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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é obter maiores informações sobre medicamentos fotossensíveis para elaborar um guia de
uso  para  unidade  hospitalar  visando melhorar  a  qualidade  dos  serviços  e  segurança  dos  pacientes  atendidos  em
instituição hospitalar. Será realizada análise de sites científicos e literatura especializada focando o tema “medicamentos
fotossensíveis”,  realizada em bancos de dados nacionais  e  internacionais,  como Scielo,  Bireme,  Lilacs,  Medscape,
Micromedex.  Como  resultado  será  elaborado  um  material  didático-instrucional  para  consulta  rápida  contendo  os
medicamentos  fotossensíveis  padronizados,  ordenados  por  princípio  ativo  apresentando  as  informações  sobre
estabilidade frente a luz e condições de armazenamento, reconstituição e diluição.
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1 INTRODUÇÃO

O uso de  medicamentos é  um processo de alta  complexidade e  quando não planejado,
controlado e monitorado não garante os seus resultados, interferindo na qualidade da assistência.
Somado a isso, o  elevado número de medicamentos administrados aos pacientes aumenta sua
vulnerabilidade  aos  riscos.  Com  a  finalidade  de  minimizar  agravos  e  garantir  a  segurança  do
paciente, durante a prestação de cuidado, deve-se observar as ações para evitar erros (MOTA et al.,
2016). 

A prática de medicação em um hospital pode ser definida como um sistema complexo com
vários processos interligados, interdependentes e envolvendo profissionais de diferentes áreas do
conhecimento que tem como objetivo comum a prestação da assistência à saúde dos pacientes com
qualidade, eficácia e segurança (MARINI et al., 2016).

Para garantir a qualidade do medicamento no hospital, os mesmos devem ser recebidos e
armazenados  de  forma  apropriada  para  não  comprometer  a  sua  estabilidade,  visando  pelos
interesses do doente e da instituição hospitalar (GOMES, 2016).

A  conservação  adequada  dos  medicamentos  é  um  requisito  imprescindível  para  a
manutenção das propriedades físico-químicas e farmacológicas com objetivo prioritário de manter
sua eficácia e melhorar a segurança, pois em condições inadequadas podem diminuir sua eficácia
terapêutica (SÁNCHEZ-QUILES et al., 2011).

Quando  se  realiza  o  preparo  dos  medicamentos,  devem  ser  aplicados  vários  princípios
científicos que garantam o resultado terapêutico esperado. Neste processo deve-se observar as
condições de armazenamento, preparo e conservação entre eles a fotossensibilidade (MARINI et al.,
2016). 

Os  medicamentos  fotossensíveis  é  um  grupo  de  fármacos  que  devem  ser  conservados
protegidos  da  luz.  Devem ser  mantidos  em envases  que  os  proteja  da  luz  tanto  na  Farmácia
Hospitalar como nas unidades de atendimento ao paciente até o momento do uso. Alguns já vem
protegidos pela indústria  em frascos âmbar mas,  se isto  não acontece devem ser  mantidos na
embalagem original do fabricante ou envolvidos em papel alumínio. É importante que os mesmos
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não sejam expostos à luz até o momento da administração ao paciente (SÁNCHEZ-QUILES et al.,
2011).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Será realizada análise literária com investigação sobre o tema “medicamentos fotossensíveis”,
realizada em bancos de dados nacionais e internacionais, como Scielo, Bireme, Lilacs, Medscape,
Micromedex, entre outros disponíveis. 

Os critérios de seleção incluirão referências que contribua para o cumprimento dos objetivos
da pesquisa, sendo consideradas as publicações nos idiomas português, inglês e espanhol.

Também  serão  consultados  livros  que  contenham  como  temática  principal  a  prática  da
farmácia  hospitalar  e  farmácia  clínica;  manuais  de  diluição  de  medicamentos  e,  bulas  dos
medicamentos envolvidos no estudo.

Como  resultado  será  elaborado  um  material  didático-instrucional  para  consulta  rápida
contendo  os  medicamentos  fotossensíveis  padronizados,  ordenados  por  princípio  ativo
apresentando  as  informações  sobre  estabilidade  frente  a  luz  e  condições  de  armazenamento,
reconstituição e diluição.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Os dados serão registrados e tabulados em planilhas do Programa Excel (Microsoft® Office
Excel® 2007) e analisados e compilados tendo como desfecho um material didático-instrucional para
consulta rápida contendo os medicamentos fotossensíveis padronizados, ordenados por principio
ativo apresentando as informações sobre estabilidade frente a luz e condições de armazenamento,
reconstituição e diluição.A elaboração deste guia contribuirá para o uso racional de medicamentos e
aumentará a segurança do paciente.
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