
Sistema de Unitarização de Medicamentos

Um conjunto de Soluções para a Segurança do Paciente



O modelo Opus 30X representa  5 anos de  evolução de um desenho amadurecido e aprovado em 300 hospitais.

Sólida estrutura metálica e painel elétrico de aço inoxidável de fácil limpeza. Arquitetura aberta e de fácil acesso que evita acumulação de poeira.

A máquina produz uma embalagem hermética, fechada ao ambiente externo e praticamente sem ar interno. 

Inclui sistema que induz à leitura do texto da etiqueta.

Máquina com quatro discos para alimentação automática de blister cortados ou ampolas até 10 mL. 

Embala semi automaticamente: kits e vários produtos como seringas, frascos pequenos,etc.

Duplo sistema de segurança: um para o medicamento e outro para o operador, com real cumprimento da Norma Brasileira NR 12, obrigatória. 

Display touch screen colorido. Onze alarmes para resolver problemas comuns.

Acompanha o software Opus 4.0 com base de dados para etiquetagem de muitos medicamentos. 

Impressora digital, líder mundial em impressoras de termo transferência para máquinas.

Embalagem mínima:  60 x 60 mm.  Embalagem máxima:  largura 150 mm e comprimento 180 mm.

Tempo de configuração de formato: 3 minutos. Tempo de troca de bobina: 1 minuto.

Manuais, instruções e desenhos elétricos em português. Rodas para fácil deslocamento.

Energia elétrica:  220 VAC, 1.300 watts.

Medidas da máquina: 1,05 m de frente; 0,65 m de fundo.  Espaço mínimo necessário para operar: 2 x 2 m. 

Produtividade: 43 unitarizações (embalar e imprimir) por minuto, ou seja, 2.600 por hora.

Permite sincronização com o sistema integrado de TI do hospital.

Devido à dinâmica do equipamento, nos reservamos o direito de modificar estas especificações, sendo o único  documento oficial o que é entregue pela empresa em cada operação.

Especificações da Opus 30X



Conjunto  Opus 100

Módulo Cortador de Blister  +  Máquina Unitarizadora

Este novo desenvolvimento da Opuspac para melhorar a 

automação nos hospitais brasileiros, representa dois 

anos de trabalho e inves�mento. Nos coloca num seleto 

grupo de países que produzem este avançado �po de 

equipamento. Reduz o custo de cortar o blister.  Agora 

podem seguir as normas de segurança, mantendo o 

medicamento dentro do blister durante o processo de 

unitarização.

1. Recebe até 40 blister para cortar colocados numa 

pilha.

2. Armazena os dados necessários para o corte de cada 

�po de blister.

3. Entrega os produtos cortados, prontos para serem 

unitarizados na máquina Opus 30X.

- Existem blister que não podem ser cortados por 

este procedimento.

- Medidas externas:  frente: 794mm;  

profundidade: 974mm;  Altura: 1140mm

- Produ�vidade:  até 2.300 cortes individuais por 

hora.

Funciona unicamente em conjunto com a Unitarizadora 

Opus 30 ou Opus 30X.

BC 100
Opus 30X



O Valor de padronizar a apresentação de suas embalagens
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As cores para diferenciar o que agora parece igual (look alike).

60 x 60 mm

60 x 100 mm

70 x 130 mm

90 x 150 mm

Comprimidos em blister Ampolas até 3 mL Ampolas e frascos até 10 mL Frasco + Ampola Kits de vários produtos

90 x 180 mm



Opus 4.0  =  Software + Conteúdo para a Segurança do Paciente

Pode criar seus layouts, corrigir 

e utilizar os  50+  layouts disponíveis 

XXXXXX oína
Ampola  3 mL

Validade: 31/08/2014  Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 00000

2136       843

Cuidado com Similaridade

Risco de 
Queda

IV infunda a 
droga em 15
minutos 15'

Farmacéutico: João Diegues

XXXXXX  cilina

Validade:31/08/2012 Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 0000000

2136       843

Farmacêutico:  Luiz Aranda Guedes

Cápsula 500 mg

Risco de Sangramento

Não triturar

XXXXXX  cilina

Validade:31/08/2012 Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 0000000

2136       843

Farmacêutico:  Luiz Aranda Guedes

Cápsula 500 mg

Estimular ingestão hídrica

XXXXXX oína
Ampola  3 mL

Validade: 31/08/2014  Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 00000

