir do critério com maior número 

de “defeitos de qualidade” ao menos frequente. As linhas traçadas no gráfico ilustram 

a frequência acumulada de não cumprimentos em cada avaliação da qualidade.    

 

1.3.4 Cuidados Éticos 

Para garantir os princípios éticos e legais, o projeto do estudo foi previamente 

submetido à autorização da instituição hospitalar, através de um termo de anuência 

do hospital, conforme Apêndice 2.4.  

Além disso, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). CAAE: 79027517.4.0000.5292. Número do parecer: 

2.404.795 (Anexo 01). 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Avaliação inicial do nível de qualidade 

A primeira avaliação da qualidade do processo de dispensação ambulatorial de 

antineoplásicos orais demonstrou uma distinção considerável no cumprimento dos 
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critérios de qualidade. Verificou-se que as porcentagens de cumprimento se 

posicionaram entre o mínimo de 12% e o máximo de 95%.   

Conforme resultado exposto na Tabela 02, observa-se que dos sete critérios 

avaliados, quatro apresentaram valores acima de 82%, aceitando uma variação de 

aproximadamente de 5 a 9%, dentro de um intervalo de confiança de 95%. Em termos 

comparativos, destacaram-se positivamente os critérios: C7 (controle da dispensação 

mensal ao paciente em uso de medicamentos de forma contínua) com 95% de 

cumprimento, e, critérios C3 (segunda via da prescrição devidamente checada 

arquivada no prontuário) e C5 (realização da baixa no sistema de estoque de forma 

inequívoca), ambos com 88% de cumprimento.  

 

Tabela 02: Cumprimento dos critérios de qualidade da dispensação de 

antineoplásicos antes e depois da intervenção de melhoria. Montes Claros, MG, 2018.  

Nº Critério  

Primeira 
Avaliação          

p1 
 (IC 95%) 

Segunda 
Avaliação          

p2 
 (IC 95%) 

Melhoria 
absoluta           

p2-p1 

Melhoria 
relativa           

p2-p1/100-p1  

Significação 
estatística        

p-valor  

1 
Disponibilidade do prontuário para a 
dispensação. 

83 (74-92) 92 (86-98) 9 52,9% NS (>0,05) 

2 
TCI preenchido e presente no 
prontuário. 

20 (14-26) 30 (23-37) 10 12,5% NS (>0,05) 

3 
Segunda via da prescrição médica 
checada e anexada no prontuário. 

88 (81-95) 100 12 100% 0,003 

4 
Evolução farmacêutica preenchida e 
disponível no prontuário. 

12 (5-19) 98 (95-100) 86 97,7% <0,001 

5 
Medicamento lançado corretamente 
na conta do paciente. 

88 (81-95) 97(93-100) 9 75% 0,042 

6 
Medicamento retirado pelo paciente 
conforme data agendada; 

67 (56-78) 72 (62-82) 5 15,1% NS (>0,05) 

7 
Dispensação mensal para pacientes 
com medicamentos de uso contínuo 
de uma só vez.  

95 (90-100) 100 7 100% 0,04 

p1, porcentagem de cumprimento na primeira avaliação; p2, porcentagem de cumprimento na segunda avaliação; 
NS, Não Significativo. Fonte: Dados coletados pelo autor.  
 

 
O critério C1 “o prontuário médico deve estar disponível no momento em que o 

paciente chega à farmácia pra retirar o medicamento” revelou o quarto melhor 
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resultado, apresentando porcentagem de cumprimento de 83%. Os outros três 

critérios de qualidade restantes (critério C2, C4 e C6) apresentaram desempenho 

muito baixos, e sua análise segue no tópico seguinte.  

 
 

1.4.2 Defeitos de qualidade e prioridades de intervenção  

Destacaram-se como critérios com menores desempenhos de qualidade: o 

critério C4 “Evolução farmacêutica preenchida e disponível no prontuário” com apenas 

12% (IC 95%: 5-19) de cumprimento, seguido do critério C2 “TCI preenchido e 

presente no prontuário” com 20% (IC 95%: 14-26), e por fim o critério C6 

“Medicamento retirado pelo paciente conforme data agendada’’ com 67% (IC 95%: 

56-78).  

O gráfico de Pareto antes-depois (Figura 04) evidenciou as frequências 

absolutas, relativas e acumuladas de não cumprimentos dos critérios de qualidade 

antes e depois da aplicação das intervenções. Observou-se a partir deste gráfico que 

apenas três critérios de qualidade na primeira avaliação já representavam 82% de 

todos os defeitos de qualidade.  

 

Figura 04: Gráfico de Pareto de Não Cumprimentos dos Critérios de Qualidade Antes 

e Depois da Intervenção. Montes Claros, MG, 2018.  
 

 

Critérios: C1. Disponibilidade do prontuário para a dispensação; C2. TCI preenchido e presente no 

prontuário; C3. Segunda via da prescrição médica checada e anexada no prontuário; C4. Evolução 

farmacêutica preenchida e disponível no prontuário; C5. Medicamento lançado corretamente na conta 

do paciente; C6. Medicamento retirado pelo paciente conforme data agendada; C7. Dispensação 

mensal para pacientes com medicamentos de uso contínuo de uma só vez. Fonte: Autoria Própria 
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Desta forma, os critérios C2, C4 e C6 por representarem a maioria dos defeitos 

de qualidade são considerados os critérios pouco vitais e muito triviais de acordo com 

o Princípio de Pareto,14 e conforme proposta metodológica deste estudo, merecem 

ser priorizados para a implementação de intervenções de melhoria. Entretanto, apesar 

dos outros critérios oferecem menor proporção na fragilidade do estudo, não foram 

esquecidos, pois todos apresentaram não conformidade de qualidade.  

 

1.4.3 Reavaliação do nível de qualidade e efetividade das intervenções 

A reavaliação da qualidade após as intervenções de melhoria demonstrou que 

todos os critérios de qualidade avaliados tiveram melhoria (absoluta e relativa). 

Destacou-se o critério C4 “Evolução farmacêutica preenchida e disponível no 

prontuário” que revelou uma melhoria expressiva com 98% de cumprimentos contra 

apenas 12% na primeira avaliação (Figura 5). Notou-se, também de forma positiva, os 

critérios C3 e C7 que apesar já terem altos valores de cumprimentos logo na avaliação 

inicial, apresentaram 100% de cumprimento. No geral, cinco critérios tiveram 

melhorias relativas acima de 50% entre as avaliações.  

 

Figura 05: Comparação individual do cumprimento dos critérios de qualidade antes e 

depois da intervenção. Montes Claros, MG, 2018.  

 

Critérios: C1. Disponibilidade do prontuário para a dispensação; C2. TCI preenchido e presente no 

prontuário; C3. Segunda via da prescrição médica checada e anexada no prontuário; C4. Evolução 

farmacêutica preenchida e disponível no prontuário; C5. Medicamento lançado corretamente na conta 

do paciente; C6. Medicamento retirado pelo paciente conforme data agendada; C7. Dispensação 

mensal para pacientes com medicamentos de uso contínuo de uma só vez. Fonte: Autoria Própria 
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Na análise da melhoria conseguida (Tabela 02) verificou-se que a maioria dos 

critérios (quatro) apresentaram melhorias nos níveis de qualidade estatisticamente 

significativas (p<0,05). Isso foi notado nos critérios C2, C4, C5 e C7, embora o melhor 

resultado demonstrou ser o C3 “Segunda via da prescrição médica checada e 

anexada no prontuário” e o C4 “Evolução farmacêutica preenchida e disponível no 

prontuário”, com 0,003 e <0,001 de significação estatística, respectivamente.   

Mediante analise do Gráfico de Pareto antes-depois (Figura 4) observou-se 

que, em números absolutos, houve 148 não cumprimentos na primeira avaliação, 

contra 67 da segunda avaliação, contabilizando uma redução 81 “defeitos de 

qualidade”. Isso representou uma melhoria absoluta de 54,7% através do ciclo de 

melhoria, conforme área em destaque sobre a curva do gráfico da reavaliação da 

qualidade (Figura 04).   

 Percebeu-se que dos 67 não cumprimentos ainda restantes na segunda 

avaliação, 88% correspondem aos critérios C2 e C6. Nota-se que tais critérios ainda 

permanecem como os poucos vitais e muito triviais, conforme princípio de Pareto, 

assim como ocorreu na primeira avaliação (exceção ao critério C4 que deixou ser um 

critério problemático). 

