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RESUMO

A Farmácia Hospitalar é uma unidade técnica, clínico-assistencial, e administrativa dirigida exclusivamente por farmacêutico, que ocupa 
importante posição dentro do contexto assistencial de uma organização hospitalar. Os sistemas de distribuição de medicamentos dispõem sobre 
o trajeto do mesmo, desde a sua solicitação ao setor de farmácia até a sua chegada ao consumidor final, o paciente. Um sistema de distribuição 
efetivo garante uma maior qualidade no atendimento ao paciente, fazendo com que o mesmo receba o medicamento em conformidade com a 
prescrição médica. A escolha de um sistema de dispensação depende de vários fatores, como o fluxo e as características das especialidades 
atendidas, a estrutura física e os recursos humanos necessários. Portanto o objetivo desse estudo é esclarecer e contextualizar o processo do 
Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU), a fim de apresentar uma análise da implementação e viabilidade deste 
sistema, concomitantemente com a avaliação da estabilidade dos medicamentos submetidos a esse processo de unitarização de doses no 
contexto hospitalar, discutindo suas vantagens e desvantagens. Trata-se de um estudo retrospectivo, onde foi realizado pesquisa por meio de 
bulas e contato com os laboratórios fabricantes dos medicamentos acometidos ao sistema unitário, além de um levantamento de dados e análise 
dos documentos presentes no setor de farmácia do Hospital Oncológico Araújo Jorge (Goiânia-GO). Todo procedimento de pesquisa obedeceu a 
Resolução 466/2012 CONEP/CNS/MS e só se iniciou após a aprovação e autorização pelo Comitê de Ética (UNESA e Araújo Jorge), sob o CAAE: 
94004218.0.3002.0031 A redução do custo, com a observância voltada aos valores cobrados de mercado demonstrou que com a implementação 
do SDMDU no Hospital Araújo Jorge, o custo referente aos materiais utilizados no preparo das medicações diminuiu significativamente. Mesmo o 
SDMDU sendo reconhecido como o sistema mais seguro de dispensação desenvolvido até o momento, os indicadores de estabilidade dos 
medicamentos após o rompimento do lacre, demonstram que existem muitos pontos frágeis no processo e que merecem toda atenção 
farmacêutica. Apesar de não existir um consenso quanto a vantagem na implementação do SDMDU, este estudo respondeu aos objetivos 
determinados no início, reforçando a importância quanto aos paradigmas da qualidade em saúde nos dias atuais.  Além disso, permitiu alertar, 
entre outros aspectos, a importância da qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Apesar de ser um conceito muito divulgado e abordado 
no meio profissional, a realidade é que continua a ser ainda só um conceito, não fazendo parte da rotina de muitos profissionais de saúde.
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