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Introdução: Em hospitais os custos relacionados com medicamentos geram um gasto
significativo, pois são considerados base para uma profilaxia, diagnósticos e principalmente
tratamento de diferentes enfermidades, consequentemente é importante garantir seu uso de
forma racional, seguro e eficaz. Estudos indicam que a forma farmacêutica mais utilizada nos
hospitais em aproximadamente 40%, é a injetável, devido apresentar um efeito terapêutico
mais rápido, uma vez que é inserido diretamente na corrente sanguínea e não participa do
mecanismo de primeira passagem. O que preocupa é a possibilidade de risco de
contaminação, desde da preparação até a administração, requerendo técnicas assépticas em
todas as etapas. Neste contexto, surge a Central de Misturas Intravenosas, que fica inserida
junto Serviço de Farmácia das Instituições Hospitalares que adotam um Sistema de
Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária. Este sistema de distribuição é capaz de
reduzir a incidência de erros de medicações, as perdas e o custo com medicamentos injetáveis,
além de melhorar o nível de assistência oferecido ao paciente internado. Objetivo: Este
trabalho tem como objetivo determinar as exigências técnicas e operacionais determinadas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros órgãos com competência em farmácia
hospitalar, para a implantação de uma Central de Misturas Intravenosas em Hospital da
Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, bem como realizar um levantamento de custos para
alocação de uma área física, contratação de profissionais e aquisição de materiais e
equipamentos necessários para os processos de manipulação de injetáveis. Metodologia: Foi
realizado um levantamento quanto aos requisitos mínimos estruturais, de equipamentos,
mobiliários, utensílios e recursos humanos exigidos pelas legislações vigentes para
implantação desta central, considerando principalmente as Resoluções de Diretoria Colegiada
emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Nº 67/2007 (Anexos I e IV) e
RDC Nº 9/2001, e a PORTARIA SVS/MS 500/1997, emitida pelo Ministério da Saúde.
Posteriormente, foi efetuado um levantamento de custos e despesas a partir de sítios de
internet de fornecedores, e do custo médio mensal relacionado com contratação de
profissionais em um número suficiente para atuar na Central de Misturas Intravenosas nos
quatros diferente turnos, a partir da consulta ao Portal Transparência do Governo Municipal
de Uruguaiana. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unipampa, por
se contextualizar em um projeto mais amplo. Resultados: De acordo com a legislação já
elencada, se faz necessário a reformulação da área física já existente na farmácia central da

