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RESUMO 

 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório, do tipo relato de experiência, cujo objetivo foi a 

implantação de processos visando melhorar a segurança envolvendo medicamentos 

potencialmente perigosos (MPP) em um hospital integrante da Rede Hospitalar Federal do 

Rio de Janeiro. Ciclo PDCA, brainstorming e plano de ação 5W2H foram ferramentas de 

gestão utilizadas para planejamento das ações. A fase preparatória consistiu na definição da 

lista de MPP da instituição, visita a setores do hospital e ao Serviço de Farmácia de quatro 

hospitais distintos. Os resultados obtidos nessa fase subsidiaram a fase de planejamento, que 

incluiu brainstorming, confecção e realização do plano de ação. Foram selecionados 16 MPP 

para identificação diferenciada com etiqueta vermelha. Os critérios para o consenso foram 

severidade do dano em caso de erro, similaridade entre as ampolas e elevado consumo na 

instituição. O plano de ação construído elencou 11 atividades necessárias ao alcance do 

objetivo proposto; dentre elas, uma palestra educativa para os profissionais de enfermagem do 

hospital, realizada em maio de 2015. Para investigar o impacto dessas ações, distribui-se um 

questionário semiestruturado aleatoriamente a 150 profissionais de saúde no momento 

anterior e posterior à realização das ações: Março e Outubro de 2015. O percentual das 

respostas obtidas nas duas etapas do questionário foi comparado, sendo aplicado o teste exato 

de Fischer. A análise evidenciou que a maioria dos profissionais do local de estudo relatou 

conhecimento prévio sobre termos relacionados à segurança do paciente, considerando 

importante medidas de segurança envolvendo esses medicamentos. No entanto, observou-se 

mudança significativa no padrão das respostas relacionadas à opinião dos profissionais sobre 

o fornecimento de informação (p<0,004) e promoção de medidas de segurança pelo hospital 

(p<0,00002), com a maioria (52% e 57% respectivamente) considerando positiva a atuação do 

hospital nessas áreas no segundo momento do estudo. Os autores consideram que as 

iniciativas implantadas tenham sido importantes para a divulgação de conhecimento entre os 

profissionais da instituição, contribuindo para uma assistência mais segura e de qualidade e 

motivando a continuidade dessas ações dentro do hospital e em outros cenários. 

 

Palavras-chave: erros de medicação, segurança do paciente, medicamentos sob prescrição. 
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ABSTRACT 

 

This is a descriptive exploratory study which aimed to implement processes to improve safety 

standards regarding high-alert medication in a public hospital in Rio de Janeiro. PDCA cycle, 

brainstorming and 5W2H plan were the management tools used for planning actions. There 

was a preparatory phase that defined the hospital’s high-alert medication list through visits to 

the hospital’s departments and four Pharmacies from other selected hospitals. The results 

obtained in this phase supported the planning phase, which included brainstorming and the 

construction and implementation of the 5W2H plan. Sixteen high-alert medications were 

selected and tagged with red labels for proper identification. The criteria used for consensus 

was the severity of injury in the event of a medication error, similarity of the medication 

containers and levels of consumption within the institution. Eleven activities were listed as 

necessary in the 5W2H plan in order to achieve the proposed objective; among them, an 

educational lecture for nursing professionals was realized in May 2015. To investigate the 

impact of these actions, a semi-structured questionnaire was randomly distributed to 150 

health professionals in two different moments: March and October 2015. The percentage of 

responses obtained in the two questionnaires was compared, using Fisher's exact test. The 

analysis showed that most professional reported previous knowledge about terms related to 

patient safety, considering important security measures involving these drugs. However, there 

was a significant change in the pattern of answers related to information provision (p<0,004) 

and promotion of safety measures (p<0,00002) by the hospital, with most professionals (52% 

and 57%, respectively) considering positive hospital's performance in these areas in the 

second phase of the study. The authors considered that actions implemented were important 

as means to disseminate knowledge among professionals of the institution, contributing to a 

safer environment and higher quality healthcare and encouraging actions like these in the 

hospital and in other settings. 

 

Key words: medication errors, patient safety, prescription drugs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A preocupação com a qualidade dos serviços de saúde tem aumentado ao longo dos 

últimos anos a partir da percepção de que os eventos adversos relacionados ao cuidado têm 

acarretado custos sociais e econômicos consideráveis, podendo implicar em danos 

irreversíveis aos pacientes e suas famílias (KONH et al, 2000; ROSA e PERINI, 2003; 

ANVISA, 2013a). 

 Considerada referência no tema sobre segurança dos serviços de saúde, o relatório “To 

Err is Human”, publicado pelo Institute of Medicine (IOM), mobilizou várias organizações 

norte-americanas e mundiais, a classe médica e o público em geral, trazendo à tona resultados 

bastante impactantes quanto à prevalência de eventos adversos nas instituições de saúde e dos 

danos causados por esses eventos. O estudo estima que 44 a 98 mil óbitos ocorram a cada ano 

em decorrência de eventos adversos (KOHN et al, 2000). 

  Evento adverso (EA) é um dano causado ao paciente decorrente do serviço prestado. 

A ocorrência de um EA não está, necessariamente, relacionada a um erro. Pode ser um dano 

inerente ao cuidado de saúde como, por exemplo, uma reação adversa a determinado 

medicamento. No entanto, os eventos adversos decorrentes de erro no processo do cuidado 

são denominados EA evitáveis e podem acarretar desfechos indesejáveis, cuja gravidade pode 

acarretar a morte do paciente (WHO, 2009; CAPUCHO, 2011; MENDES et al, 2013). 

  Os erros de medicação são EA evitáveis relacionados a medicamentos. São bastante 

frequentes e podem ter desfechos fatais. Esses erros podem estar relacionados à prática 

profissional, a procedimentos, a erros de comunicação, incluindo prescrição, à embalagem dos 

medicamentos, à dispensação, preparação e administração de medicamentos (ROSA e 

PERINI, 2003; WHO, 2009; ANVISA, 2013a, MENDES et al, 2013). 

  Após a publicação desse relatório pelo IOM, vários trabalhos foram realizados, 

demonstrando a relevância do tema e a preocupação quanto à conscientização das instituições 

e profissionais de saúde sobre práticas seguras no cuidado do paciente. Dentre as iniciativas, 

destaca-se a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, criada em 2004 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de propor melhorias para redução dos riscos e 

eventos adversos relacionados ao cuidado (WHO, 2004).  

  Dentre as ações apoiadas pela OMS, as soluções concentradas de eletrólitos também 

ganharam destaque, por estarem relacionadas a vários casos de erros de medicação fatais 

(ISMP, 1996; WHO, 2007). O cloreto de potássio concentrado é um representante clássico 

desse tipo de medicamento, e junto com outros medicamentos, passou a ser classificado como 
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medicamento de alta-vigilância (MAV), ou potencialmente perigoso (MPP), devido ao maior 

potencial de provocar lesão grave nos pacientes quando ocorre falha em seu processo de 

utilização. (ISMP, 2012; ISMP-BRASIL, 2013).  

Embora os MPP sejam um tema recente, várias publicações internacionais e 

nacionais têm mostrado que os erros envolvendo esses medicamentos são frequentes nas 

instituições de saúde e merecem, portanto, atenção especial quanto ao planejamento de 

medidas de prevenção e redução dos erros de medicação (REIS et al, 2010; PRAXEDES e 

TELLES-FILHO, 2011; DALMOLIN et al, 2013; BOHOMOL, 2014). 

As recomendações básicas para minimizar os erros com esses medicamentos 

envolvem ações de retirada dos eletrólitos concentrados das unidades de cuidado, 

identificação diferenciada alertando para o risco do medicamento, adoção de protocolos de 

tratamento e garantia de acesso à informação técnica sobre esses medicamentos (JCI, 2008; 

ISMP-ESPAÑA, 2009; ISMP-BRASIL, 2013). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, a exemplo das organizações internacionais, 

também tem demonstrado preocupação quanto à segurança do paciente. Essa pauta foi 

transformada em política com a publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), instituída por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, e 

regulamentada pela RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2013; ANVISA, 2013b). Esse programa visa apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente 

em cada instituição de saúde, tornando obrigatória a abordagem do tema bem como a adoção 

de práticas seguras (BRASIL, 2013).  