2136       843

Farmacêutico: João Diegues

SC

Realizar Teste de
Controle Glicémico

Alto Risco

XXXXXX oína
Ampola  3 mL

Validade: 31/08/2014  Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 00000

2136       843

Farmacêutico: João Diegues

IV  lento  ou  IM

Monitore Reação
Alérgica

Medicamento de
Horário Exato

Validade: 31/08/2014  Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX   CRF: 00000

2136       843

Farmacéutico: João Diegues

IV  IM

Risco de 

Queda

Controle
Sinais
Vitais

Tamanho real

XXXXXX oína
Ampola  3 mL

Durante a instalação da máquina estaremos entregando dois softwares. Um deles é 

propriedade da Opuspac e foi desenvolvido especificamente para esta aplicação.

O Farmacêutico altera a informação da base de dados entregue com informação  de 600 

medicamentos, com alertas, avisos de similaridade, desenhos, recomendações de cores a 

utilizar, etc, e depois grava com seu password.

A partir deste momento, ninguém, exceto o farmacêutico, poderá modificar essa informação 

que está padronizada para esse hospital. Melhorar a informação é muito importante, pois a 

comunicação é a causa  de 70 % dos eventos denunciados no sistema  Sentinela, 



¨ Igual formato de apresentação das telas em:

  - Opus 30X  modelo 2014

  - Cortador de blister BC 100 e

  - Software Opus 4.0

¨ Inclui uma base de dados própria e um Relatório de falhas.

¨ Permite o cadastro de até 19 campos de forma configurável.

¨ As licenças adicionais serão sem custo para o cliente e sem limite de tempo.

¨ Trabalha Offline e Online, conectado ao ERP do hospital.

¨ Fácil de configurar pelo usuário.

¨ Permite importar dados em arquivos tipo csv, que ser salvos desde uma planilha de Excel.

¨ Permite trabalhar com mais de um equipamento ao mesmo tempo.

¨ Trabalha com medicamentos com código serial.

¨ Guia ao usuário passo a passo, em modo Offline, diminuindo possibilidade de erro.

¨ Facilita a integração do software do hospital com base de dados do Opus 4.0

¨ Mostra a figura do layout escolhido e a cor da tarja recomendada.

¨ Possuí informações de recomendações e avisos para 600 medicamentos, que podem ser 

modificados e salvos  pelo farmacêutico com um password.

         O usuário pode criar novos layouts e incluí-los.

+

Entregamos um disco e um Manual com 
Informações de 600 medicamentos

prontas para imprimir

As vantagens de nosso software



Fácil conexão a TI através de nosso software Opus 4.0

Sistema para induzir à leitura (Patente Pendente)

Opus 30X, a mais rápida e completa do mercado (175 instalações funcionando)

Avisos e Alertas e 7 Cores para diferenciar

Unidade Integrada modelo Opus 100, Unitarizadora + Cortador de Blister

Código Sequencial que melhora a rastreabilidade

Exclusivo Alimentador automático de Ampolas

Material nacional e mais econômico

Maiúsculas e Minúsculas para diferenciar segundo normas da ISMP

Mesmo Padrão de embalagens para todas as unitarizações

Forma de Administração com desenhos (50 layouts prontos)

Texto em Arial 12 e protocolo de como preencher etiquetas

Trabalha com Código 2D,  superando a segurança obtida com o mesmo

Informação formatada para 600 medicamentos, na base de dados do software Opus 4.0

As soluções do Sistema Opus com foco na Segurança do Paciente

Única Embalagem Hermética que abre fácil



Prescrição Eletrônica
Conferência 100%

das prescrições
Leitura de Códigos

de barra à beira do leito

+

Porque necessita do Sistema Opus?

Indique o sistema de controle que você tem funcionando:

A

Prescrição Eletrônica
Conferência 100%

das prescrições
Leitura de Códigos

de barra à beira do leito

+B

Prescrição Eletrônica
Conferência 100%

das prescrições
Leitura de Códigos

de barra à beira do leito

+C

Prescrição Eletrônica
Conferência 100%

das prescrições
Leitura de Códigos

de barra à beira do leito

+D

tem tem tem

tem tem

tem

não tem

não temnão tem

não temnão temnão tem

Você tem um sistema bem completo. Ainda 

assim para cumprir com o princípio básico 

de Segurança necessita dois Sistemas 

funcionando simultaneamente. 
O sistema Opus fará de paraqueda de 

segurança.

