MEDICAMENTOS
DE ATENÇÃO ESPECIAL
Medicamentos de atenção especial são aqueles que exigem maior cuidado, pois oferecem risco aos pacientes se forem
utilizados incorretamente.
No Hospital Sírio-Libanês, além dos medicamentos de alta vigilância, todos os quimioterápicos injetáveis, soluções
analgésicas e nutrição parenteral também são considerados medicamentos que necessitam de cuidados adicionais
durante todo o seu processo de utilização.
Essa escolha é baseada nas metas internacionais de segurança do paciente, da Joint Commission lnternational (JCI),
juntamente com o Comitê de Segurança Assistencial da instituição. O objetivo é aumentar a segurança do paciente
ao se implantarem cuidados adicionais nos processos de recebimento, armazenamento, identificação, dispensação, preparo,
administração e monitoramento clínico.

Medicamentos de alta vigilância
Os medicamentos eleitos como de alta vigilância são identificados com a cor vermelha durante todo o seu processo de utilização
(paletes, etiquetas de identificação, mobiliário, embalagem plástica de dispensação). São sinalizados na prescrição eletrônica por
meio de alerta no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e na prescrição manual com caneta marca-texto amarela.
As fichas técnicas dos medicamentos estão disponíveis no Guia Farmacêutico, com informações sobre posologia, preparo e
administração, interações medicamentosas, situações que exigem atenção especial e como agir em situações de emergência.
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Medicamentos de antineoplásicos
Os quimioterápicos injetáveis são manipulados em cabine de segurança biológica na farmácia da oncologia.
Os medicamentos manipulados são sinalizados com etiqueta de identificação de produtos químicos. Sua
dispensação e administração ocorrem somente após dupla checagem. Pacientes em uso de antineoplásicos
são acompanhados por equipe multiprofissional especializada.

Soluções analgésicas
Há quatro tipos de soluções analgésicas disponíveis no Hospital Sírio-Libanês: venosa, plexular, peridural e
individualizada. A prescrição e a administração dessas soluções são supervisionadas pelo Serviço de
Tratamento da Dor. O preparo é realizado na farmácia da UTI, com processo diferenciado para garantia de
segurança do medicamento.

Nutrição parenteral
A nutrição parenteral pode ser industrializada ou manipulada individualmente por empresa especializada.
A prescrição e a administração são acompanhadas pela Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional
(EMTN). A solicitação, conferência e dispensação são de responsabilidade do farmacêutico. Há fluxo específico
para garantia das condições de transporte e chegada e conformidade entre fórmula prescrita e recebida. A
administração ocorre após dupla checagem.
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