Dessa forma, tornou-se necessário adequar as práticas institucionais do hospital de 

estudo à legislação e programas de qualidade vigentes, buscando implantar processos que 

visem à segurança do paciente e melhorem a segurança no manejo de medicamentos 

potencialmente perigosos, que é uma das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, 

trazendo para a discussão do tema os profissionais de saúde da instituição de modo a torná-los 

parte integrante do processo e auxiliando na promoção da cultura de segurança no cuidado ao 

paciente.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Eventos adversos relacionados à assistência à saúde 

 

Inúmeras são as definições e conceitos de eventos adversos (EA) encontrados na 

literatura. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde publicou a Classificação Internacional 

para a Segurança do Paciente (International Classification for Patient Safety- ICPS), com o 

intuito de uniformizar as definições de vários termos relacionados à assistência à saúde e à 

segurança do paciente. Essa publicação define incidente como todo evento ou circunstância 

que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente (WHO, 2009, 

NABHAN et al, 2012). 

Evento adverso (EA), por sua vez, é definido como um incidente inesperado e indesejado 

diretamente relacionado à assistência prestada ao paciente, no qual há ocorrência de dano. 

Esse evento pode ser inevitável, quando é intrínseco ao procedimento realizado, como a 

ocorrência de sangramento no período pós-operatório ou de efeito colateral decorrente de 

tratamento quimioterápico. No entanto, grande parte dos EA é evitável, ocasionado por falha 

no processo de cuidado (WHO, 2009; NABHAN et al, 2012; MENDES et al, 2013). 

As consequências dos eventos adversos trazem impactos negativos tanto para pacientes e 

suas famílias, quanto para as organizações e a sociedade, e podem ocasionar desde 

complicações na evolução da recuperação, prolongamento do período de hospitalização, 

incapacidade permanente até a morte do paciente (KOHN et al, 2000; MENDES et al, 2013). 

Os EA podem estar relacionados a uma gama de processos e procedimentos relacionados 

à assistência à saúde como: identificação do paciente, comunicação no ambiente dos serviços 

de saúde, uso de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, queda de pacientes, úlceras por 

pressão, infecções associadas aos cuidados de saúde e uso de dispositivos para a saúde. Como 

os serviços de saúde têm se tornado cada vez mais complexos com a incorporação de novas 

tecnologias, os riscos adicionais tornam-se mais comuns, principalmente se não houver o 

devido treinamento dos profissionais envolvidos (ROSA e PERINI, 2003; ANVISA, 2013a; 

MENDES et al, 2013). 

O documento “To err is Human – Building a Safer Health System”, publicado em 2000 

pelo Institute of Medicine (IOM), representa um marco na questão de segurança e qualidade 

do cuidado ao paciente, trazendo à discussão as principais causas dos eventos adversos. Essa 

publicação discute dois grandes estudos realizados nos Estados Unidos da América (KOHN et 

al, 2000). O primeiro deles analisou 30.195 prontuários de pacientes internados em uma 
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amostra randomizada de hospitais não psiquiátricos da cidade de Nova Iorque no ano de 1984. 

O percentual de EA encontrado foi de 3,7%, dos quais 27,6% estavam relacionados à 

negligência. Com relação às consequências do evento adverso, 2,6% acarretaram dano 

permanente e 13,6% levaram à morte (BRENNAN et al, 1991). 

O segundo estudo, realizado nos estados de Colorado e Utah em 1992, analisou 15.000 

prontuários de uma amostra representativa de hospitais dos dois estados. Identificou a 

ocorrência de eventos adversos em 2,9% dos casos analisados, dos quais 32,6% (Utah) e 

27,4% (Colorado) foram relacionados à negligência. Do total de eventos adversos 

encontrados, 19,3% estavam relacionados a medicamentos, e 6,6% levaram à morte 

(THOMAS et al, 2000). 

No Brasil, em estudo coorte retrospectivo, Mendes et al (2009) revisaram 1103 

prontuários de pacientes adultos internados em três hospitais de ensino do estado do Rio de 

Janeiro no ano de 2003. A incidência de eventos adversos foi de 7,6%, sendo que 66,7% 

destes eram evitáveis. Os principais EA evitáveis foram: infecções associadas a cuidados em 

saúde (24,6%); danos de complicações cirúrgica e/ou anestésicas (20,0%), danos decorrentes 

do atraso ou falha no diagnóstico e/ou tratamento (18,5%) e úlcera por pressão (18,5%). Os 

EA evitáveis foram responsáveis por 373 dias adicionais de internação, e tiveram como 

principal fator contribuinte o não cumprimento de protocolo ou diretriz clínica (MENDES et 

al, 2009; MENDES et al, 2013). 

Diante da magnitude do problema, vários países têm conduzido estudos para investigar a 

prevalência, as características e consequências de tais eventos. Pesquisadores do National 

Board of Health and Welfare, da Suécia, conduziram um estudo retrospectivo em 28 hospitais 

desse país através de revisão em prontuários, utilizando 18 critérios indicativos de potencial 

evento adverso. Dos 1967 prontuários analisados, 241 apresentaram eventos adversos, dos 

quais 70% foram considerados evitáveis. Os EA contribuíram para um aumento médio de 06 

dias no tempo de internação hospitalar. Dentre os EA evitáveis, a maioria ocorreu em 

pacientes idosos, ocasionando dano permanente ao paciente (9%) ou contribuindo com a 

morte do mesmo (3%). As principais causas envolvidas foram problemas relacionados a 

procedimentos cirúrgicos (51,8%) e a medicamentos (26,8%) (SOOP et al, 2009). 

O Estudo Ibero-americano de Eventos Adversos (IBEAS – Iberoamerican Adverse Event 

Study) investigou a prevalência de eventos adversos em cinco países latino-americanos – 

Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru – no ano de 2007. Através de estudo 

transversal em 58 hospitais desses países, identificou a ocorrência de pelo menos um EA em 

10,46% dos pacientes analisados. Dos eventos adversos identificados, 59% foram 
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considerados evitáveis e 64,7% contribuíram para um prolongamento de 16,1 dias no período 

de hospitalização. A maioria estava relacionada a infecções hospitalares (37,1%), 

procedimentos cirúrgicos (28,5%), outros procedimentos médicos e de enfermagem (13,4%) e 

a medicamentos (8,2%), tendo como principais consequências: pneumonia hospitalar (9,4%), 

infecção pós-cirúrgica (8,2%), úlceras por pressão (7,2%) e sepse (5%). Aproximadamente 

6% dos EA contribuíram para a morte do paciente (ARANAZ-ANDRÉS et al, 2011). 

Vários fatores podem influenciar a prevalência de eventos adversos encontrados nos 

diferentes estudos. Metodologia utilizada, definição utilizada para caracterizar evento 

adverso, bem como as características próprias de cada país e dos hospitais investigados e a 

cultura de segurança em cada um deles podem contribuir para as diferenças encontradas. 

Além disso, a identificação de EA a partir da análise e interpretação de registros em 

prontuários constitui etapa difícil, representando um viés desse tipo de estudo (BRENNAN et 

al, 1991; ARANAZ-ANDRÉS et al, 2011). 

Apesar da importância do tema, a literatura ainda é escassa. A falta de cultura por parte 

dos profissionais de saúde em notificar os eventos adversos e o receio de medidas punitivas, 

contribuem para a subnotificação, não retratando a real dimensão do problema. Tal fato 

demonstra a necessidade de conscientizar os profissionais quanto à importância da 

notificação, garantindo dados mais fidedignos e possibilitando a definição de estratégias que 

previnam tais eventos (WHO, 2004; ANVISA, 2013a; DALMOLIN e GOLDIM, 2013; 

MENDES et al, 2013). 

 

 

2.2 Eventos adversos a medicamentos 

 

Os eventos adversos envolvendo medicamentos (EAM) vêm ganhando destaque por ser 

um dos tipos mais frequentes de erros relacionados à assistência à saúde, pelo grande número 

de pacientes afetados e pelo aumento dos custos em saúde envolvendo esses erros. Dentre os 

eventos adversos, aqueles relacionados ao uso de medicamentos são representados pelas 

reações adversas a medicamentos e pelos erros de medicação (KOHN et al, 2000; ROSA e 

PERINI, 2003). 

Reação adversa a medicamento (RAM) é qualquer efeito indesejado, não intencional e 

prejudicial, que ocorre após a administração de doses de medicamentos normalmente 

utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Tal 
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evento demanda alteração na dose do medicamento ou modificação do tratamento, com a 

suspensão do medicamento em questão (WHO, 2009). 

Erro de medicação é um incidente evitável que ocorre em qualquer etapa do processo de 

medicação, podendo levar ao uso inadequado de medicamento. Quando o erro é interceptado 

antes de atingir o paciente, não causando lesão, é considerado um potencial evento adverso ou 

near miss (ROSA e PERINI, 2003; WHO, 2009; CAPUCHO, 2011). 