Por não poder conferir a droga à beira do 

leito, a função de controle de Enfermagem 

com informação adequada é mais 

necessária.

Por não poder conferir as prescrições com a 

farmácia clínica, a enfermagem necessita

fazer um controle ainda maior, e o sistema 

Opus vai ajudar com isso.

O Sistema Opus será seu paraqueda 
principal e o único elemento para 
melhorar a informação e assim evitar
eventos adversos.



Além do código 2D

ste maravilhoso avanço tecnológico, permite ler códigos em tamanho reduzido 

Ecom mais informações e melhor precisão de leitura que os códigos lineares.

Quando apareceu no mercado, alguns até se apressuraram a predizer que o código 

2D marcava o final da história. Foi um excesso de simplificação.

Na realidade o código 2D entrega apenas dois dados a mais que os códigos comuns: 

número de lote e validade.

Quem evitar unitarizar u�lizando apenas o código 2D impresso nas ampolas está 

desconsiderando o seguinte:

 - Ter um único sistema funcionando não cumpre com o princípio básico de dupla checagem 

na segurança: de manter dois sistemas funcionando sempre, para que a falha de um deles 

tenha um barreira sistêmica para não provocar um acidente (teoria do queijo suiço do Dr. 

James Reason).

-  Tampouco cumpre com o princípio de redundância da informação: falou uma vez, fale 

outra vez. As pessoas estão estressadas, cansadas e com outros problemas e o correto é 

pensar que o erro vai acontecer.

 -  Como não existe paraquedas de segurança o erro de um sistema provocará um erro 

maior. Justamente as ampolas são responsáveis por mais de 90% dos problemas graves 

com erros de administração.

-   Perderá o código sequencial que daria uma rastreabilidade de cada ampola. Um código 

único para cada dose.

-   O profissional não terá a ajuda de indicações adicionais, desenhos, avisos e alertas que 

são caraterís�ca de Opuspac com o  sistema que induz à leitura da e�queta.

Num avião, o computador pode aterrissar o avião automa�camente. Ainda assim, quando 

a visibilidade é baixa, o avião vai para outro aeroporto. Sempre tem que ter dois sistemas 

no controle:  o computador e a tripulação da cabine. Isso é segurança!

O universo da medicina é bem mais complexo que o da aviação, então deveríamos ter 

mais cuidados e não menos.

História
Depois de trabalhar juntos em vários projetos durante 7 anos, Moisés 

Nunes Curvello, engenheiro, especialista em automação e Victor 

Eduardo Basso, 

engenheiro, especialista em embalagens, criaram a Opuspac Ltda, em 

2008.  Inicialmente orientada a projetos de engenharia de máquinas 

automá�cas. 

Hoje 100% dedicados ao setor de automação hospitalar, a cultura da 

engenharia permeia e predomina em nossa a�vidade, junto com a da 

empresa nacional que com transparência, adiciona valor a seu cliente 

brasileiro.

Ação para a Segurança Hospitalar e nossa ação filantrópica. Orientada ao 

patrocínio de estudos para melhorar a segurança, preferencialmente 

realizados por universidades e grupos de estudos acreditados.

Asho

Visão

Pretenemos  ser a melhor empresa nacional de automação hospitalar. 

Não queremos simplesmente importar tecnologia  para vender aqui. 

Isso implica criar, desenhar, produzir e atender soluções completas

Vamos incrementar as exportações nos proximos anos e fazer disso 

um obje�vo estrategico. Devemos estar focados em nossas próprias 

soluções, para poder aplicar a melhoria con�nua.

Adicionar Valor ao Cliente



O custo da não qualidade

A estrutura dos erros de administração

Pacientes-dia

Eventos Adversos (erros com dano) = 10% do anterior

EA de Medicação =  30 % do anterior

EA de Administração = 30 % do anterior

EA de Administração, com dano moderado ou grave e que
 requer atenção = 50% do anterior

Ou seja: EA evitavéis na administração de medicamentos
 com dano moderado ou grave  =  2,25 /1000 pacientes-dia.