 

1.5 Discussão 

 O percurso e resultados apresentados corroboram com a indicação do método 

do ciclo de melhoria para a implementação de ferramentas da qualidade na gestão e 

gerência de sistemas e serviços de saúde, pois aproveita a identificação de 

oportunidades de melhoria para avaliar e intervir positivamente nos processos 

existentes.11  

Ademais, uma característica definidora desses projetos é que eles são 

estabelecidos, principalmente (embora não necessariamente exclusivos), como 

atividades de melhoria, ao invés de serem, apenas, pesquisas direcionadas para 

somente gerar novos conhecimentos, pois seu principal objetivo é o de garantir 

mudança positiva em um determinado serviço.16 

Ao se avaliar o processo em questão foi possível verificar que após a 

implantação do ciclo de melhoria, a reavaliação de qualidade demonstrou avanços 
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expressivos, e mais que isso, possibilitou o entendimento dos ciclos avaliativos como 

ferramenta útil para a melhoria contínua. Em relação a algumas não conformidades 

ainda pendentes na reavaliação, Saturno11 afirma que a partir do momento em que o 

problema de qualidade é identificado e priorizado, o objetivo das atividades 

consequentes deve ser o de qualificar o aspecto avaliado até os níveis máximos 

permitidos pelo contexto do estabelecimento que presta o serviço.11 Nesse sentido, é 

importante frisar que além das mudanças promovidas pelo ciclo de melhoria, a 

inclusão, por si só, do tema qualidade e segurança envolvendo a classe dos 

antineoplásicos orais foi relevante e oportuna. Conforme fragilidade da qualidade 

evidenciada na primeira avaliação, dados publicados sugerem que os atuais sistemas 

de gerenciamento são inadequados para garantir a administração segura e adesão 

do paciente à quimioterapia oral.17   

A partir do exposto, nota-se que a quimioterapia parenteral possui normas 

consolidadas de prescrição e verificação extensiva e práticas seguras de manuseio, 

em contraste, a quimioterapia oral é caracterizada pela falta de processos 

padronizados e recursos limitados para apoiar pacientes e provedores de saúde.18   

Por conseguinte, se torna imperativa a adoção de medidas que adequem às 

necessidades do serviço.  De forma oportuna, a construção de critérios de qualidade 

deste estudo (baseado na literatura científica e contexto institucional) representou um 

caminho importante, no qual foram cruciais para a implementação de intervenções 

estratégicas visando melhorar o processo em questão.  

Especificamente, as intervenções de melhoria, que podem ser definidas 

amplamente como esforços propostos para assegurar mudanças positivas, tornaram-

se um foco de atividade cada vez mais importante nos cuidados de saúde.16 Neste 

estudo, observou-se que dentre as linhas estratégicas de intervenções de melhoria 

adotadas, destacou-se aqui a contribuição inequívoca dos grupos de atividades 

relacionados às mudanças organizacionais, de regulação e de registro das 

informações (apresentadas na Figura 3).   Notou-se que a ausência de um desenho 

do processo e, principalmente, inexistência de dados consolidados para tomada de 

decisões, limitava a gestão dos serviços de dispensação ambulatorial de 

medicamentos, assim como a implementação de mudanças. Em contrapartida as 

intervenções acima citadas possibilitaram o conhecimento global de todas as rotinas 

implantadas, estabelecendo uma visão ampliada e horizontal do sistema.
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Em meio ao conjunto de intervenções, implementar ações como: a adoção de 

registros informatizados, distribuição da agenda de pacientes, ampliação do horário 

de atendimento e planejamento das atividades rotineiras como as de organização de 

prontuários foram procedimentos eficazes que colaboraram para um melhor 

desempenho do processo de dispensação. A partir do momento que a equipe de 

farmácia otimizou as atividades burocráticas e dedicou maior tempo para o 

atendimento ao paciente, os objetivos de uma adequada dispensação (tal como 

disposto na Figura 02, no tópico “Intervenções de melhoria da qualidade”) puderam 

ser mais facilmente alcançados, e, adicionalmente, contribuíram para a redução dos 

não cumprimentos dos critérios de qualidade.  

Todos os sete critérios de qualidade avaliados tiveram alguma melhoria 

absoluta, e dentre destes, quatro critérios proporcionou dados significantemente 

estatísticos (<0,05). A seguir, são abordados cada um desses critérios de qualidade, 

sequencialmente, indo do de maior ao menor nível de significância da melhoria 

conseguida, critérios C4, C3, C5 e C7.  

Assim sendo, evidenciou-se que o critério “Evolução farmacêutica preenchida 

e disponível no prontuário” (C4) foi o que mais contribuiu para redução do número de 

não cumprimentos. No entanto, foi o único critério daqueles pouco vitais do Diagrama 

de Pareto que obteve significância estatística da melhoria conseguida. Os critérios 

poucos vitais C2 “TCI preenchido e presente no prontuário” e C6 “Medicamento 

retirado pelo paciente conforme data agendada” embora tenham apresentado 

resultados positivos, não apresentaram diferença estatisticamente significativa e 

posteriormente serão discutidos ao decorrer dessa discussão.   

A melhoria significativa conseguida no C4 pode ser atribuída às intervenções 

voltadas às ações de sensibilização dos colaboradores da farmácia e simplificação do 

registro, eliminando dados duplicados e priorizando informações cruciais para a 

continuidade do cuidado ao paciente. No entanto, tais ações somente foram possíveis 

após o estabelecimento de um ambiente tranquilo e seguro para a dispensação dos 

medicamentos, obtidas mediante adequação da demanda de pacientes à capacidade 

instalada e uma maior eficiência no atendimento.  

Para tal, foi realizado um ajustamento da agenda, atribuindo um limite diário de 

atendimentos, e o excedente redistribuído para os dias seguintes, sem prejuízo ao 



 

19 

 

paciente. Além disso, foram instituídas atividades de conferência prévia do prontuário 

médico e antecipação dos documentos necessários para a dispensação.  

De modo semelhante, tais intervenções também proporcionaram benefícios 

para o critério “Segunda via da prescrição médica checada e anexada no prontuário” 

(C3) que apesar de possuir uma margem de melhoria inferior, apresentou níveis 

ótimos na reavaliação, com totalidade de cumprimento, e alta significância estatística. 

Apesar disso, um estudo realizado por Zerillo e colaboradores17, observaram que 

ainda existe uma grande lacuna no plano de documentação dos cuidados e educação 

do paciente.17 

 Nota-se que conforme a Resolução/CFF nº 585/2013,19 a documentação dos 

serviços e procedimentos farmacêuticos executados é essencial e obrigatória,19 assim 

sendo os medicamentos e a quantidade fornecida devem constar na prescrição do 

paciente, bem como as inconformidades e intervenções realizadas no seu 

prontuário.20-22 Ademais, independente das questões legais acerca desse processo, a 

documentação do cuidado farmacêutico deve ser estruturada para propiciar 

disponibilidade de informação a todos os envolvidos no cuidado.9  

Por outro lado, também há a necessidade do registro de saída no controle de 

estoque dos medicamentos durante a dispensação, visando atender as necessidades 

técnico-administrativas do controle de estoque,22 requisito de qualidade que também 

foi avaliado e com melhorias estatisticamente significativas. O critério C5 

“Medicamento lançado corretamente na conta do paciente” subsidia a manutenção 

dos níveis necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de 

estoques ou desabastecimento do sistema,22 auxilia também nos indicadores de 

monitoramento de processo e acompanhamento farmacoterapêutico.  

Ainda sobre o critério C5, pode-se afirmar que a padronização da saída de 

medicamentos no sistema de controle de estoque via leitura do código de barras foi 

determinante para melhoria conseguida. E mais que isso, o uso leitor de código de 

barras trouxe mais segurança para dispensação, visto que o sistema está 

parametrizado com a prescrição médica (também informatizada) e, por conseguinte, 

identifica inconsistências e gera alertas ao colaborador da farmácia, tais como: “O 

medicamento não foi solicitado, deseja continuar?” Isso evita erros de troca de 

medicamentos e/ou quantidade dispensada diferente da solicitada pelo prescritor.  
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Desta forma, tal intervenção vai de encontro ao preconizado pelo Protocolo de 

Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da 

Saúde20 no qual “recomenda-se a implantação de sistemas seguros, organizados e 

eficazes de dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a 

dispensação por dose individualizada e unitária, com controle por código de barras ou 

equivalente superior, de modo a assegurar a rastreabilidade do lote, fabricante e 

validade dos medicamentos e produtos para a saúde”.20 

Quanto ao critério C7 “Dispensação mensal para pacientes com medicamentos 

de uso contínuo de uma só vez”, foi o quarto critério estatisticamente significativo e 

com total conformidade na reavaliação. Notou-se que apesar de ter apresentado alto 

níveis de cumprimento logo na primeira avaliação, ainda havia margem para melhoria.  