A grande diferença entre a reação adversa e o erro de medicação é, de fato, a 

possibilidade de prevenção deste último. Portanto, é importante que todo tipo de erro seja 

notificado e investigado, independentemente de ocasionar ou não lesão ao paciente, pois 

podem auxiliar no conhecimento de suas causas e na implantação de medidas preventivas, 

melhorando a qualidade da assistência prestada (ROSA e PERINI, 2003). 

Em revisão sistemática sobre eventos adversos a medicamentos em hospitais, Cano e 

Rozenfeld (2009) analisaram 29 estudos realizados em vários países e encontraram EAM 

variando entre 1,6 a 41,4% dos pacientes hospitalizados nos casos estudados. Os eventos 

foram considerados evitáveis em 14,8 a 59% dos casos nos 10 estudos que avaliaram essa 

característica. Os antimicrobianos, os medicamentos com ação cardiovascular e os 

antineoplásicos foram os mais comumente relacionados aos EAM.  

No Brasil, Silva et al (2011) investigaram a ocorrência de EAM em um hospital geral 

público integrante da Rede de Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária localizado no estado de Goiás. Através de análise de livro de registros da 

enfermagem, identificaram 230 anotações completas relacionadas a erros de medicação no 

período de 2002 a 2007. Dentre os erros registrados, 50,9% consistiam em omissão de dose, 

seguido por erros de dose (16,5%), horário (13,5%), técnicas de administração (12,2%) e 

administração de medicamento não autorizado (6,5%). Os medicamentos relacionados ao erro 

eram, em sua maior parte, administrados por via parenteral (66,5%), sendo os antineoplásicos 

(24,3%), os anti-infecciosos de uso sistêmico (20,9%) e aqueles para o sangue e sistema 

hematopoiético (15,3%) os mais frequentes. Apesar dos erros terem ocorrido principalmente 

durante a administração de medicamentos (64,3%), os autores destacaram a influência da 

dispensação (25,6%) e da prescrição (10,1%) na ocorrência dos erros, refletindo o mau 

funcionamento do sistema de medicação como um todo. Outros fatores como a falta de 

medicamento no hospital, atraso na dispensação pela farmácia e preenchimento inadequado 

de formulários de pelos prescritores (p.ex. antimicrobianos) também contribuem para a 

ocorrência desse tipo de erro. 
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Roque e Melo (2012) realizaram estudo retrospectivo a partir de revisão de 112 

prontuários referentes a internações ocorridas no período de dezembro de 2007 a fevereiro de 

2008 em um hospital público especializado em cardiologia no Rio de Janeiro. Encontraram 

eventos adversos a medicamentos em 14,3% das amostras analisadas, sendo que em 31,2% 

dos casos foi necessária intervenção para o suporte de vida. Os medicamentos relacionados a 

esses eventos foram: hipoglicemiantes orais, insulina, anticoagulantes, antiagregantes 

plaquetários, contraste radiológico, digitálico e diurético, sendo os cinco primeiros 

considerados potencialmente perigosos (ISMP, 2012). 

Em outro estudo retrospectivo de revisão de prontuários em hospital público terciário do 

Rio de Janeiro, Rozenfeld et al (2013) buscaram identificar a ocorrência de EAM a partir do 

emprego de 18 rastreadores. Dos 128 prontuários analisados, 15,6% apresentaram EAM, com 

01 ou mais eventos ocorrendo no mesmo paciente. Dos 34 eventos identificados, 02 

contribuíram para o óbito de um paciente. Os eventos adversos a medicamentos mais 

frequentes foram náuseas e vômitos, sonolência e hipoglicemia, e estiveram atribuídos às 

classes de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular (27,8%), sistema nervoso 

(22,2%) e aparelho digestivo e metabolismo (20,4%). A ocorrência de EAM está 

significativamente relacionada a maior tempo de internação e maior número de comorbidades. 

Na França, estudo retrospectivo caso-controle analisou registros de eventos adversos 

referente às internações ocorridas no período de setembro de 2009 a fevereiro de 2011 em 

unidade pós-emergência de um hospital universitário. Identificou a ocorrência de EA em 56 

dos 1842 pacientes internados no período. Dentre os EA identificados, 79,7% eram 

relacionados a medicamentos, sendo os principais envolvidos aqueles com ação no sistema 

nervoso (47,4%) e os anti-infecciosos (21,8%) (DUPOUY et al, 2013). 

Além dos danos à saúde do paciente causados pelos eventos adversos a medicamentos, os 

custos diretos e indiretos envolvidos são preocupantes. Os custos diretos representam os 

gastos com assistência médica e cuidados em saúde, enquanto os custos indiretos são aqueles 

relativos à perda de produtividade econômica devido à morbidade e à mortalidade, e podem 

ser medidos por meio de aposentadorias e pensões precoces e perda de renda (KOHN et al, 

2000). 

Em estudo realizado por Thomas e colaboradores (2000), a estimativa de gastos diretos e 

indiretos relacionados a eventos adversos foi de aproximadamente 662 milhões de dólares, 

sendo que 308 milhões correspondem a EA evitáveis. Na Suécia, estudo coorte retrospectivo 

observacional realizado em 2008 demonstrou que o gasto anual estimado com os custos 

diretos decorrentes dos EAM é de 21 milhões de dólares (GYLLENSTEN et al, 2014). 
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Diante das graves consequências causadas à saúde dos pacientes e dos altos custos 

decorrentes desses eventos, a qualidade dos serviços de saúde e a segurança do paciente 

ganharam destaque, fazendo com que medidas sejam tomadas para minimização desses 

eventos que tantos danos causam diariamente aos pacientes que dependem desses serviços. 

 

 

2.3 Erros de Medicação 

 

Erro de medicação (EM) consiste em qualquer erro que ocorre no processo de 

medicação, com ou sem consequências adversas aos pacientes envolvidos. Esses erros 

comprometem a confiança do paciente no sistema de saúde, geram grandes custos adicionais 

e, por serem evitáveis, apontam para a necessidade de avaliar as causas envolvidas no 

processo de modo a buscar intervenções possíveis para melhorar a segurança na utilização de 

medicamentos (ROSA e PERINI, 2003; WHO, 2009; ANVISA, 2013a, MENDES et al, 

2013).  

As causas dos EM são multifatoriais e envolvem toda a equipe multiprofissional. Os 

erros podem ocorrer por falta de conhecimento, não cumprimento de protocolos estabelecidos, 

esquecimento e/ou falhas no processo como um todo. Podem ser cometidos por qualquer 

profissional, independente do nível de experiência, incluindo médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e de farmácia, além de profissionais administrativos 

envolvidos no processo de medicação e dos próprios pacientes (ASPH, 1993). 

A American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) identificou como 

principais tipos de erros de medicação, baseado em revisão da literatura, os erros de 

prescrição, omissão de dose, horário incorreto, administração de medicamento não autorizado, 

dose e dosagem incorreta, técnicas de preparação e administração incorreta, falta de adesão do 

paciente ao tratamento, entre outros não especificados (ASPH, 1993). 

Objetivando padronizar a detecção, análise, classificação e registro dos EM, Otero-

López e colaboradores (2003) buscaram adaptar a taxonomia já publicada pelo National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention no ano de 1998 

(NCCMERP, 1998) às peculiaridades de seu país, e publicaram um documento no qual 

descreveram diversos critérios relacionados aos erros de medicação, incluindo as 

características do erro (Quadro 1). 
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Quadro 1: Características dos erros de medicação. 

CARACTERÍSTICAS DO ERRO DE MEDICAÇÃO 

PROCESSO ONDE OCORRE 

Prescrição; 

Transcrição/validação; 

Preparação/dispensação; 

Preparação/administração; 

Monitorização do paciente e/ou do tratamento. 

TIPOS DE ERRO 

Medicamento incorreto (seleção inadequada, medicamento desnecessário; transcrição / dispensação / 

administração de medicamento diferente do prescrito); 

Omissão de dose (falta de prescrição de um medicamento necessário; omissão de transcrição / dispensação / 

administração); 

Dose incorreta (maior / menor do que a correta, dose extra); 

Frequência de administração incorreta; 

Forma farmacêutica incorreta; 

Erro na preparação / manipulação / acondicionamento; 

Técnica de administração incorreta; 

Via de administração incorreta; 

Velocidade de administração incorreta; 

Horário de administração incorreto; 

Paciente errado; 

Tempo de tratamento incorreto; 

Monitorização inadequada do tratamento; 

Medicamento deteriorado; 

Falta de adesão pelo paciente; 

Outros. 

Fonte: Adaptado de OTERO-LÓPEZ et al, 2003. 