Para um Hospital
de 200 leitos

5.400 pacientes-dia/mês

540 pacientes/mês

162 pacientes/mês

48 pacientes/mês

24 pacientes/mês

12 pacientes/mês

R$

Qualidade

Custo total

Custo da não Qualidade

Custo da Qualidade

AB e CD

Para encontrar a fundamentação a estes números, entrar em 
nosso site e procurar o estudo da profissional Andréa Righi 

de Oliveira Kelian *

Temos um custo de praticar a qualidade e um custo de não ter a qualidade. 

O primeiro aumenta, quando mais qualidade queremos ter, e o segundo 

diminui quando atingimos melhor qualidade. O que realmente importa é o 

custo total. O que não vemos, normalmente, são os custos de demoras, 

retrabalhos, desperdícios, erros, devoluções e outros  ocasionados pela não 

qualidade. O dinheiro para investir é cuidadosamente medido, mas é muito 

mais difícil medir nossos desperdícios cotidianos. 

Mas isso está aí, e existe. Uma boa gestão considera este viés.

EA  Evitavéis = 50% do anterior

* Enfermeira formada pela Universidade Estadual de Londrina, pós graduada em Assistência a Pacientes Terminais 
pelo Cesulon, Gerenciamento de Enfermagem e Administração Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo e 
Gestão da Qualidade em Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein



Justificativa econômica - ROI

São muitas as vantagens de implantar o Sistema Opus dentro de um Hospital. 

Como muitas delas são de avaliação subjetiva, vamos considerar apenas três delas: 

Os seguintes cálculos são válidos para um hospital de 200 leitos.

1.  Diminuição de quantidade de profissionais na área de unitarização. Para unitarizar entre 

60.000 e 100.000 doses por mês na farmácia ou no almoxarifado, é necessário ter 3 ou 4 

pessoas. 

Com a máquina Opus 30X pode ser apenas uma. A economia mensal de no mínimo duas 

pessoas é de R$ 4.000 por mês.

 

2.  Diminuição de desvios de inventário. Por ter uma grande capacidade de Unitarização, o 

hospital unitariza, quase sempre, no mesmo dia do recebimento.

Depois de unitarizado o medicamento perde valor comercial de revenda. A taxa de desvios 

no Brasil, varia de 0,2% a 8 %, com um valor médio de 3%. 

Se consideramos uma diminuição de 1 % ou seja passar de 3 para 2 % sobre um montante 

de compra mensal de medicamentos de R$ 500.000, nos dá uma economia de R$ 5.000 

por mês.

3.  Diminuição de erros de administração e dispensação de medicamentos. 

De acordo aos dados da página anterior, teremos 12 EA por mês com dano moderado ou 

grave, num hospital de 200 leitos.

Avaliando um custo médio de 3 dias em UTI, que com dados da Anvisa é de R$ 3.200 por 

dia, estaríamos com um custo de 12 x 3 x 3.200 = R$ 115.200/mês por erros evitáveis.

O Sistema Opus ainda não completou um estudo que diga quanto pode reduzir os EA com 

todas as ferramentas que proporciona, então podemos castigar a valor anterior, e dizer que 

apenas 10 % desse montante poderá ser reduzido (nós que estamos dentro do Sistema 

Opus, pensamos que não será menor a 60%).

Então  10 %  x R$ 115.200 =  R$ 11.520/ mês.  

4.  O valor total da economia bruta será:  R$ 20.520 por mês

5.  Gastando R$ 3.800 em materiais, restam R$ 16.720  para pagar pela compra do 

equipamento.  O retorno do investimento se consegue em menos de 5 meses e depois 

começa a acumular o ganho.

Ou seja, a economia de pessoal paga os insumos e ficam as demais vantagens 

gratuitamente para o hospital.

Simulação de fluxo de caixa:

Simulamos embaixo o fluxo de caixa, com economias obtidas depois de pagar os insumos, 

na hipótese de pagamento da máquina em 0/30/60 dias. 

Dá para ver o retorno em menos de 5 meses e o fluxo de caixa positivo de R$ 321.280 em 

24 meses.

400.000

300.000

200.000

100.000

0

- 50.000
6 12 18 24

Cartão
BNDES

MÔNICA SANTOS

9999 9999 9999 9999

PEQUENA EMPRESA
Validade: 05/16

CARTÃO

BNDES

BNDES
FINAME

FINAME LOCAÇÃO COM DESCONTO

QUE PODE VIRAR

COMODATO

R$

meses

Fluxo de Caixa Acumulado
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