Tal critério, objetiva quantificar a dispensação em duplicidade, que pode 

acarretar no aumento dos riscos de erros de medicação. A dispensação em 

quantidade excessiva do medicamento tem um serie de inconvenientes como 

possíveis erros na casa do paciente, monitoramento deficiente, o risco de má 

preservação do medicamento ou a maior imobilização do estoque na casa do paciente 

como no próprio serviço de farmácia.23  

Há relatos de graves consequências oriundas de dispesanções realizadas sem 

um critério adequado das quantidades fornecidas. O Instituto de Práticas de 

Medicação Seguras (ISMP)24 registrou em seu boletim informativo de segurança de 

medicação uma sobredosagem do antineoplásico lomustina que causou a morte de 

um paciente com câncer no cérebro que, não percebendo que um suprimento de três 

meses de seu medicamento tinha sido dispensado em uma frasco, acidentalmente 

tomou tudo de uma vez . O paciente já havia recebido uma oferta de um mês de uma 

farmácia de pedidos por correspondência.24 

Dentre os critérios que não alcançaram significação estatística, o critério C1 

“Disponibilidade do prontuário para a dispensação”, no entanto, revelou ser o com 

maior melhoria relativa. Nota-se que ações de melhoria focaram o sistema de 

agendamentos informatizados, uma vez que a partir deste são gerados os relatórios 

de solicitações de prontuários diários.  

Entretanto, houve uma limitação importante devido ao contexto social e 

institucional. Embora, ainda houve situações que a indisponibilidade do prontuário 

pudesse ser atribuída às falhas de separação do prontuário do colaborador, a maior 
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parte dos casos na reavaliação estavam relacionados a disponibilidade do prontuário 

a outros setores que iria atender o paciente naquele mesmo dia. Muitos pacientes 

oncológicos atendidos no serviço moram a mais de 300 km de distância do hospital e 

oportunamente, agendam o retorno à farmácia no mesmo dia de consulta aos outros 

profissionais que também demandam o prontuário. A partir desse conhecimento, a 

equipe de farmácia passou a trabalhar pontualmente esses casos, e assim, minimizar 

o risco de demora no atendimento.  

Retornando ao assunto dos “critérios poucos vitais e muito triviais” do diagrama 

de Pareto objeto de prioridade nas intervenções de melhoria, observou-se que, à 

exceção do C4 que revelou ótimos resultados na reavaliação conforme já 

mencionado, os critérios C2 “TCI preenchido e presente no prontuário” e C6 

“Medicamento retirado pelo paciente conforme data agendada” apresentaram pouca 

redução do número de não cumprimentos, e sem significância estatística. Em 

consequência, tais critérios de qualidade ainda continuam como os “mais 

problemáticos” da reavaliação. 

O critério C6 “Medicamento retirado pelo paciente conforme data agendada” 

representa, talvez, um dos mais desafiadores para alcance da totalidade de 

cumprimentos. De forma indireta, tal critério demonstra a adesão dos pacientes ao 

regime medicamentoso, fenômeno complexo e multifatorial diretamente ligado à 

eficácia do tratamento e resultados para a saúde do paciente.25 A adesão do paciente 

em relação à quimioterapia oral é variável e pouco previsível, apresentando taxas 

entre os 20 e os 100%.26  

A adesão inadequada ou insuficiente aos medicamentos de antineoplásicos 

orais pode causar aumento de efeitos adversos, custos de saúde e resultados clínicos 

incertos.18 No tratamento da Leucemia Mielóide Crônica (LMC), os antineoplásicos 

inibidores da tirosina quinase tem conseguido transformar a LMC em uma verdadeira 

doença crônica, com o consequente aumento da prevalência nos últimos 10 anos,27 

contudo, a adesão é crucial para a sua efetividade.28 

Diversos fatores foram identificados como determinantes para a não-adesão à 

terapia oral, nomeadamente a complexidade da posologia, fraca comunicação com a 

equipe de saúde, desaparecimento de sintomas, aparente ineficácia do medicamento 

ou efeitos colaterais, e suporte social inadequado.4,26 Este último, por sua vez, pode 
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ser o fator que mais contribuiu para o maior número de não cumprimentos do critério 

C6.  

Dentre as medidas de intervenção destacou-se a estruturação dos indicadores 

de resultado, no qual, o indicador de pacientes faltosos possibilitou a implementação 

da busca ativa desses, agora feita em conjunto com o setor de serviço social do 

hospital. A partir desta ação, verificou-se que grande número de pacientes de outras 

cidades do Norte de Minas Gerais não retiravam o medicamento no dia agendado 

devido à dificuldade no transporte e/ou logística das respectivas Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS), o que culminava no atraso da retirada do medicamento. 

Nesse sentido, o setor de serviço social realiza o contato com a respectiva SMS e 

procura a resolução da questão. Em contrapartida, o setor de farmácia registra tais 

situações, e no momento oportuno, orienta o paciente quanto à importância da 

adesão, além de manter o acompanhamento deste. 

Ainda considerando os outros fatores que pode levar a não adesão, foi 

implementada, a entrega de orientações farmacêuticas por escrito aos pacientes em 

início de tratamento.  Segundo a British Oncology Pharmacy Association (BOPA),29 

para o pleno entendimento do paciente é necessário fornecer informações quanto à 

maneira correta de administração, horários, armazenamento do medicamento, como 

procederem em caso de esquecimento de dose, reações adversas relacionadas ao 

seu uso, interações medicamentosas.29 As informações prestadas de forma verbal ao 

paciente oncológico, no primeiro momento, podem ocasionar certa confusão, pois o 

mesmo pode se encontrar em fragilidade emocional devido à doença. Por isso, a 

importância da criação de folhetos explicativos de cada medicamento quimioterápico 

ou hormonal de uso oral para repassar ao paciente, com informações necessárias 

para o entendimento do tratamento e torná-lo mais eficaz.30  

Nesse sentido, muitos pacientes em terapia medicamentosa por via oral 

acreditam, erroneamente, que antineoplásicos orais não são tão tóxicos ou potentes 

quanto à quimioterapia parenteral.31 Em um estudo realizado por Held et al.32 

envolvendo 50 pacientes, 40% relataram sentir que os antineoplásicos orais eram 

mais seguros do que os tratamentos administrados via entravenosa. Trovato e Tuttle33 

também documentaram que 79% dos 45 pacientes pesquisados disseram que 

acreditavam que os antineoplásicos orais eram muito seguros. Embora esses estudos 
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tenham limitações, esta falsa impressão de segurança está bem documentada, 

indicando que os pacientes podem não entender a gravidade da medicamento.32,33    

 Em relação a isso, reforça-se o papel do uso do TCI nos serviços de Terapia 

Antineoplásica, cuja presença e preenchimento foi verificado no prontuário dos 

pacientes em tratamento com quimioterápicos orais através do critério C2. Nesse 

documento a assinatura é uma decisão voluntária, realizada pelo próprio paciente ou 

responsável capaz, tomada após um processo informativo. Trata-se de um suporte 

documental onde se verifica se o paciente recebeu e entendeu a informação fornecida 

pelo médico. O objetivo do TCI é a compreensão em relação aos riscos e benefícios 

dos procedimentos o qual o paciente será submetido.34 

 Apesar da grande margem de melhoria, a reavaliação deste critério (C2) 

demonstrou uma melhoria mínima e não significativa, no entanto, cabe destacar uma 

limitação importante do estudo, exclusivamente neste critério. Por ser de tratar de um 

critério com período único (o TCI só é coletado quando do início de tratamento) o 

universo amostral incluiu todos pacientes em tratamento com medicamentos 

quimioterápicos, inclusive aqueles que iniciaram o tratamento antes da intervenção de 

melhoria implementada. Tal situação pode ter diluído o efeito da intervenção. 