 

As causas envolvidas nos EM são muitas, estando entre as mais comuns os erros de 

leitura e interpretação das prescrições devido à ilegibilidade, ambiguidade e uso de 

abreviaturas; leitura incorreta do nome do paciente ou do medicamento (grafia e sons 

semelhantes); embalagens e formas farmacêuticas do medicamento muito parecidas (ampolas 

e comprimidos com cores e formatos semelhantes); falhas nos equipamentos envolvidos na 

dispensação, preparação e administração de medicamentos (sistema informatizado, seringas, 

equipos, bomba de infusão); além dos fatores humanos (falta de conhecimento sobre o 

medicamento e/ou paciente, esquecimento, cansaço, estresse e descumprimento de protocolos 

definidos) (OTERO-LÓPEZ et al, 2003). 
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Em revisão sistemática sobre erros de medicação em países do Oriente Médio, 

Alsulami, Conroy e Choonara (2013) encontraram erros de prescrição variando de 7,1 a 

90,5% das prescrições médicas e erros de administração ocorrendo em 9,4 a 80% das 

administrações realizadas. O principal fator contribuinte para a ocorrência dos erros foi a falta 

de conhecimento sobre medicamentos por médicos e enfermeiros.  

Reis et al (2010) encontraram 30,3% de erros de medicação relacionados à 

administração de medicamentos, sendo mais comum o horário incorreto (77,3%) e a dose 

incorreta (14,4%). Medicamentos administrados por via parenteral foram os mais frequentes 

(48,5%); 13,3% dos medicamentos envolvidos eram potencialmente perigosos, sendo 

heparina, tramadol e insulina os principais envolvidos.  

Falha na identificação do paciente e na interpretação da prescrição médica, 

esquecimento e erros cometidos por distração e sobrecarga de trabalho foram as causas de 

erros de medicação mais frequentes encontradas em revisão sistemática realizada por Keer e 

colaboradores (2013). Conhecimento inadequado sobre medicamentos, incluindo os 

potencialmente perigosos, foi também apontado como importante fator contribuinte para a 

ocorrência dos EM (KEERS et al, 2013).  

A incidência dos erros de medicação é incerta, visto que os estudos são realizados em 

diferentes populações e utilizam métodos e variáveis distintos. Além disso, vários EM não são 

registrados e detectados, pois causam pouco ou nenhum dano ao paciente, o que representa 

grande preocupação pela impossibilidade de conhecer as possíveis causas de erros e propor 

estratégias que minimizem sua ocorrência. O farmacêutico tem a responsabilidade de 

promover o uso correto do medicamento, atuando de forma colaborativa e integrada à equipe 

de saúde, buscando prevenir, detectar e solucionar problemas relacionados a medicamentos 

(ASPH, 1993). 

 

 

2.4 A Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente 

 

Várias são as definições para a qualidade do cuidado. Para Avedis Donabedian (1980), 

cuidado de boa qualidade é aquele que proporciona ao paciente o bem estar máximo e mais 

completo, após considerar o equilíbrio previsto entre benefícios e danos que acompanham o 

processo de cuidado em toda sua extensão. Para o Institute of Medicine, qualidade do cuidado 
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envolve segurança, prática assistencial consistente com o conhecimento profissional atual e 

personalizada para cada indivíduo (KOHN et al, 2000). 

Após a publicação do documento “To Err is Human” pelo IOM (KOHN et al, 2000), a 

preocupação com a qualidade ganhou destaque e várias organizações se mobilizaram no 

intuito de promover práticas seguras no cuidado ao paciente. Em 2004, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, objetivando 

organizar conceitos e definições sobre segurança do paciente e propor melhorias para redução 

de riscos e eventos adversos (WHO, 2004). Dentre as ações propostas para o alcance desses 

objetivos, duas foram definidas como desafios globais, devido ao seu grau de importância e 

prioridade: redução de infecções relacionadas à assistência à saúde, através da campanha de 

higienização das mãos, e a promoção de cirurgia segura, com a adoção de uma lista de 

verificação de segurança cirúrgica nos serviços de saúde, que deve ser aplicada antes, durante 

e após cada procedimento cirúrgico, garantindo, dentre outras coisas, que este seja realizado 

no paciente e local corretos (WHO, 2006; WHO, 2008). 

 Além dessas ações prioritárias, várias outras têm sido apoiadas pela OMS, dentre 

elas: evitar erros com medicamentos que apresentam nomes e embalagens parecidos, também 

chamados de sound-alike e look-alike; identificar corretamente o paciente, evitando, dentre 

outras coisas, a administração indevida de medicamentos; garantir a comunicação efetiva na 

transmissão de resultados e ordens verbais; retirar das unidades de internação as soluções 

eletrolíticas concentradas e criar mecanismos para seu controle; garantir a medicação correta 

em transições dos cuidados (conciliação medicamentosa); evitar o erro relacionado à conexão 

de tubos, cateteres e seringas; e usar seringas descartáveis (WHO, 2007). 

No Brasil, o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP-Brasil) 

têm representado um importante papel nas recomendações de segurança quanto à utilização 

de medicamentos. Fundado em 2009 a partir de iniciativas voluntárias que surgiram durante o 

I Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente e Erros de Medicação, realizado na cidade 

de Belo Horizonte em 2006, é uma organização não governamental filiada ao Institute for 

Safe Medication Practices (ISMP). 

Em 2013, a publicação da Portaria MS/GM nº 529, de 01 de abril, instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo de contribuir para a qualificação do 

cuidado em saúde, sendo regulamentada pela RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 da ANVISA. 

Dentre outras ações de segurança, essas publicações determinam a criação dos Núcleos de 

Segurança do Paciente (NSP) nos estabelecimentos de saúde, bem como a elaboração e 

implantação de protocolos básicos que abordam temas definidos pela OMS. Isso representa 
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um importante marco na questão atual de segurança e qualidade do cuidado, tornando 

obrigatória a adoção de políticas e procedimentos pelas intuições de saúde (BRASIL, 2013; 

ANVISA, 2013b). 

 

2.4.1 ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

Os serviços de saúde, ao longo dos anos, têm alcançado grandes avanços 

tecnológicos, em busca de maior efetividade e qualidade da assistência. Tornaram-se mais 

complexos, o que demanda preocupação quanto à necessidade de aliar esses avanços à 

qualidade e segurança, garantindo credibilidade junto aos pacientes e à sociedade (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2014b).  

Nesse contexto de qualidade e segurança, insere-se a acreditação hospitalar, que é 

um processo no qual uma instituição de saúde, através de contratação voluntária, é avaliada 

por uma entidade externa quanto à conformidade com um conjunto de padrões criados para 

aperfeiçoar a segurança e a qualidade do cuidado. Possui caráter educativo, voltado para a 

melhoria contínua, além de ser periódico e reservado, onde as informações coletadas e 

analisadas não são divulgadas (JCI, 2008; BRASIL, 2002; BRASIL, 2014b). 

A acreditação teve sua origem em 1910, quando o médico Ernest Codmam formulou 

um sistema no qual o hospital deveria avaliar todos os pacientes, gerenciando os resultados 

obtidos para avaliar a adequação dos cuidados prestados. Em 1917, o mesmo médico liderou 

o desenvolvimento do “Programa de Padronização Hospitalar”, cujo objetivo foi estabelecer 

padrões de qualidade para a avaliação de hospitais nos Estados Unidos. No ano seguinte, 

foram estabelecidos os Padrões Mínimos, compostos por cinco padrões, que serviram de base 

ao programa de avaliação de hospitais e ao estabelecimento de padrões subsequentes 

(FELDMAN et al, 2004). 

Durante o processo de acreditação, as evidências são coletadas através de entrevistas, 

exame de documentos, observação das atividades e condições nas áreas de interesse. As não 

conformidades encontradas durante o processo de avaliação podem ser classificadas em não 

conformidade maior (ausência ou incapacidade total da instituição em atender ao requisito do 

padrão ou à norma como um todo, ou grande número de não conformidades “menores”) e não 

conformidade menor (falta de cumprimento de requisitos do sistema da qualidade que não 

implicam em “quebra” do sistema de qualidade). Se os resultados observados forem 

satisfatórios, o hospital passa a ser uma instituição acreditada, usando da credibilidade da 
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instituição acreditadora. A avaliação dos resultados pode ainda incluir recomendações para a 

melhoria da qualidade (BRASIL, 2002). 

