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Terceiro desafio global de  Segurança de 
medicamentos 

“o custo associado aos erros de medicação foi estimado em US$ 

42 bilhões por ano”

“A iniciativa estabelece maneiras de melhorar a forma 
como os medicamentos são prescritos, distribuídos e 
consumidos”

“Os erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias 

e prejudicam aproximadamente 1,3 milhão de pessoas anualmente 
apenas nos Estados Unidos. “



Rastreabilidade

➢ RDC 67/2007 da ANVISA Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. 

➢ RDC  157 Dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos e os mecanismos e procedimentos para rastreamento de 

medicamentos.

➢ RDC 14 de 05/04/2011: Institui o regulamento técnico com os requisitos para 

agrupamento de materiais de uso em saúde para fins de registro e cadastro na 

ANVISA e adota etiquetas de rastreabilidade para produtos implantáveis.



Problema

Recolhimento
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Hospital Sírio-Libanês  

100% dos medicamentos 
e  materiais médico 
hospitalares implantáveis.

Rastreabilidade



Recursos disponíveis para 
rastreabilidade. 



Processo rastreabilidade interno HSL. 
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Objetivos 

➢ Melhorar a gestão de rastreabilidade de medicamentos, do recebimento à 

administração.

➢ Otimizar processos, reduzindo etapas, sem comprometer a segurança do 

paciente.

➢ Utilizar  recursos disponíveis com foco em  segurança do paciente. 

➢ Reduzir processos manuais nas áreas de recebimento e identificação  de 

medicamentos.



Ações.

➢ Adequação do  sistema de informação hospitalar para captura dos dados. 

➢ Configuração de equipamentos de leitura de código bidimensional.

➢ Treinamento das equipes operacionais e assistenciais para identificação e 
utilização dos padrões GS1 para rastreabilidade.

➢ Adequação de dispensários eletrônicos .



Media mensal de itens  etiquetados  

Ano Etiquetas Redução 
em 
etiquetas 

% de 
redução em 
relação ao 
ano anterior

2017 206.178

2018 156.253 -
49.925 

- 32%

2019 122.974* - 33.279  - 27%

Resultados 1ª Fase. 

2017 2018 2019

Nº de
Etiquetas

206.178 156.253 122.974

1ª Fase 

*Média até setembro de  2019



Resultados 1ª fase  

Disponibilidade de codificação GS1 Datamatrix para Leitura no HSL

➢ 13,3% dos medicamentos padronizados de fornecedores homologados.

➢ 7% dos SKUs que movimentam mensalmente 66.490 unidades são 
rastreados pela codificação GS1 DataMatrix. 



Resultados 1ª Fase 

inspeção 

Recebimento 
central

Armazenamento
Farmácias  

Dispensação Administração  

Redução das etapas de etiquetagem e conferência farmacêutica.



2ª fase. Expectativa 

➢ Implementação da utilização de codificação GS1 DataMatrix serializado 78 
medicamentos, cujo consumo médio mensal é de  15.827 skus.

➢ Considerando a média mensal parcial de 2019,espera-se  uma queda de 
12% na taxa de etiquetagem.



Desafios

Adequar o sistema 
informação 

hospitalar as 
especificações 

técnicas da RDC 
157 

Selecionar  e 
identificar os 

medicamentos 
com codificação 

GS1 DataMatrix  e 
padrão GS1-128

Capacitar da 
equipe operacional  

e assistencial  

Homologar 
fornecedores com a 
codificação nos 
padrões GS1.
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