 A melhor proposta seria incluir na reavaliação somente casos após a 

intervenção de melhoria, no entanto, o referido critério (C2) avalia somente os 

pacientes em quimioterapia, excluindo as terapias com modificadores hormonais, o 

que reduziu drasticamente o número de elegíveis a esse critério, sendo insuficiente 

estatisticamente. Nesse sentido, Saturno15 considera aceitável avaliar o todo o 

universo amostral (inclusão de todos casos, inclusive antes da intervenção) na 

reavaliação da qualidade, no entanto, deve-se considerar tal situação para efeitos de 

comparabilidade e interpretação dos dados do referido critério.15   

Ainda assim, os efeitos do ciclo de melhoria trouxeram melhorias pertinentes 

ao processo de dispensação ambulatorial de antineoplásicos orais, e a segunda 

avaliação de qualidade traz informações importantes dos critérios ainda problemáticos 

para a continuação do ciclo de melhoria. Nota-se que o prosseguimento do ciclo 

avaliativo possibilita consolidar as práticas adotadas e aperfeiçoar a analise causais, 

e consequentemente, imprimir intervenções com maiores resultados positivos.   

Nesse sentido, novas atividades como aquelas voltadas para a prática clínica 

poderão ser discutidas e padronizadas. Inclui-se aqui a conciliação medicamentosa, 
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serviço pelo qual o farmacêutico elabora uma lista precisa de todos os medicamentos 

utilizados pelo paciente, conciliando as informações do prontuário, da prescrição, do 

paciente, e de cuidadores. Geralmente prestado quando o paciente transita por 

distintos serviços de saúde, com o objetivo de diminuir as discrepâncias não 

intencionais.9  

Entretanto, nota-se que a conciliação medicamentosa em ambiente 

ambulatorial, especificamente, ainda é pouco difundida e praticada na rotina 

farmacêutica hospitalar.35 Na instituição hospitalar objeto de estudo, por exemplo, a 

conciliação medicamentosa é uma prática institucionalizada aos pacientes em regime 

de internação, no entanto, ainda não implementada aos pacientes ambulatoriais. 

Diante disso, e em consequência consolidação das práticas efetivadas pelo ciclo de 

melhoria, a conciliação medicamentosa ambulatorial já está em discussão e em fase 

de planejamento pela equipe do setor de farmácia.  

Por outro lado, contando que a cultura de segurança deve ser prioritária e 

amplamente disseminada nos serviços de saúde.36 Deve-se entender que falhas e 

erros humanos são esperados em qualquer instituição e, por isso, é preciso 

desenvolver estratégias para a prevenção dos mesmos.37 Dessa maneira, observa-se 

que o ciclo de melhoria contribui para a busca contínua de melhoria da qualidade e 

envolvimento de toda equipe, e por consequência denota uma maior cultura de 

segurança ao paciente. Além disso, observa-se aqui o fortalecimento do sistema de 

notificação de eventos adversos que, embora mesmo antes do ciclo de melhoria já 

fosse bem consolidado estruturalmente no hospital, as ações realizadas contribuíram 

ainda para um maior estímulo às notificações e indiretamente, ao acompanhamento 

das intervenções, mediante as análises causa-raiz dos eventos notificados pós ciclo 

de melhoria.  

Em suma, pode-se definir que a qualidade do uso de medicamentos está 

diretamente relacionada à qualidade dos serviços,38 e a dispensação, 

consequentemente, ocupa um lugar estratégico no processo de cuidado em saúde 

quando emprego da farmacoterapia.10 E, retornando ao tema do terceiro desafio 

global da OMS – “Medicamento sem danos”, pode-se identificar a atividade do ciclo 

de melhoria como inevitavelmente necessária no grupo de atividades do programa de 

gestão da qualidade.  

 



 

25 

 

1.6 Conclusão  

A aplicação do ciclo de melhoria no processo de dispensação de 

antineoplásicos orais permitiu uma avaliação robusta através da elaboração de 

critérios de qualidade pautados no conhecimento científico e contexto institucional. 

Entre esses foram priorizados, com a participação da equipe multiprofissional, aqueles 

relacionados às rotinas técnico-administrativas da dispensação, como, a evolução 

farmacêutica preenchida e disponível no prontuário, segunda via da prescrição médica 

checada e anexada no prontuário, controle da dispensação mensal e medicamento 

lançado corretamente na conta do paciente. Além de outros relacionados à dinâmica 

de atendimento ao paciente, tais como, a retirada do medicamento na data agendada, 

disponibilidade do prontuário médico e preenchimento do TCI.  

Observou-se que foram conseguidos resultados mais significativos de melhoria 

nas rotinas técnico-administrativas da dispensação. As ações voltadas para a adoção 

de registros informatizados, planejamento do atendimento diário e readequação da 

agenda de modo a evitar flutuações da demanda, foram intervenções fundamentais 

para assegurar um ambiente tranquilo e seguro durante dispensação do medicamento 

no setor de farmácia. Isso, foi facilitado pela sensibilização da equipe envolvida, 

potencializada pela participação na fase de priorização das fragilidades e, por 

conseguinte, obtendo-se maior assertividade na elaboração e implementação das 

intervenções.  

Em suma, a aplicação do ciclo de melhoria no processo de dispensação 

ambulatorial de antineoplásicos orais demostrou ser uma ferramenta de qualidade útil 

e efetiva, altamente recomendada para serviços de saúde similares, ou mesmo, de 

natureza diversa.  A melhoria significativa conseguida na maioria dos critérios de 

qualidade proporcionou a inclusão de boas práticas de dispensação e maior 

envolvimento da equipe com os requisitos de qualidade. Logo, considera-se ainda, 

relevante e oportuna a continuidade dos ciclos avaliativos, dada a margem de 

melhoria ainda existente conforme se verificou na reavaliação da qualidade. 

 

1.7 Financiamento 
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2. APÊNDICES 

2.1  Apêndice 1 – Diagrama de Ishikawa 

  

Não utilização do leitor cód. Barras  Alta demanda de pacientes

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Outras atividades

Indisponibilidade do 

farmacêutico

Estrutura física 

inadequada

Conversas paralelas

Registros incompletos

Omissão/Excesso de 

Informações

Falha na identificação 

do paciente

Não verificação do preenchimento  

do Termo de  Consentimento

Ausência de barreira para 

dispensação duplicada

Agendamento                                 

errado

Envio de prescrição em duplicidade

Falhas no faturamento 

Extravio de documentos 

Não envio da prescrição a faturar

Falhas na Rastreabilidade 

Medicamentosa

Liberação do med. em 

data errada

Falta de informação na prescrição e  prontuário

Desmotivação

        Erros de Dispensação
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prescrição com 

evolução médica

Desatenção
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Horário de atendimento 
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Não há realização do 

aprazamento da 

dispensação domiciliar

Nº  Profissionais 

insuficientes

Organização Equipamentos/Materiais

Conciliação medicametosa não 

implementada

Agendamento Ineficiente

Não utilização integral do sistema 

MV para baixa do medicamento

Indisponibilidade de 

medicamento

Atraso no fornecimento de 

medicamentos  provenientes do 

Estado.

Atraso de entrega pelo fabricante 

e/ou distribuidora

Falta temporária do 

medicamento no 

mercado

Uso do prontuário por 

outros setores 

Ausência de padronização/ 

normatização da dispensação 

Priorização de pessoal à farmacotécnica  

quimioterapica injetável

Pressão da enfermagem para 

liberação dos med. injetáveis

Envio deficiente do SAME

Nº de Profissionais insuficientes

Dispensação Inadequada de 

Medicamentos 

Antineoplásicos Orais de Uso 

Domiciliar
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prontuário

Paciente não retorna 

na data correta

Não há orientação por 
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Farmacêutica Formalizada

ProfissionaisProcessos

Não realização da baixa do med. no 
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2.2  Apêndice 2 – Gráfico de Pareto de Não Cumprimentos dos Critérios de 

Qualidade na Avaliação Inicial da Qualidade. Montes Claros, MG, 2017. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

Legenda – Critérios de Qualidade:  Critérios: C1. Disponibilidade do prontuário para 

a dispensação; C2. Termo de Consentimento Informado preenchido e presente no 

prontuário; C3. Segunda via da prescrição médica checada e anexada no prontuário; 

C4. Evolução farmacêutica preenchida e disponível no prontuário; C5. Medicamento 

lançado corretamente na conta do paciente; C6. Medicamento retirado pelo paciente 

conforme data agendada; C7. Dispensação mensal para pacientes com 

medicamentos de uso contínuo de uma só vez.  
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2.3  Apêndice 3 – Diagrama de Gantt 

DIAGRAMA DE GANTT 
                    

Grupo Intervenções: Regulação e Padrões                    

  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 
1. Implementar e divulgar fluxograma de dispensação 
medicamentos orais; 

Grupo ---------------- 
      

  
  

  1.1 Criação do fluxograma; Farmacêutico A             

  1.2 Validação do fluxograma; Farmacêutico B e C             

  1.3 Aprovação do fluxograma; Gerentes do setor             

  1.4 Divulgação do fluxograma; Farmacêutico A            
2. Estabelecer indicadores de resultado: acuracidade de 
estoque; nº de pacientes em atendidos/mês e em início 
de tratamento, nº de pacientes faltosos; 

Equipe   ---------- 
    

  
  
  

  2.1 Criação das fichas dos indicadores; Farmacêutico A             

  2.2 Criação de planilhas, conforme necessário; Acadêmicos              

  2.3 Validação e aprovação; Farmacêutico B e C             

3. Padronizar a dispensação via leitor de código de 
barras; 

Equipe 
  

-----------    

    3.1 Disponibilizar o leitor no computador da 
dispensação de med. orais 

Farmacêutico A 
           

    3.2 Solicitar a T.I. (Tecnologia da Informação) a 
configuração dos computadores para a impressão das 
prescrições com o cód. de barras; 

Farmacêutico B e C 

            

    3.3 Treinar equipe na realização da baixa dos 
medicamentos mediante uso do leitor de cód. de barras 
da prescrição médica (nº atendimento) e dos 
medicamentos dispensados. 