Como a organização hospitalar é um sistema onde estruturas e processos estão 

interligados de modo a garantir um atendimento integral, os setores não devem ser avaliados 

isoladamente, pois o mau funcionamento de um pode influenciar o funcionamento de outro, 

comprometendo o resultado final. Além disso, o processo de melhoria de uma organização 

deve começar por meio do enfoque dos profissionais, visto que eles são a força motriz das 

atividades realizadas na instituição. Deve-se buscar o aprimoramento da educação, o 

desenvolvimento de habilidades, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de 

responsabilidade e ética no trabalho (BRASIL, 2002). 

 Dentre as entidades acreditadoras atuantes no Brasil, encontram-se a Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), cuja metodologia é reconhecida pela International Society 

for Quality in Health Care (ISQua), a Joint Commission International (JCI), representada 

pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), e a Canadian Council on Healthcare 

Services Accreditation, representada pelo Instituto Qualisa de Gestão. Todas as organizações 

são entidades não governamentais e sem fins lucrativos que certificam a qualidade de serviços 

de saúde com foco na segurança do paciente (BRASIL, 2014). 

 A Joint Commission International constitui um braço internacional da The Joint 

Commission (Estados Unidos) e é líder mundial em certificação de organizações de saúde 

desde 1988, cuja missão é a melhora contínua da qualidade e da segurança do cuidado aos 

pacientes, por meio de processos de acreditação e certificação internacionais, educação e 

ensino. Na terceira edição dos “Padrões de Acreditação da Joint Commission International 

para Hospitais”, houve a inclusão de um capítulo exclusivo para as Metas Internacionais de 

Segurança, cuja implementação passou a ser exigida em todas as instituições acreditadas pela 

JCI no âmbito dos Padrões Internacionais para Hospitais (JCI, 2008). 

A acreditação hospitalar é um processo árduo, que demanda muito trabalho e 

comprometimento de todos os profissionais envolvidos. No entanto, muitos são os benefícios 

advindos desse processo, não só para os pacientes, mas para os profissionais de saúde e a 

sociedade como um todo. Espera-se, desse modo, criar uma cultura de qualidade e segurança 

no interior da instituição, reduzindo a ocorrência de eventos adversos e custos a eles 

associados, elevando sua credibilidade junto à população (BRASIL, 2002). 
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2.4.2 SEGURANÇA NO USO DE MEDICAMENTOS 

 

 O medicamento envolve uma série de atividades que precede sua efetiva utilização 

pelo paciente. Dentre as etapas que compõe o ciclo da assistência farmacêutica, estão a 

seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a utilização, que 

engloba a prescrição, dispensação e uso. A segurança no uso do medicamento depende da 

adequada execução de todas essas etapas, visto ser necessário que o medicamento correto 

esteja disponível com qualidade na quantidade necessária para o tratamento do paciente 

(MARIN et al., 2003).  

 Embora essas etapas componham a base de uma utilização racional e segura, outras 

são também importantes para a qualidade e segurança do cuidado ao paciente. A prescrição, a 

dispensação e a administração são as principais etapas onde os erros de medicação podem 

ocorrer (MOYEN et al, 2008; PRAXEDES e TELLES-FILHO, 2011;ANVISA, 2013a). 

 A prescrição médica é um instrumento de comunicação entre médico/paciente e entre 

médico/profissionais de saúde. Deve ser clara, completa e legível, conter o nome completo do 

paciente, número de registro, enfermaria e leito, data, assinatura e carimbo do médico. Os 

medicamentos devem estar escritos por extenso, na nomenclatura genérica, com dosagem, via, 

frequência e/ou horário de administração. Considerar informações específicas do paciente 

(idade, peso, função hepática e renal) e histórico de alergia medicamentosa também é 

fundamental para uma prescrição segura (MEMBERS OF EMERGE et al, 2009; ANVISA, 

2013a). 

 Para minimização de riscos, recomenda-se evitar o uso de abreviaturas, da letra U pra 

descrição de “unidade” e de casas decimais na prescrição das doses. Outra recomendação 

muito importante é limitar as prescrições verbais às situações de emergência, onde deve ser 

realizada de forma lenta e clara, para que o ouvinte entenda e repita a prescrição (ASHP, 

1993; ANVISA, 2013a). 

 A prescrição eletrônica é considerada um importante recurso para diminuição de 

alguns problemas nessa etapa. Pode minimizar os erros decorrentes de ilegibilidade, 

disponibilizar informações sobre dose recomendada e sinalizar alergias, necessidade de ajuste 

de dose e interações medicamentosas. Apesar de trazer benefícios, envolve custo elevado para 

sua implantação, necessidade de intenso treinamento com toda a equipe envolvida e aumento 

da probabilidade de erros no período de implantação e adaptação do sistema. Necessita 

também de um sistema informatizado muito bem elaborado que funcione de modo adequado e 
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seguro, para que não cause outros tipos de erros (ASHP, 1993; MOYEN et al, 2008; 

MEMBERS OF EMERGE et al, 2009). 

 Na etapa de dispensação, o processo deve ser realizado em ambiente tranquilo e 

seguro, com a análise da prescrição pelo farmacêutico, observando dose e possíveis interações 

e incompatibilidades medicamentosas. A utilização de códigos de barras para identificação 

dos medicamentos é uma ferramenta que provê maior segurança ao processo, devido à 

possibilidade de rastreabilidade do medicamento dispensado. Além disso, realizar a 

conferência dos locais de armazenamento dos medicamentos, diferenciar aqueles de aparência 

semelhante, supervisionar o processo de fracionamento e realizar a dupla conferência dos 

medicamentos separados são atividades que devem fazer parte da rotina para minimizar as 

chances de falhas (ASHP, 1993; MEMBERS OF EMERGE et al, 2009; ANVISA, 2013a). 

 A administração do medicamento pela equipe de enfermagem é a etapa final do 

processo de medicação. Deve ser precedida da checagem dos 09 certos: paciente certo (dois 

identificadores), medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, compatibilidade 

medicamentosa, orientação correta ao paciente, direito de recusa pelo paciente e anotação 

certa. Algumas estratégias podem garantir maior segurança a este processo, como a existência 

de um local adequado para preparação dos medicamentos, a dupla checagem do medicamento 

à beira do leito, o treinamento e reciclagem da equipe quanto à utilização de equipamentos 

destinados à administração de medicamentos e noções de farmacologia e cálculos 

matemáticos (ASHP, 1993; PRAXEDES e TELLES-FILHO, 2011; ANVISA, 2013a).  

 A comunicação efetiva e eficiente entre os membros da equipe multidisciplinar é 

extremamente importante, não só para a segurança no uso do medicamento, mas para a 

assistência como um todo. Estimular a troca de informações e a resolução de dúvidas quanto à 

interpretação de informações promove maior integração entre os profissionais de saúde, 

garantindo maior continuidade, integralidade e segurança das ações de cuidado (ASHP, 1993; 

ANVISA, 2013a). 

 Há que se reconhecer que o sistema de saúde em si possui inúmeras características 

que predispõe ao erro. Ambientes incertos e dinâmicos, fontes de informação variadas, ações 

com consequências imediatas, momentos de estresse permeados por atividades rotineiras e 

repetitivas, indivíduos com diferentes prioridades são apenas algumas das condições que 

podem levar a falhas na execução das atividades de cuidado (OTERO-LÓPEZ et al, 2003; 

ANVISA, 2013a). 

 A promoção da segurança do paciente deve ser iniciada ainda na etapa de formação 

profissional, antes do ingresso dos profissionais de saúde no mercado de trabalho. Prover 
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informação e educação nas instituições de ensino para que médicos tornem-se bons 

prescritores, ilustrando os principais tipos de erros e a forma de evitá-los, estimular o 

conhecimento da história prévia do paciente, incluindo histórico de alergias medicamentosas e 

comorbidades, estimular atividades interdisciplinares com maior envolvimento de 

farmacêuticos na prática clínica, e orientar quanto à importância da notificação de eventos 

adversos são alguns tópicos que devem ser explorados na formação acadêmica para que os 

profissionais cheguem ao mercado de trabalho melhor qualificados e com a cultura da 

segurança já incorporada às ações de cuidado (ASHP, 1993; MEMBERS OF EMERGE et al, 

2009). 

 

 

2.5 Metas Internacionais de Segurança do Paciente 

 

As Metas Internacionais de Segurança do Paciente têm como propósito promover 

melhorias específicas na segurança do paciente. Destacam áreas problemáticas na assistência 

à saúde e apresentam soluções consensuais para esses problemas, concentrando-se em ações 

que abranjam todo o sistema. Sua implementação é exigida desde 2008 em todas as 

instituições acreditadas pela JCI no âmbito dos Padrões Internacionais para Hospitais (JCI, 

2008). 

