IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PADRONIZAÇÃO DE COBERTURAS
PARA CURATIVOS COM PROPOSTA DE FARMACOECONOMIA VISANDO
CUSTO BENEFICIO EMPRESA-PACIENTE.
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Introdução: O tratamento do portador de ferida é dinâmico e deve acompanhar a
evolução científico-tecnológica, visando os benéficos paciente - empresa. O protocolo é
um principio de ação, que orienta, padronizam procedimentos, para que não sejam
meros atos isolados de profissionalismo individuais, que permita e assegure à
continuidade de uma perspectiva de equipe, enfatizado as formas mais coerentes sobre
como reduzir custos e proporcionar sugestões de farmacoeconomia para empresa e
visando o beneficio ao paciente. Objetivo Geral: Permitir implementação de ações
sistematizadas para realização de curativos gerando economia de recurso e benefícios
significativos para empresa e paciente. Objetivos específicos: Informar a importância
da padronização de coberturas e uso do protocolo com farmacoeconomia; Padronizar
coberturas e soluções para curativos através de estudos visando a farmacoeconomia;
Definir as atribuições da equipe de enfermagem no ambiente domiciliar diante ao
paciente portador de lesão e Estabelecer os Procedimentos operacionais padrão para
realização de curativos visando custo benéfico paciente-empresa. Metodologia: O
trabalho se caracteriza como um estudo descritivo realizado em um home care da
Cidade do Recife, baseado na elaboração do protocolo de feridas elaborado em janeiro
de 2009. Resultados: O Protocolo servirá de instrumento voltado ao conhecimento de
como prevenir e tratar lesões, podendo-se conhecer os mais variados tipos de produtos
utilizados, indicando e forma correta de utilização de cada um para evitar o uso
indevido, acarretando em danos para o paciente e prejuízos empresa. Alem de definir a
maneira correta de realização de curativos, de forma padronizada onde toda a equipe
trabalha com o objetivo de tratar a lesão de maneira personalizada, adotando uma visão
holística do paciente, sem gastos desnecessários. A farmacoeconomia colabora
encontrando o preço ideal de um item frente a seus concorrentes, considerando também
o seu valor. Aplicando-se de uma metodologia padronizada, sem que os resultados das
decisões possam estar recheados de preferências e dados subjetivos ou inconsistentes,
tornando-se ainda mais valiosa, por demonstrar de uma maneira direta e objetiva as
vantagens e desvantagens de adotar uma ou outra decisão. A enfermeira do programa de
curativos avalia a lesão para daí documentar o tamanho, a profundidade, natureza,
drenagem, condição e aparência da pele circundante, para definir a cobertura adequada
para o tratamento da lesão tais como técnicas assépticas ou limpa, curativos complexos
e irrigações. Após prescrição equipe de técnicos de enfermagem assumem a realização
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dos curativos diários e as enfermeiras supervisoras realizarão o procedimento e a
evolução de enfermagem para acompanhar a evolução do tratamento. Conclusão: O
planejamento cuidadoso tanto economiza tempo, como ajuda a evitar o uso de
tratamentos e procedimentos inadequados ou não eficazes. Com uma maior
compreensão da assistência adequada é de fato possível tomar uma conduta melhorada,
ao passo que diminui os custos e evitar complicações. Neste caso a farmacoeconomia
vem advogar a favor desta matéria o fato de que nem tudo o que é mais moderno, mais
caro e de melhor qualidade é indispensável ou produz melhor efeito.
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