Gerentes do setor 

          

  
  
  

 
 

 

           
Grupo Intervenções: Mudanças Organizacionais                    
  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 
1. Instituir rotina diária de separação, organização e 
análise prévia do prontuário do paciente;  

Farmacêutico A ------- 
         

  1.1 Normatizar a verificação diária da disponibilidade do 
prontuário médico referente à agenda daquele dia;  

Farmacêutico A 
          

  
   

 1.2 Liberar acesso no sistema informatizado para a 
localização de prontuários. 

 
      

  1.3 Orientar a equipe para realizar a avaliação e 
antecipação dos documentos necessários para a 
dispensação, conforme agenda diária;  

Farmacêutico A 

          
  

  

2. Redefinir a capacidade de dispensações/dia para 
posterior adequação da agenda; 

Equipe 
  

------  
      

  2.1 Definir demanda de pacientes de retorno a ser 
atendidos por dia; 

Farmacêutico C 
          

  
  

  2.2 Configurar sistema de agendas para a nova definição; 
Equipe de 
recepção            
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Grupo Intervenções: Mudanças Organizacionais 
(Continuação) 

  
                

  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

3. Redefinir estoque mínimo dos medicamentos; Equipe    ------      
 3.1 Instituir cotas mínimas para reposição, assegurando 
medicamentos previamente fracionados e etiquetados em 
estoque conforme demanda; 

Farmacêutico B 

            

 3.2 Orientar equipe sobre quanto ao procedimento; Farmacêutico B             

4. Ampliação do horário de atendimento; Equipe    -----       

  4.1 Orientar a equipe de farmácia; Farmacêutico C             

  4.2 Orientar recepção e colaboradores do setor; Gerente do setor            
  
 

  
                

Grupo Intervenções: Treinamentos e Orientações                 
  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Orientar recepção para flexibilização da data de 
retorno para dispensação, permitindo o paciente 
escolher junto com o colaborador; 

Gerente do setor 

          
  
  

2. Orientar equipe de farmácia na orientação ao 
paciente, a partir de dados receita médica e prontuário 
do paciente; 

Equipe 

    
 ------ 

  
  
  

  2.1 Orientar equipe de farmácia para avaliar evolução 
médica e conferir com dados da prescrição médica 
(restrita ao hospital); 

Farmacêutico A 

          
  
 

  2.2 Orientar a equipe de farmácia para realizar a 
orientação, conforme receita médica do paciente 
(documento referência para o paciente); 

Farmacêutico A 

             

3. Inclusão do tema Dispensação de Antineoplásicos 
Orais no programa de educação continuada da equipe 
de Assistência Farmacêutica; 

Equipe 

    

 ----------------------- 

  3.1 Elaboração do conteúdo programático e conciliação 
com o cronograma setorial de treinamentos; 

Farmacêutico A e C 
            

  3.2 Realização dos treinamentos; 
Farmacêutico A, B 

e C            
 
 
 

  
                

Grupo Intervenções: Sistema de Lembretes e Auxílio à Tomada de decisões 
  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1.Lembretes de alerta para não esquecer do Termo de 
Consentimento; 

Equipe 
   

----- 
      

  1.1 Elaboração do lembrete; Farmacêutico A             

  1.2 Fixação dos pequenos lembretes nos monitores dos 
computadores da equipe médica; 

Acadêmicos de 
Farmácia            

  1.3 Disponibilizar o Termo de Consentimento no 
consultório e/ou recepção; 

Recepção 
           

2. Fixar o fluxograma de dispensação em locais 
estratégicos para consulta. 

Farmacêutico A 
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Grupo Intervenções: Orientações e Acompanhamento do Paciente  
  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Instituir orientação formal aos pacientes que não 
comparecem na data agendada; 

Equipe 
    

  ----------   
  

  1.1 Montar uma carta modelo com orientação formal 
(Importância do cumprimento da data e possibilidade de 
reagenda - no último caso); 

Farmacêutico A 

            

  1.2 Informar a equipe quanto ao novo procedimento;  Farmacêutico C e B            
2. Padronizar a orientação, verbal e por escrito, quanto 
uso racional do medicamento 

Equipe 
    

  --------------- 

  2.1 Normatizar a orientação farmacêutica mais incisiva 
aos pacientes em início de tratamento - incluir no 
fluxograma;  

Farmacêutico A 

          
  
  

  2.2 Elaboração de folhetos de orientação de cada 
antineoplásico oral, contendo orientações mínimas para o 
uso correto; 

Farmacêutico A e 
acadêmicos de 

farmácia             

    2.2.1 Validação dos folhetos; Farmacêutico C e B             

    2.2.2 Aprovação dos folhetos; Equipe médica            
3. Normatizar a busca ativa de pacientes faltosos 
conforme agenda de retirada de medicamentos.  

Equipe 
      

--------------- 

  3.1 Normatizar o envio periódico da relação de pacientes 
faltosos ao serviço social, via e-mail; 

Farmacêutico A 
            

  3.2 Alinhar com a Assistente Social procedimento para 
contato com paciente e/ou familiares questionando o 
motivo da ausência do retorno; 

Farmacêutico B 

            

  3.3 Definir procedimentos para orientação e 
acompanhamento do paciente faltoso, mediante 
devolutiva do serviço social.  

Farmacêutico B 

            

 

Grupo Intervenções: Mudanças nos registros das informações 

  Mês 

Tarefa  Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Implementar registro informatizado das dispensações, 
substituindo o registro manual. Equipe 

--------- 
        

  1.1 Criar planilha eletrônica com relação de todos 
pacientes em tratamento e incluir os campos a serem 
preenchidos; Farmacêutico A             

    1.1.1 Validação e aprovação; 
Farmacêutico C e B 
/ Gerentes dos 
setores             

    1.1.2 Compartilhar arquivo com equipe (Farmácia e 
Faturamento) via rede. 

Acadêmicos de 
Farmácia             

2. Simplificar a Evolução Farmacêutica manual já 
existente; Equipe 

---------------     
  2.1 Alterar evolução farmacêutica, manter apenas dados 
essenciais de rastreabilidade e acompanhamento; Farmacêutico A             

         2.1.1 Informar as alterações para equipe; Farmacêutico C e B              

  2.2 Orientar a equipe quanto à importância do 
preenchimento da evolução; Farmacêutico A             
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2.4  Apêndice 4 – Carta de apresentação da pesquisa à Instituição 
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2.5  Apêndice 5 – Relatório Técnico 

 

Título: Implantação de Listas de Verificação para Dispensação de 

Antineoplásicos Parenterais à Pacientes em Regime de Internação 

 

Resumo Executivo 

 

Introdução: Dentre as modalidades de tratamento do câncer existentes, o tratamento 

quimioterápico é mais utilizado. No entanto, a maioria dos protocolos quimioterápicos 

são complexos e de difícil interpretação, fato que facilita que em qualquer uma das 

etapas do processo terapêutico possa ocorrer falhas e evento adversos graves. Por 

isso, barreiras de segurança se fazem cada vez mais necessárias, especialmente a 

fim de evitar aqueles incidentes nos pacientes em regime de internação, onde há a 

possibilidade de um maior controle do processo pela equipe. Nesse sentido, esse 

documento relata a implantação de Listas de Verificação para Dispensação de 

Antineoplásicos Parenterais à Pacientes em Regime de Internação que objetivaram o 

aumento da segurança no tratamento antineoplásico oferecidos pela instituição. 