São estruturadas a partir de um padrão (a meta), um propósito e elementos de 

mensuração, e pontuadas de forma semelhante a outros padrões, como “conforme”, 

“parcialmente conforme” ou “não conforme”. As seis metas encontram-se descritas no 

Quadro 2. A meta 3 aborda especificamente a segurança no uso de medicamentos (JCI, 2008). 

 

Quadro 2: Metas Internacionais de Segurança do Paciente. 

METAS DESCRIÇÃO 

Meta 1 Identificar corretamente os pacientes 

Meta 2 Melhorar a comunicação efetiva 

Meta 3 Melhorar a segurança de medicamentos de alta-vigilância 

Meta 4 Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto 

Meta 5 Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde 

Meta 6 Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas 

Fonte: JCI (2008). 
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A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, criada em 2004 durante a 57
a 

Assembleia Mundial de Saúde, buscou estabelecer objetivos principais para o tema, liderando 

a nível internacional programas de segurança do paciente. A partir da identificação dos 

principais problemas relacionados à assistência à saúde, estabeleceu os “Desafios Globais 

para a Segurança do Paciente”, buscando promover ações que ajudem a evitar riscos aos 

pacientes e auxiliar países de todo o mundo na sua implantação (WHO, 2004). 

O primeiro desafio global foi estabelecido no ano de 2005 e focou nas infecções 

relacionadas à assistência à saúde, promovendo a higienização das mãos através da campanha 

“Uma assistência limpa é uma assistência mais segura” (WHO, 2006). Em 2009, a OMS 

definiu o dia 05 de maio para a Campanha Mundial de Higiene das Mãos. 

A partir do ano de 2007, o foco das ações de segurança foi a diminuição da 

morbimortalidade associada a procedimentos cirúrgicos, através do tema “Cirurgias seguras 

salvam vidas”. Esse desafio global culminou na elaboração de um conjunto de normas e 

procedimentos, que inclui uma Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica para avaliação 

integral do paciente antes, durante e após a realização da cirurgia (WHO, 2008). 

Várias situações relacionadas à assistência do paciente tornaram-se alvo de 

preocupação, por contribuírem para a ocorrência de eventos adversos. A correta identificação 

do paciente é uma delas, visto ser procedimento fundamental para uma assistência segura. 

Nos hospitais, ainda existe a prática comum de identificação do paciente pelo número do leito 

que ocupa bem como pela patologia a ele associada. Pacientes com nomes iguais ou 

semelhantes, principalmente quando internados no mesmo quarto, são fonte provável de 

incidentes relativos à falha na administração de medicamentos, sangue e hemoderivados, e na 

realização de exames e procedimentos cirúrgicos (ANVISA, 2013a).  

A comunicação na área hospitalar, caracterizada pelo grande fluxo de informações e 

necessidade de rápida tomada de decisão, que muitas vezes resulta em ordens e prescrições 

verbais, os erros de medicação, a queda de pacientes, que podem causar traumas físicos e 

emocionais aos pacientes, e a ocorrência de úlceras por pressão são outros desafios para a 

segurança do paciente e, portanto, foram instituídas como metas a serem alcançadas (JCI, 

2008; ANVISA, 2013a). 

 

2.5.1 A META 3 E OS MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 

O requisito estabelecido para essa meta é desenvolver uma abordagem para melhorar 

a segurança de medicamentos de alta-vigilância nas instituições de saúde (JCI, 2008). 
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Medicamentos de alta-vigilância (MAV), também denominados medicamentos 

potencialmente perigosos (MPP), são aqueles que possuem risco aumentado de provocar 

danos graves aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização; não são os mais 

frequentes, mas suas consequências são mais graves, podendo acarretar lesões permanentes ou 

morte (WHO, 2009, ISMP-BRASIL, 2013). 

O propósito da meta 3 é reduzir ou eliminar os erros relacionados à administração 

não intencional de eletrólitos concentrados, retirando das unidades de assistência estes MPP. 

Deve estabelecer política e/ou procedimento que identifique as áreas onde os eletrólitos 

concentrados são necessários clinicamente, as normas para a rotulagem diferenciada dos 

mesmos e as formas de armazenamento nessas áreas, de modo a restringir o acesso e prevenir 

sua administração inadvertida (JCI, 2008). 

Essa meta pode ser mensurada através dos seguintes elementos: existência de um 

processo colaborativo no desenvolvimento de políticas que definam a localização, rotulagem 

e armazenamento de eletrólitos concentrados, inexistência destes medicamentos nas unidades 

de cuidado ao paciente, a menos que clinicamente necessário, e definição de ações 

preventivas quanto à administração indevida desses MPP nessas áreas permitidas pela política 

estabelecida (JCI, 2008). 

Várias publicações têm demonstrado o quanto frequente e letal são os erros 

relacionados a eletrólitos concentrados. Em 1996, duas enfermeiras administraram 

acidentalmente uma injeção intravenosa de cloreto de potássio (KCl) em bolus no lugar de 

furosemida em um homem de 71 anos. O paciente teve uma parada cardíaca, foi reanimado 

após manobras de ressuscitação, mas foi a óbito seis horas após o ocorrido (ISMP, 1996b). 

Recentemente, Markman e colaboradores (2010), também evidenciaram erros 

relacionados à administração equivocada de KCl. Foram analisadas dez amostras de soluções 

residuais de medicamentos recebidas de diferentes hospitais do Brasil. Em quatro delas, foi 

comprovada a diluição equivocada com solução de KCl a 19,1%; sendo que duas estavam 

acompanhadas de relatório médico descrevendo óbito após parada cardíaca. 

Nesse estudo, optar-se-á por utilizar o termo medicamento potencialmente perigoso. 

A lista de MPP do hospital de estudo foi definida a partir da lista de medicamentos 

padronizados na instituição, utilizando como referência a Lista de Classes Terapêuticas e 

Medicamentos Específicos Potencialmente Perigosos utilizados em hospitais, atualizada pelo 

ISMP-Brasil no ano de 2013 (Anexo 1). Essa lista, baseada naquela definida pelo ISMP em 

2012, define como MPP, além dos eletrólitos concentrados, as classes terapêuticas e alguns 

medicamentos específicos cujo erro na administração pode acarretar danos graves ao paciente.  
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Dentre os MPP, estão a insulina, os hipoglicemiantes orais (p. ex. metformina, 

glibenclamida), os anestésicos gerais (p. ex. propofol, sevoflurano), os anticoagulantes (p.ex. 

heparina), os agonistas adrenérgicos (p. ex. epinefrina, norepinefrina), entre outros. A maioria 

desses medicamentos são administrados por via parenteral e utilizados em situações de 

emergência, na terapia intensiva e em cirurgias, representando maior risco para o paciente e 

tornando necessária a adoção de estratégias para a minimização de erros associados à sua 

utilização (ISMP, 2012; ISMP-BRASIL, 2013). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

 Implantar processos visando melhorar a segurança envolvendo medicamentos 

potencialmente perigosos em um hospital integrante da Rede Hospitalar Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Definir a lista de MPP do hospital de estudo; 

 Realizar o diagnóstico dos setores e unidades de internação do hospital quanto ao 

armazenamento de MPP; 

 Definir, junto ao Núcleo de Qualidade e Segurança do hospital, os MPP e os 

setores a serem priorizados, bem como a forma de identificação diferenciada desses 

medicamentos a ser adotada;  

 Elaborar o plano de ação para implantação dos processos definidos na etapa 

anterior; 

 Analisar e discutir os resultados obtidos. 
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4 PRIMEIRO ARTIGO 

 

Nessa seção, encontra-se o manuscrito submetido à revista Ciência & Saúde Coletiva.  
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Resumo 

 

Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, cujo objetivo foi diagnosticar o 

cenário envolvendo medicamentos potencialmente perigosos (MPP) em um hospital terciário 

localizado no Rio de Janeiro e definir processos visando melhorar a segurança nesse contexto. 

Ciclo PDCA, brainstorming e plano de ação 5W2H foram as ferramentas de gestão utilizadas 

para planejamento das ações. A fase preparatória consistiu na definição da lista de MPP da 

instituição, visita a setores do hospital e ao Serviço de Farmácia de quatro hospitais distintos. 

Os resultados obtidos nessa fase subsidiaram a fase de planejamento, que incluiu o 

brainstorming e a confecção do plano de ação. Foram selecionados 16 MPP para identificação 

diferenciada com etiqueta vermelha. Os critérios para o consenso foram severidade do dano 

em caso de erro, similaridade entre as ampolas e elevado consumo na instituição. A 

elaboração do plano de ação elencou 11 atividades necessárias ao alcance do objetivo 

proposto; destas, quatro não foram concluídas até a publicação desse estudo. A relevância 

desse trabalho consiste na importância do tema abordado e na prática de ações concretas 

visando a segurança do paciente, podendo auxiliar outros hospitais a adequarem a experiência 

aqui descrita às suas realidades institucionais.  

