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PROJETO:

EIXO:

AUTORIA:

• Farmacêutico, 

• Black Belt em Lean Healthcare 

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

DESCRIÇÃO

12 MESES 

Erros cometidos nos processos de dispensação de medicamentos que podem causar riscos
a segurança do paciente. 

Reduzir os erros de dispensação de medicação.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO:

INVESTIMENTO

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO:  R$ 00,00 
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO:  R$ 00,00 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 
PASSOS - MG



• Redução das devoluções e de todas as atividades relacionadas a esse processo, como consequência
da dispensação por turnos 
• Dispensação por turnos de 8hs na UTI, como é realizado nas alas de internação 
• Checagem das medicações e dupla checagem dos MPPs 
• Check list do delivery – conferência prévia se a medicação está separada para ser entregue,
em caso negativo, identifica-se o motivo
• Redução do tempo de espera da farmácia aguardando prescrição 
• Redução do retrabalho na separação e/ou dispensação do medicamento – PADRONIZAÇÃO
e REDUÇÃO DE DEFEITOS 
• PADRONIZAÇÃO das atividades realizadas na farmácia (técnico, auxiliar e delivery) 16 processos
padronizados e com gestão visual 
• Redução dos erros de dispensação e análise técnica - Redução dos erros de administração 
• Checagem da administração de medicamentos 
• Não envolver a equipe para a solução dos problemas ou para dar sugestões em atividades da rotina - 
BRAINSTORMING 

 Sim, primeiro projeto deste tema executado no hospital.

Integração dos demais setores para eliminação dos erro.

• Entrevistas, coleta de dados, diagrama de pareto 
• Treinamento, brainstorming, 5 porquês, ishikawa 
• Atuação em infraestrutua 
• Capacitações em novos kits de medicamento 
• Padronização de processos 

Redução de erros de dispensação de 27,8% para 1,4% 

• Integração da equipe 
• Redução de tempo de espera 
• Redução de déficit financeiro 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

RESULTADOS:

O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL? 

GANHOS OBTIDOS 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 
PASSOS - MG

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS? 



 Controle dos números de erros através dos indicadores com análise crítica.

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO? 

 Sim, acompanhamento mensal.

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS ALCANÇADOS? 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 
PASSOS - MG