Desenvolvimento: A implantação do instrumento foi realizada em um serviço de 

terapia antineoplásica de um hospital de grande porte situado no norte do estado de 

Minas Gerais (MG). Inicialmente realizou-se um analise retrospectiva das notificações 

de eventos relacionados ao tema, em seguida, listou-se as causas em comum. A partir 

desses dados foram desenvolvidas duas Listas de Verificação de Dispensação 

Antineoplásicos Parenterais (LVDAP), a primeira procurou estabelecer o 

planejamento no primeiro dia do ciclo de tratamento e posterior conferência de cada 

medicamento do protocolo quimioterápico antes da dispensação. A segunda LVDAP 

foi destinada ao registro da entrega das bolsas dos quimioterápicos nas unidades de 

internação e conferência da administração. Resultados e Conclusão:  Verificou-se 

que a implantação das LVDAP contribuiu consideravelmente para a maior segurança 

do paciente internado em tratamento antineoplásico. A partir de um comparativo 

antes-depois após a implantação das listas de verificação, notou-se uma redução no 

número de notificações de eventos, no qual, até seis meses antes da intervenção 

ocorreram sete notificações, contra apenas uma notificação nos seis meses após sua 

implantação. Embora, ambas as LVDAP tenham contribuído para a melhoria do 

processo de dispensação, os maiores benefícios parecem estar ligados à primeira na 

conferência dos protocolos quimioterápicos. A visão ampla e horizontal do plano de 

terapêutico proporcionado por esta, possibilitou maior acompanhamento e 

comprometimento de toda equipe do setor de farmácia e dos demais profissionais 

envolvidos. 
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1. 1. Introdução 

O aumento da incidência do câncer no mundo está configurando um grave 

problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde 

é esperado que, nas próximas décadas, o impacto do câncer na população 

corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 20251. 

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de 

câncer, para cada ano2. 

Dentre os tratamentos disponíveis, a quimioterapia antineoplásica é um dos 

mais prescritos na terapêutica medicamentosa para o câncer, podendo ser utilizada 

de forma isolada ou em combinação com outras modalidades de tratamento3. O uso 

concomitante desses agentes, juntamente com o conhecimento da cinética celular e 

da farmacologia, permitiu ao clínico o emprego da terapia combinada para maximizar 

a morte da célula tumoral, com toxicidade mínima ou aceitável para o paciente4.  

Nesse sentido, o tratamento quimioterápico é realizado conforme protocolos 

aprovados por instituições reconhecidas5, e frequentemente, na maioria deles são 

complexos e de difícil interpretação, que em qualquer uma das etapas do processo 

terapêutico podem ocorrer falhas e erros. Além disso, os medicamentos 

antineoplásicos apresentam uma estreita margem de segurança, tornando-os 

medicamentos perigosos e exigindo uma atenção aumentada dos profissionais 

envolvidos no processo6.  

Há medicamento antineoplásico que pode ser empregado em diversas 

variedades de neoplasias tendo enormes variações de doses6. Acrescenta-se ainda 

que o tratamento quimioterápico pode ser administrado por diferentes acessos 

parenterais7, principalmente, via intravenosa, intramuscular e subcutânea.  

Desta forma, a rotina de dispensação da quimioterapia, aos pacientes 

internados e ambulatoriais nos ambientes hospitalares, deve atender à uma série de 

verificações, diretrizes, padrões e políticas que governam sua gestão e distribuição8. 

E os profissionais envolvidos tenddem assumir resonsabilidades cada vez maiores 

para favorecer a manutenção da segurança do paciente9. Assim, a revisão das 

prescrições de quimioterapia por farmacêuticos requer cuidadosa atenção a muitos 

detalhes, e consequências sérias podem ocorrer se erros forem cometidos10. 



 

40 

 

Acrescenta-se ainda diversas recomendações para evitar e/ou reduzir o 

número de erros e falhas, seguem: prescrições de quimioterápicos realizadas por 

médicos qualificados, preferência por prescrições eletrônicas, eliminação do uso de 

abreviaturas, e verificação se as prescrições incluem: antieméticos, hidratação, 

agentes de proteção e fatores de crescimento, quando indicados9. Além dessas 

recomendações, que inclusive já são aplicadas na instituição objeto deste estudo, o 

mesmo autor ainda indica o desenvolvimento de checklists para verificação da 

prescrição e dispensação9, método novo até então para os profissionais de serviços 

de terapia antineoplásica da maioria das instituições.  

A exceção da saúde, outros serviços de alto risco já usam há muito tempo o 

checklist ou as chamadas listas de verificação para melhorar a precisão e reduzir o 

risco de erros10. Apesar da recente expansão do uso de checklist em outras áreas da 

medicina, atualmente não há evidências publicadas de que os mesmos estão sendo 

amplamente utilizados por farmacêuticos na avaliação de pedidos de quimioterapia10. 

Os benefícios propostos dessas listas de verificação incluem a padronização e uma 

melhor comunicação entre os colaboradores da equipe de farmácia10, além de servir 

como uma ferramenta de acompanhamento do protocolo quimioterápico do paciente, 

e consequentemente, diminuição de erros por omissão e falhas de comunicação.  

Desta forma, considerando a recorrência de notificações de eventos 

relacionados aos medicamentos antineoplásicos dos pacientes internados no hospital, 

foi proposta a implantação de listas de verificação com o intuito de promover maior 

segurança no processo de dispensação dos antineoplásicos parenterais para os 

pacientes internados na instituição.  

 

 2. Desenvolvimento  

2.1 Contexto Institucional  

A implantação do instrumento foi realizada em um serviço de terapia 

antineoplásica de um hospital de grande porte situado no norte do estado de Minas 

Gerais (MG), Brasil, que possui 392 leitos, sendo quase 80% deles destinados ao 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Trata-se de uma instituição 

filantrópica, de caráter geral, que oferece atendimentos em diversas especialidades 

como traumatologia, cardiologia, maternidade e oncohematologia.   
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A instituição é habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON), por conseguinte, referência no atendimento da terapia 

antineoplásica no Norte de Minas Gerais. Em funcionamento há mais de onze anos, 

o serviço presta assistência em Oncologia Clínica, Hematologia e Oncohematologia 

Pediátrica, além da radioterapia e cirurgia oncológica.  

A especialidade possui em média 1050 pacientes em tratamento com 

medicamentos antineoplásicos, incluindo a quimioterapia, hormonioterapia e agentes 

alvos-específicos.  E esses pacientes, contam com um ambulatório e equipe 

multidisciplinar exclusiva da terapia antineoplásica, sendo a referência para seu 

tratamento oncológico. Adicionalmente, aqueles que necessitam realizar protocolos 

quimioterápicos longos que contemplam uso de antineoplásico por infusão contínua 

ou devido a outros motivos relacionados ao risco, são encaminhados para internação. 

No entanto, não há uma unidade de internação (enfermaria) exclusiva aos pacientes 

oncohematológicos, estes, são internados mediante a disponibilidade dos leitos nas 

distintas unidades de enfermaria distribuídas pelo hospital.  

Dados consolidados do setor de farmácia da quimioterapia registram que, 

mensalmente, são atendidas mais 1225 prescrições da oncologia e hematologia 

clínica, no atendimento de adultos e crianças. No entanto, apenas 148 (12%) 

prescrições são referentes aos pacientes em regime de internação. Apesar disso, o 

maior número de notificações de eventos frequentemente é relacionado ao 

atendimento do paciente internado, representando aproximadamente 45% de todas 

as notificações atribuídas ao setor de farmácia da quimioterapia nos dois últimos anos.  

 

2.2 Descrição do Processo de Dispensação de Antineoplásicos 

Parenterais aos Pacientes Internados   

Devido à necessidade de cuidados de biossegurança no manuseio dos 

medicamentos quimioterápicos e maior rigor na manipulação, especialmente aqueles 

de uso parenteral, a distribuição desses medicamentos segue o Sistema de 

Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMU), sistema pelo qual a 

farmácia dispensa os medicamentos na forma a qual se encontra pronto para uso, de 

acordo com a dose prescrita pelo médico, sem necessidade de nova manipulação 

posterior11.  
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Por conseguinte, entre todas as unidades de farmácias do hospital, somente a 

Farmácia da Quimioterapia é provida estruturalmente e autorizada para distribuição 

desses medicamentos para toda a instituição. A instituição possui todo o seu sistema 

de prescrição informatizado e, quaisquer solicitações de dispensação da classe dos 

quimioterápicos é direcionada automaticamente via sistema de controle de estoque 

para a Farmácia de Quimioterapia. Em seguida, a equipe de farmácia realiza a 

avaliação da prescrição, analise  farmacotécnica, manipulação e dispensação in loco 

na unidade de internação do paciente.  A descrição detalhada desse fluxo está 

esquematizada na Figura 01.  