 

Palavras-chave: Erros de Medicação, Segurança do Paciente, Medicamentos Sob Prescrição. 
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Abstract 

 

This is a descriptive study which aimed to analyse the set involving high-alert medications in 

a tertiary public hospital in Rio de Janeiro city and to define processes to improve safety in 

this context. The management tools used for planning actions were PDCA cycle, 

brainstorming and 5W2H. The preparatory step included the definition of the institution’s 

high-alert medications list, visit to some hospital’s departments and to four different 

hospitals’ Pharmacy. The results of this step supported the planning phase, which included 

brainstorming and plan action construction. Sixteen high-alert medications were selected for 

different identification with red label. The criteria for consensus were severity of injury in 

case of medication error, the similarity between the vials and the high use of these drugs in 

the institution. The plan action resulted in 11 important activities to achieve the aim of this 

study; four of them were not completed until this publication. This study may help other 

hospitals to conduct actions aiming patient safety related to high-alert medications. 

 

Keywords: Medication Errors, Patient Safety, Prescription Drugs. 
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Introdução 

 A preocupação com a qualidade dos serviços de saúde tem aumentado ao longo dos 

últimos anos a partir da percepção de que os eventos adversos relacionados ao cuidado têm 

acarretado custos sociais e econômicos consideráveis, podendo implicar em danos 

irreversíveis aos pacientes e suas famílias
1,2,3

.  

 Evento adverso (EA) é o dano causado ao paciente decorrente do serviço prestado, 

podendo ser inerente ao cuidado de saúde ou decorrente de erro nesse processo
4,5,6

. Quando é 

evitável e está relacionado a medicamento, o EA é considerado erro de medicação e pode 

ocorrer por problemas na prática profissional, na realização de procedimentos, na 

comunicação, incluindo prescrição, na embalagem dos medicamentos, na dispensação, 

preparação e administração de medicamentos. Esses erros são bastante frequentes e podem ter 

desfechos fatais
1,2,4,6

. 

   A Organização Mundial da Saúde (OMS), através da criação da Aliança Mundial 

para a Segurança do Paciente em 2004, estabeleceu os “Desafios Globais para a Segurança do 

Paciente” com os principais problemas relacionados à assistência à saúde, liderando, em nível 

internacional, ações que auxiliem os países na implantação de programas de segurança do 

paciente
7
.  

  No âmbito do medicamento, as ações se voltaram para as soluções concentradas de 

eletrólitos, por estarem relacionadas a vários desfechos fatais
8,9

. O cloreto de potássio 

concentrado é um representante clássico desse tipo de medicamento, e junto com outros 

medicamentos, passou a ser classificado como medicamento de alta-vigilância (MAV), ou 

potencialmente perigoso (MPP), devido ao maior potencial de provocar lesão grave nos 

pacientes quando ocorre falha em seu processo de utilização
6,10,11

. As recomendações básicas 

para minimizar os erros com esses medicamentos envolvem ações de retirada dos eletrólitos 

concentrados das unidades de cuidado, identificação diferenciada alertando para o risco do 
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medicamento, adoção de protocolos de tratamento e garantia de acesso à informação técnica 

sobre esses produtos
10,12,13

. 

No Brasil, o Ministério da Saúde também tem demonstrado preocupação quanto à 

segurança do paciente e transformou essa pauta em política no ano de 2013, com a publicação 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituída por meio da Portaria 

MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013. Esse programa visa apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente 

em cada instituição de saúde, tornando obrigatória a abordagem do tema bem como a adoção 

de práticas seguras
14

.  

 Para a implantação de qualquer prática ou processo no âmbito hospitalar, além de 

conhecimento técnico, são necessárias ferramentas de gestão que possibilitem conhecer a 

realidade institucional, levantar os problemas existentes e elaborar estratégias para o alcance 

dos objetivos. Três delas são aqui descritas por terem sido eleitas para o gerenciamento, 

planejamento e organização das atividades desse trabalho, respectivamente. 

 O Ciclo PDCA, idealizado por Walter A. Shewhart e mais tarde aplicado por Willian 

E. Deming, nasceu no escopo da tecnologia denominada TQC – Total Quality Control - como 

uma ferramenta que melhor representava o ciclo de gerenciamento de uma atividade, tornando 

os processos de gestão mais ágeis, claros e objetivos. Tem como estágio inicial o 

planejamento da ação, levando em conta os recursos disponíveis (P – plan: planejar); 

posteriormente, tudo o que foi planejado é executado (D - do: fazer), gerando a necessidade 

de checagem constante das ações implantadas (C - check: verificar, controlar). Com base 

nesta análise e comparação com o que foi planejado, o gestor começa a implantar medidas 

para correção das falhas que surgiram no processo ou produto (A - act: corrigir, atuar 

corretivamente)
15,16

. 
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O brainstorming, ou “tempestade de ideias”, é uma ferramenta utilizada para criar o 

maior número de ideias ou para evidenciação de problemas acerca de um tema previamente 

selecionado, sendo importante para a fase de planejamento
16,17

. Por ser utilizada em grupo, 

desenvolve nos participantes maior comprometimento com a causa analisada. Pode ser 

conduzido de forma estruturada, onde são realizadas rodadas em que cada participante dá uma 

ideia ou diz “passo” ao chegar a sua vez, encerrando a técnica quando só restar um 

participante dando ideias; ou não estruturada, na qual o grupo se reúne e expõe suas ideias 

livremente
17

. Envolve cinco etapas, sendo a primeira a construção da equipe, com membros 

dos setores que buscam resolver o problema, e um facilitador, responsável pelo registro das 

ideias. A segunda é a definição do foco, que é o tema principal a ser discutido, e do enfoque, 

que mostrará como o foco será abordado. A terceira etapa é a geração de ideias pelos 

participantes. A quarta é a etapa crítica, na qual as ideias geradas são analisadas e agrupadas 

por “semelhança” de conteúdo de forma a gerar respostas. A quinta e última etapa é a 

conclusão, na qual as respostas que respondem à questão exposta no Foco são selecionadas
16

. 

Para sua execução, o ambiente deve ser confortável de modo a estimular as contribuições dos 

participantes, o grupo deve ser o mais heterogêneo possível, enriquecendo as ideias geradas, e 

a condução deve ser imparcial, garantindo a objetividade, a espontaneidade e a originalidade 

das ideias
17

. 

 A ferramenta 5W2H é um instrumento para Gestão da Qualidade simples e muito útil 

na consolidação e sistematização de um plano de ação. Trata-se de uma forma sistemática de 

se listar as causas de um problema e as contramedidas propostas para neutralizá-las, 

direcionando a discussão em um único foco e evitando a dispersão de ideias. Constitui-se de 

sete perguntas que permitem entender situações e problemas: What? (O quê?) – definem-se as 

tarefas que serão realizadas; Who? (Quem?) – determina-se quem serão as pessoas 

responsáveis pelas tarefas; When? (Quando?) – estabelece-se um cronograma detalhado dos 
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prazos para o cumprimento das tarefas; Where? (Onde?) – define-se em que local as tarefas 

serão realizadas; Why? (Por quê?) – descreve a razão pela qual as tarefas devem ser 

executadas; How? (Como?) – definem-se as maneiras mais racionais e econômicas de 

executar as tarefas; How much? (Quanto custa?) – determinam-se quais serão os custos para a 

realização das tarefas
16,18

. 

 O objetivo desse trabalho foi, com o auxílio das ferramentas de gestão PDCA, 

brainstorming e 5W2H, diagnosticar o cenário envolvendo medicamentos potencialmente 

perigosos em um hospital integrante da Rede Hospitalar Federal do Rio de Janeiro e definir 

processos visando melhorar a segurança nesse contexto. 

 

Metodologia 

 Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, de ações estratégicas para 

identificação e armazenamento de medicamentos potencialmente perigosos visando melhoria 

da segurança. Foi realizado de acordo com a Resolução 466/2012
19

 e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do hospital de estudo (CAAE nº 40794214.6.0000.5646). 

 

Local e população 

 O estudo foi realizado em um hospital terciário de médio porte, localizado no 

município do Rio de Janeiro e integrante da Rede Hospitalar Federal e do Sistema Único de 

Saúde. Possui 158 leitos e atende as seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Cirurgia 

Plástica, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Clínica Médica, Gastroenterologia/Proctologia, 

Ginecologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Oncologia, Traumato-Ortopedia e Urologia. Não 

possui Serviço de Emergência
20

. 

