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O USO DE REGRA DE TRÊS NO SOFTWARE EXCEL NA FORMULA ÇÃO DA 

DOSAGEM DE MEDICAMENTOS EM HOSPITAIS 

 

Resumo  – Muito se ouve falar sobre erros cometidos em hospitais por aplicações de 

medicamentos errados e mesmo de dosagens erradas. Este trabalho apresenta a 

aplicação do Excel no desenvolvimento de um simples programa para facilitar a 

dosagem de medicamentos realizada em hospitais, com o objetivo de minimizar 

possíveis danos causados por aplicação de dosagens inadequadas de medicamentos. 

Para sua realização foram analisados diferentes medicamentos, tempo de 

armazenamento e suas diversas medidas de diluição nas unidades hospitalares.  

Palavras-chave – cálculo, concentração, solução. 

 

I. INTRODUÇÃO 

No processo da dosagem de medicamentos, recorre-se à regra de três por 

diversas vezes, pois, para dosar um medicamento específico, necessita-se, às 

vezes, mais de um cálculo.  

 Lima (2000) expõe em seu livro a necessidade do profissional de enfermagem 

ter responsabilidade e conhecimento acerca do cálculo da dosagem de um 

medicamento, mesmo sabendo que a quantidade de solução e o tempo de infusão já 

são prescritos pelo médico. Considera também a necessidade do uso da regra de 

três simples e do raciocínio para a realização do cálculo da dosagem dos 

medicamentos e do gotejamento do soro. Cita em seu manual que a administração 

em dose e concentração elevadas ou em intervalos muito frequentes produz efeitos 

tóxicos no organismo. Para ela, a dosagem do medicamento precisa receber 

especial atenção, além da acomodação em locais adequados para, assim, preservar 

a natureza química do remédio. Também declara a necessidade de rotular, de 

maneira clara, os medicamentos para evitar que sejam administrados quando 

começam a se deteriorar. 

 O uso de um aplicativo computacional programado para realizar dosagens 

pré-determinadas poderá funcionar como um auxílio para os profissionais da 



enfermagem no preparo do medicamento, prevenindo possíveis situações 

relacionadas a dosagens erradas. 

 

II. OBJETIVOS 

Este artigo tem o objetivo de mostrar a necessidade da adequação do uso de 

um programa computacional em ambientes hospitalares para auxiliar na dosagem 

de medicamentos de forma eficaz e rápida, minimizando, ou até mesmo excluindo, 

possíveis erros no momento da dosagem, evitando danos ao paciente. Todos os 

cálculos estão apoiados num processo da aritmética denominado regra de três.  

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, serão consultados livros da área de saúde 

para análise de diferentes medicamentos juntamente com tempo de armazenamento e 

suas diversas medidas de diluição nas unidades hospitalares. Será também usado o 

Excel para a implementação de fórmulas visando o cálculo exato de doses adequadas 

de medicamentos. 

 

IV. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente foram coletados dados em literatura médica e mesmo 

diretamente com médicos para a elaboração de um manual usando o Excel que está 

mostrado abaixo e em seguida foram elaboradas as fórmulas usando regra de três 

simples para serem calculadas as doses corretas dos medicamentos. 

Medicamentos já dosados em frascos/ampolas 

 NOME DOSAGEM (RÓTULO) PRESCRIÇÃO (mg) PRESCRIÇÃO (mL) RENDIMENTO 

 Decadron - 2,5 mL 4 mg / mL 1 0,25 10,00 

 Clindamicina - 4 mL 600 mg / 4 mL 300 2 2,00 

 Garamicina - 2 mL 80 mg / 2 mL 30 0,75 2,67 

 Garamicina - 1 mL 10 mg / mL 4 0,4 2,50 

 Plasil - 2 mL  10 mg / 2 mL 5 1 2,00 

 

      V. RESULTADOS PRELIMINARES 

O software desenvolvido, ainda com apenas poucos medicamentos foi 

mostrado e usado por alguns profissionais da área e foi aprovado pela sua 

simplicidade e praticidade. Alguns resultados estão mostrados na Tabela 1 a seguir, 



onde, entrando com o valor prescrito, o software fornece todas as medidas 

apresentadas e o rendimento. 

 

Tabela 1 : Quantidade (em mL) de medicamento para aplicação – após adição de 

água destilada – e rendimento das doses.                     

NOME / 

QUANTIDADE 

PRESCRITO 

(mg ou U.I.) 
2 mL 4 mL 5 mL 8 mL 10 mL RENDIMENTO  

Solucortef - 100 mg 20 0,4 0,8 1 1,6 2 5,00 

Solucortef - 500 mg 100 0,4 0,8 1 1,6 2 5,00 

Rocefin - 1000 mg 250 0,5 1 1,25 2 2,5 4,00 

Rocefin - 500 mg 50 0,2 0,4 0,5 0,8 1 10,00 

Vancomicina-500mg 300 1,2 2,4 3 4,8 6 1,67 

Keflin - 1000 mg 400 0,8 1,6 2 3,2 4 2,50 

Penicilina cristalina - 

5.000.000 U.I. 
50000 0,04 0,06 0,07 0,1 0,12 100,00 

Ampicilina - 500 mg 75 0,3 0,6 0,75 1,2 1,5 6,67 

Ampicilina -1000 mg 200 0,4 0,8 1 1,6 2 5,00 

Oxacilina - 500 mg 350 1,4 2,8 3,5 5,6 7 1,43 

Omeprazol - 40 mg 10 - - - - 2,5 4,00 

Benzetacil -1200 mg 300 0,5 1 1,25 2 2,5 4,00 

Despacilina -400 mg 90 0,45 0,9 1,125 1,8 2,25 4,44 
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