 

Figura 01: Fluxograma de Dispensação de Medicamentos Quimioterápicos Parenterais aos Pacientes 

em Regime de Internação. 

 
Fonte: Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica.  
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2.3 Construção das Listas de Verificação e Inserção no Fluxograma de 

Dispensação de Antineoplásicos Parenterais aos Pacientes Internados 

 
A partir da análise retrospectiva causa-raiz das notificações de eventos foi 

verificada que as causas destes estavam principalmente relacionadas: falhas na 

interpretação da prescrição médica, deficiente conferência da prescrição ao protocolo 

quimioterápico, erros de comunicação da equipe de farmácia com as unidades de 

internação, e por fim, falhas na prescrição do protocolo, frequentemente ocorridos 

quando da transição de plantão da equipe médica.  

Desta forma, procurou-se estabelecer intervenções que atendessem uma 

avaliação mais criteriosa e padronizada na validação da prescrição do tratamento 

quimioterápico, ao mesmo tempo que incluísse barreiras para identificação precoce 

de erros/falhas no processo. Paralelamente, buscou-se formas de melhorar a 

comunicação com equipe de enfermagem das unidades de internação promovendo 

orientações pontuais de cada quimioterápico dispensado, devidamente registradas e 

formalizadas, oportunamente no ato da dispensação. Nesse sentido, a partir de 

reuniões da equipe de farmácia com gerências do setor de Quimioterapia e 

Enfermagem das unidades de internação, foram definidos dois documentos de Lista 

de Verificação da Dispensação dos Medicamentos Antineoplásicos Parenterais 

(LVDAP).   

A primeira LVDAP (figura 2) contempla essencialmente o planejamento no 

primeiro dia do ciclo de tratamento, e posterior conferência de cada medicamento do 

protocolo quimioterápico ao paciente internado, incluindo todos os dias subsequentes. 

Essa recebeu a sigla de LVDAP-Primer.  

Padronizou-se que a partir primeira solicitação de dispensação de 

quimioterapia de determinado paciente internado, fosse realizado uma avaliação 

criteriosa do protocolo de tratamento proposto, e, por conseguinte, montado uma lista 

de verificação para conferência e seguimento deste paciente enquanto uso dos 

antineoplásicos. Inclui-se nesta o planejamento das dispensações com a definição dos 

quimioterápicos e respectivos dias os quais serão administrados, assim como dose, 

tempo de infusão e posologia. Abrange também as adequações relacionadas à 

farmacotécnica do medicamento que se fizerem necessárias, como por exemplo, a 
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divisão das bolsas do quimioterápico devido período estabilidade físico-química e/ou 

microbiológica inferior ao tempo de infusão prescrito pelo médico assistente  

 

Figura 02: Modelo da LVDAP-Primer do Protocolo Quimioterápico de Paciente Internado. 

 
Fonte: Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica.  

Nota: O setor de Farmácia da Quimioterapia funciona no Ambulatório da Terapia Antineoplásica, e, por 

conseguinte, não funciona em período noturno. Há dois momentos de dispensação dos medicamentos 

quimioterápicos aos pacientes internados: 8:30h e 17:00. E todo medicamento de infusão continua 

inicia sempre às 21h. Desta forma, possibilita liberar bolsas para infusão de 12 horas para aquelas 

medicações de validade até 24 horas, sem prejuízo ao paciente. 

 

Para o acompanhamento de todo o ciclo de tratamento pela equipe de farmácia, 

as LVDAP-Primer dos protocolos quimioterápicos são fixadas em um painel 

exclusivamente destinado para tal fim, em um local estratégico (todos colaboradores 

do setor possuem acesso). Instituiu-se que antes do envio para manipulação, toda a 

solicitação de quimioterápicos dos pacientes internados deva ser rigorosamente 

conferida e checada no referido documento.  

A segunda (Figura 03) LVDAP destinou-se ao registro da entrega/recebimento 

 das bolsas dos quimioterápicos nas unidades de internação e conferência da 

administração foi denominada de LVDAP-RR: 

 

Paciente: Setor: Leito: XXX

Atendimento: XXXXXXX XXXXX

Protocolo:

Protocolo 

(Abreviatura)
Quimioterápico  Dose 

(cada bolsa)

Tempo 

Infusão
Posologia

Cisplatina 75mg 12 horas 

Infusão 

contínua por 24 

horas 

D1 (     )     
1° DOSE   

__________   

Rubrica do 

Profissional

 (     )          

2° DOSE   

__________   

Rubrica do 

Profissional

Citarabina 3500 mg 3 horas
02 doses a cada 

12 horas.

D2 (     )     
1° DOSE   

__________   

Rubrica do 

Profissional

 (     )           

2° DOSE   

__________   

Rubrica do 

Profissional

Observações: 

A Dexametasona será dispensada via Farmácia Central.

A dose da Cisplatina foi dividida devido a validade da bolsa ser de 24 horas, não haveria tempo hábil para infusão antes do 

vencimento da bolsa, considerando toda a logistíca de dispensação.  

Registro Hospitalar: Hematologia

Nome Unidade Internação

Especialidade:

 Cisplatina : 100 mg/m 2  IV infusão contínua de 24 horas D1

Citarabina : 2000 mg/m 2  IV em infusão de 3 horas a cada 12 horas por 2 doses D2 após término da cisplatina

Dexametasona : 40 mg VO ou IV D1 a D4

Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica

DHAP

Checklist de Protocolo Quimioterápico de Paciente Internado

NOME DO PACIENTE

01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018

Datas (Previstas)
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Figura 03: Modelo de LVDAP-RR para Registro do Recebimento na Unidade de Internação. 

Fonte: Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica.  

Checklist de Dispensação de Medicamentos Quimioterápicos de Paciente Internado 
 

Entrega/Recebimento de Bolsas de Quimioterapia na Unidade de Internação 

Nome do Paciente: NOME DO PACIENTE N° Atendimento: XXXXXX 

Unidade de Internação: Nome da Unidade de Internação Leito: XX Frequência do protocolo: D1 

Protocolo 

Quimioterápico 
Quimioterápicos Dose Via 

Tempo 

de 

Infusã

o 

Validade 

(Temp. 

Ambiente) 

Recebido e 

conferido todos 

parâmetros 

 
DHAP 

Cisplatina: infusão por 
24 h (D1) +  

Citarabina infusão 3 h 
de 12/12 h, 2 doses 

(D2) + Dexametasona 
40 mg (D1 a D4) 

 

CISPLATINA 75 MG IV 
12 

horas 
24 horas 

( ) sim 

( )Não 

      

      

(  ) Realizado Análise Farmacêutica da Prescrição Médica / Parâmetros acima validados. 

Observações: Cisplatina possui alto potencial emetogênico e nefrotóxico. Certifica-se da administração 

antieméticos (ondansetrona), diuréticos (manitol) e hidratação vigorosa prévia. Por motivos farmacotécnicos a 

Cisplatina será dispensada em duas bolsas de 12 horas de infusão cada. Iniciar infusão às 21:00 h.  Próxima será 

dispensada no dia 02/01/2018 às 8:30.  

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável (Farmácia Oncologia) 

 

Data do recebimento: 01/01/2018 Hora do recebimento: 17:30 

 

Assinatura do funcionário da (Entrega) 

______________________________________________ 

Assinatura do funcionário do (Recebimento) 

_________________________________________ 

 

Conferência Antes da Administração (a beira do leito) 

Nome do Paciente: NOME DO PACIENTE N° Atendimento: XXXXXX 

Unidade de Internação: Nome da Unidade de Internação Leito: XX Frequência do protocolo: D1 

Protocolo 

Quimioterápico 
Quimioterápicos Dose Via 

Tempo 

de 

Infusão 

Validade 

(Temp. 

Ambiente) 

Recebido e 

conferido todos 

parâmetros 
 

DHAP 
Cisplatina: infusão por 

24 h (D1) +  
Citarabina infusão 3 h 
de 12/12 h, 2 doses 

(D2) + Dexametasona 
40 mg (D1 a D4) 

CISPLATINA 75 MG IV 
12 

horas 
24 horas 

( ) sim 

( )Não 

 

 
 

     

      

(   ) Verificada prescrição médica (medicamento, dosagem, via, tempo de infusão, validade e tempo de infusão) 

Data: Hora: Assinatura Técnico de 

Enfermagem (c/ carimbo): 

 

------------------------------------- 

Assinatura Funcionário responsável 

pela rechecagem (carimbo): 

 

----------------------------------------- 



 

46 

 

Padronizou-se enviar o documento junto com os medicamentos dispensados, 

e neste constar os dados de identificação e localização do paciente, o protocolo de 

tratamento antineoplásico proposto e principalmente, o planejamento daquele dia em 

específico. 

