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TERMO DE RESPONSABILIDADE – MEDICAMENTO DE USO PRÓPRIO 

Declaro que estou ciente de que o produto farmacêutico que estou fornecendo ao HOSPITAL 

OTOclínica para o tratamento do(a) paciente acima identificado(a), não é de procedência 

conhecida pelo Hospital e me responsabilizo pelas condições de armazenamento e transporte 

anterior a esta data. Além disso, também estou ciente que o medicamento só poderá ser utilizado 

se as condições de armazenamento e validade estiverem em conformidade com os requisitos da 

farmácia do hospital. Estou ciente que os medicamentos listados abaixo serão administrados pela 

equipe de enfermagem após a prescrição médica do(s) item(s).  

 

Confirmo que recebi todas as explicações referente ao uso e armazenamento dos medicamentos 

entregues e concordo com os itens acima referidos, além disso, confirmo que entendi as 

explicações que me foram prestadas, e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas, 

estando plenamente satisfeito com as informações recebidas. 

 

(  )Paciente  (  )Responsável  (Grau de parentesco): ___________________________ 

Nome do Paciente: _____________________________________________________ 

Nome Legível:_________________________________________________________ 

Fortaleza ___/___/____   Hora: _____:_____ 

Assinatura:____________________________________________________________ 
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 NOME 

COMERCIAL 

NOME 

GENÉRICO 

FORMA 

FARMACÊUTICA 
QUANTIDADE LOTE VALIDADE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Local de armazenamento do medicamento no Hospital OTOclínica? 

 Leito do paciente; 

 Posto de enfermagem; 

 Farmácia. 
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Deve ser preenchido pelo farmacêutico 

Afirmo que expliquei todo o processo referente ao uso e armazenamento dos medicamentos 

recebidos, tendo respondido todas as perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o 

meu entendimento o paciente e/ou responsável, está em condições de compreender os que lhes 

foi informado.  

 

Nome Legível:__________________________________________________________ 

Fortaleza ___/___/____    Hora: _____:_____ 

Assinatura:____________________________________ CRF:____________________ 

 

 

 

 

 