A LVDAP-RR é dividida em duas partes, a primeira refere-se à verificação dos 

dados da(s) bolsa(s) de quimioterapia conforme a frequência do protocolo de 

tratamento proposto que também está descrito neste mesmo documento. Inclui-se a 

verificação de cada medicamento, assim observa-se: a dose, via de administração, 

tempo de infusão, descrição da validade da preparação e quaisquer outras 

informações que se fizerem necessário, em um campo de observações destinado. A 

segunda parte do instrumento contempla as mesmas informações, contudo, as 

marcações referem-se à confirmação da administração do(s) quimioterápico(s) pela 

equipe de enfermagem, incluindo, inclusive, a validação do profissional responsável 

pela segunda checagem (dupla checagem do item na prescrição médica), conforme 

procedimento institucional aos medicamentos classificados como potencialmente 

perigosos.  

Assim, a LVDAP-RR buscou melhorar a verificação dos dados de cada 

medicamento entregue no ato da dispensação junto com o profissional da 

enfermagem responsável pelo paciente, diminuindo possíveis erros de dispensação e 

oportunamente, auxiliar na conferência da administração desses medicamentos a 

beira leito.  

Em relação às mudanças do processo de trabalho na unidade, apesar das listas 

de verificação da dispensação criarem tarefas tornando mais complexo o fluxo (ver 

em destaque negrito no fluxograma apresentado na Figura 4), essas novas rotinas 

foram importantes e se tornaram imprescindíveis pontos de verificação de caráter 

preventivo e corretivo. Ademais, proporcionou melhoria da comunicação entre os 

próprios colaboradores do setor de farmácia quimioterápica, e sobretudo com os 

profissionais de enfermagem das respectivas unidades de internação de todo o 

hospital.  
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Figura 04: Novo Fluxograma de Dispensação de Medicamentos Quimioterápicos Parenterais aos 

Pacientes em Regime de Internação. 

 
Fonte: Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica.  

 

1. 3. Resultados e Conclusão  

Observou-se que a implantação de listas de verificação de dispensação dos 

medicamentos quimioterápicos parenterais contribuiu consideravelmente para a maior 

segurança do paciente internado em tratamento antineoplásico.  

Isso foi percebido quantitativamente mediante a grande redução do número de 

notificações de eventos, conforme demonstrado na Figura 5. A partir de uma avaliação 

retrospectiva do sistema de notificações na mesma instituição revelou que seis meses 

anteriores à implantação das LVDAPs ocorreram sete notificações de eventos 

relacionados com a dispensação dos quimioterápicos aos pacientes internados. No 

entanto, considerando o mesmo período após a intervenção, contabilizou-se apenas 

uma notificação de evento para a Farmácia da Quimioterapia proveniente das 

unidades de internação. 
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Figura 05: Comparativo do número de notificações para a Farmácia de Quimioterapia relacionada às 

dispensações de antineoplásicos aos pacientes internados, antes-depois implantação LVDAPs.  

 
Fonte: Dados do Serviço de Assistência Farmacêutica Antineoplásica. 

 

Ademais, verificou-se que embora ambas LVDAPs tenham colaborado para a 

redução de falhas e erros, a lista de verificação do protocolo quimioterápico (LVDAP-

Primer), aparentemente, foi o que trouxe maiores contribuições para sensação de 

segurança do processo. Notou-se que essa lista de verificação, indiretamente, 

promoveu maior conhecimento para a equipe de farmácia acerca dos tratamentos 

antineoplásicos. A visão ampla e horizontal de todo ciclo de tratamento facilitou o 

acompanhamento da terapia do paciente, e maior responsabilidade de todos 

envolvidos. 

Adicionalmente, destaca-se também o painel de acompanhamento dos 

pacientes internados em tratamento quimioterápico, local onde são fixadas as LVDAP-

Primer (Figura 02), foi um ponto estratégico dessa intervenção. O painel serve como 

lembrete para todos do setor de farmácia, evitando esquecimentos ou atrasos. Por 

outro lado, o local é sempre visitado pela enfermagem da oncologia que presta 

orientações de administração do antineoplásico às equipes de enfermagem das 

respectivas unidades de internação. A equipe médica, por sua vez, talvez pela 

facilidade de acesso, também busca esporadicamente informações do andamento dos 

protocolos de seus pacientes.  

 E em contrapartida, a LVDAP-RR (Figura 03) também contribuiu para um maior 

entendimento da equipe de enfermagem a respeito dos medicamentos 

antineoplásicos a serem administrados, além de facilitar as trocas de plantões da 
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enfermagem. Conforme discutido anteriormente, não existe uma enfermaria exclusiva 

para Oncologia e Hematologia, consequentemente, esses profissionais não estão 

habituados na terapia antineoplásica. 

No geral, as listas de verificação foram bem aceitas pelos profissionais, 

principalmente aqueles que estavam envolvidos diariamente com terapia 

antineoplásica, notoriamente da equipe de farmácia e enfermagem do setor de 

quimioterapia. Acrescenta-se, no entanto, que se observou certa resistência na 

adesão por parte de alguns técnicos de enfermagem das unidades de internação, 

tanto na conferência dos medicamentos quanto na continuidade da checagem, no 

campo de administração do medicamento. 

Em suma, a implantação das listas de verificação como práticas voltadas para 

conferências e avaliações, não foram somente importantes para elevar a qualidade e 

segurança do paciente, mas também contribuíram ainda mais para cultura de 

segurança, reforçando e praticando as medidas de prevenção aos riscos no uso dos 

medicamentos antineoplásicos.  

  

4. Recomendações 

A implantação das LVDAPs, de fato, contribuiu para aumentar a segurança no 

processo de dispensação, com consequente diminuição das notificações de eventos 

adversos. No entanto, ao se considerar a possibilidade de replicar essa ferramenta 

em diferentes contextos hospitalares, podem-se fazer algumas considerações 

importantes acerca de todo o processo. Vale destacar, a necessidade de possíveis 

melhorias nos instrumentos. Pontos de atenção e bem como percepções da vivência 

pós-intervenção, que serão discutidas a seguir, podem ser fundamentais para êxito 

em outras instituições.  

Nesse sentido, a LVDAP-Primer requer uma atenção maior em sua construção. 

Por se tratar de um planejamento para todo o ciclo de quimioterapia, qualquer erro ou 

omissão neste poderá acarretar falhas no decorrer do processo. Diante disso, a 

equipe de farmácia deve ter um conhecimento mínimo dos protocolos quimioterápicos, 

e acrescenta-se ainda, a necessidade de ter acesso ao planejamento de todo o ciclo 

de quimioterapia proposto ao paciente internado.  

Nota-se que isso não foi um empecilho nesta instituição onde se procedeu a 

intervenção. Um dos critérios para internação do paciente na instituição é a definição 
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prévia e formalizada do plano terapêutico pelo médico assistente, além disso, há 

também a evolução médica informatizada que possui dados do seguimento do 

protocolo quimioterápico do paciente.  No entanto, a ausência dessas informações 

poderia inviabilizar a implantação da LVDAR-PRIMER. 

Por outro lado, observou-se a necessidade de treinamentos e vigilância 

constante para adesão a LVDAP-RR. A não adesão por parte de alguns profissionais 

das unidades de internação reforça a necessidade de trabalhos de sensibilização da 

importância dessas ações, bem como seu acompanhamento.  

Adicionalmente, percebeu-se que na tentativa de otimizar a atividade da 

conferência, as checagens, principalmente aquela de confirmação da administração, 

ficaram muito genéricas. Um campo de atenção aos medicamentos suporte (pré-

quimioterapia e antídotos), seguida de um detalhamento dos parâmetros da bolsa do 

antineoplásico, incluindo a conferência dos valores de vazão instalados no 

equipamento de bomba de infusão poderiam ser procedimentos de verificação da 

enfermagem imediatamente antes da administração. Salienta-se que falhas nessas 

etapas podem gerar graves consequências ao paciente, e justamente por isso e pela 

não de adesão de alguns profissionais, novas reuniões entre as gerências 

relacionadas estão sendo viabilizadas para adequação e melhoria da lista de 

verificação em questão. 
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3. ANEXOS 

3.1 Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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