 Para início das atividades, realizou-se análise do armazenamento de MPP nos setores 

do hospital para os quais havia histórico de distribuição desses medicamentos pelo Serviço de 
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Farmácia. Onze setores foram selecionados: Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Centro 

Cirúrgico (CC), Centro de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), Sala de Apoio (atendimento 

de urgências médicas), Centro de Procedimentos Ambulatoriais (CPA), Unidade de 

Internação I (UI-I), Unidade de Internação II (UI-II), Unidade de Internação III (UI-III), 

Serviço de Diagnóstico por Imagem, Serviço de Endoscopia e Serviço de Oncologia. 

 

Fase preparatória 

 O início do trabalho partiu da definição da lista de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos do hospital, a partir da relação de medicamentos padronizados na instituição no ano 

de 2014 e tendo como referência a Lista de Classes Terapêuticas e Medicamentos Específicos 

classificados como Potencialmente Perigosos do ISMP-Brasil atualizada em 2013
10

. 

  Com a lista definida, elaborou-se um Roteiro de Inspeção que foi utilizado durante 

visita realizada aos setores selecionados, sem prévio agendamento, durante o mês de janeiro 

de 2015. Todos os locais de armazenamento de medicamentos foram observados, incluindo os 

carros de parada cardiorrespiratória, registrando-se a quantidade e as condições de 

acondicionamento de MPP. 

 Em paralelo, foram realizadas visitas aos Serviços de Farmácia de quatro hospitais 

distintos, dois públicos e dois privados, sugeridos pelo Núcleo de Qualidade e Segurança 

(NQS) do hospital, visando conhecer como essas instituições conduziam ações de segurança 

envolvendo os MPP. Os tópicos observados durante a visita foram: quais MPP foram 

selecionados na fase inicial de implantação de ações de segurança e quais compunham a lista 

trabalhada na instituição no momento da visita; qual a forma utilizada para identificação 

diferenciada desses medicamentos; como eram armazenados na Farmácia e nos setores de 

cada hospital; e como eram enviados pela Farmácia aos pacientes internados. Todas as visitas 

foram conduzidas pelos chefes dos respectivos Serviços de Farmácia. 
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Fase de planejamento 

Através de memorando emitido pela Direção do hospital no mês de janeiro de 2015 

(Memorando Circular nº 06/2015) a pedido do Núcleo de Qualidade e Segurança, foi 

convocada reunião com profissionais de diversas áreas do hospital para discussão de assuntos 

relativos a medicamentos potencialmente perigosos. Os critérios de seleção dos participantes 

foram a representatividade que suas atividades têm na instituição e a relação intrínseca que 

cada um possui com os temas segurança do paciente e medicamentos potencialmente 

perigosos. 

Os profissionais convidados foram: a Chefia Médica da Anestesiologia, por ser uma 

das únicas especialidades em que o médico administra o medicamento; a Chefia Geral de 

Enfermagem, por representar toda a equipe de enfermagem do hospital; as Chefias de 

Enfermagem das Unidades de Internação e do Centro Cirúrgico, pelo fato destes setores 

atenderem grande número de pacientes e nos quais o processo de administração de 

medicamentos é rotina; a Chefia da Farmácia, por estar diretamente relacionada ao tema em 

questão; a Educação Continuada, por ser responsável pelo treinamento e reciclagem dos 

profissionais da instituição; a Gerência de Risco e o Núcleo de Qualidade e Segurança, pela 

relação direta com a questão da segurança e minimização do risco intra-hospitalar.  

O brainstorming foi realizado de forma não estruturada, com a contribuição livre e 

aleatória dos participantes, e teve como foco a implantação de ações envolvendo MPP. Por ser 

uma técnica de grupo focal, essa ferramenta possui um importante significado no 

planejamento de ações, proporcionando uma visão coletiva do objeto de estudo, através de 

perspectivas diferentes sobre uma mesma questão
21

. 

Iniciou-se o encontro com a exposição da importância do tema a ser discutido e da 

divulgação dos resultados obtidos na fase preparatória, com o intuito de auxiliar e enriquecer 
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a discussão. As questões norteadoras dessa etapa foram: (1) quais medicamentos 

potencialmente perigosos seriam priorizados na fase de implantação das ações; (2) como estes 

medicamentos seriam identificados; (3) quais setores seriam envolvidos nessa fase; (4) quais 

setores poderiam armazenar eletrólitos concentrados. 

O registro de todas as contribuições dos participantes foi realizado pela facilitadora 

do grupo, uma administradora do Núcleo de Qualidade e Segurança. Após o esgotamento de 

todas as ideias geradas, estas foram lidas e analisadas, chegando-se a um consenso para as 

questões levantadas. 

Ao final dessa etapa, foi possível a elaboração de um plano de ação 5W2H para 

determinar tarefas a serem executadas, seus objetivos, responsáveis, cronograma, local, modo 

de execução e custos envolvidos. Foram elencadas 11 atividades necessárias ao alcance dos 

objetivos do estudo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Lista de MPP do hospital 

A definição da lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) do hospital 

de estudo resultou em 125 fármacos distintos, sendo 11 deles medicamentos específicos e 114 

distribuídos entre as diversas classes terapêuticas classificadas como MPP. Esses fármacos 

totalizaram 168 apresentações farmacêuticas distintas, demonstrando a magnitude que esses 

medicamentos possuem dentro do contexto hospitalar, principalmente por grande parte ser 

largamente utilizada em emergências, no cuidado intensivo e em cirurgias, que são situações 

de maior risco para o paciente
10,22,23

. 

 O conhecimento da relação de medicamentos padronizados na instituição permite seu 

maior controle durante o ciclo da assistência farmacêutica, e pode reduzir os erros à medida 
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que permite aos profissionais de saúde conhecer os medicamentos e suas respectivas doses, 

concentração e formas farmacêuticas existentes no hospital, auxiliando na uniformização da 

prescrição médica e da conduta terapêutica, promovendo o uso racional de medicamentos e 

reduzindo custos hospitalares
24,25

. 

 

Visita aos setores do hospital 

Todos os setores visitados apresentaram MPP armazenados em número e quantidade 

distintos (Figura 1). Apenas 03 setores (UI-I, UI-II e UI-III) possuíam relação de 

medicamentos com quantidades definidas para estocagem (“grade”), mas em todas existia não 

conformidade entre o estabelecido nessa relação e as quantidades encontradas no setor. Na 

UI-III, embora existisse quantidade de MPP distinta daquela definida na grade, esses 

medicamentos eram armazenados em local trancado com acesso restrito. 

Os medicamentos potencialmente perigosos encontrados com maior frequência 

foram: cloreto de sódio 20%, cloreto de potássio 10% e glicose hipertônica, presentes em 

todos os setores; heparina e tramadol injetável, presentes em 10 setores; lidocaína sem 

vasoconstritor e prometazina injetável, armazenados em 09 dos 11 setores visitados; 

epinefrina, encontrada em 08 setores; e sulfato de magnésio e morfina injetável, presentes em 

07 dos 11 setores analisados. 

Três setores (CTI, UI-I e UI-II) apresentaram identificação diferenciada nos locais de 

armazenamento de alguns MPP (eletrólitos concentrados e glicose hipertônica). Nos demais, 

não havia identificação adequada e, em alguns casos, estes encontravam-se misturados a 

outros medicamentos no mesmo local de armazenamento. 

Em todos os setores, os carros de parada cardiorrespiratória (PCR) possuíam 

medicamentos potencialmente perigosos. No entanto, devido à inexistência de padronização 

entre eles, houve bastante variação de medicamentos e suas quantidades. Dos 11 setores, 
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apenas 05 apresentaram carros de PCR lacrados e 04 continham relação de controle com 

quantidade e validade dos medicamentos armazenados. Essa é uma observação preocupante 

devido à importância do carro de PCR em situações de urgência e emergência. No entanto, a 

falta de lacre observada na maioria dos casos foi justificada pelo desabastecimento desse 

insumo no hospital, ficando a cargo do responsável de cada setor a aquisição voluntária do 

material com recursos próprios. 

Esse diagnóstico inicial permitiu observar que existe grande quantidade de MPP 

armazenados nos setores visitados. A presença de alguns deles, como a lidocaína injetável e 

heparina, é justificada por sua necessidade e importância na realização de procedimentos da 

rotina assistencial. Observou-se falta de organização e padronização dos medicamentos 

armazenados, com ampolas e frascos semelhantes acondicionados em locais próximos, 

podendo acarretar erros de medicação importantes. Vários medicamentos existiam em grandes 

quantidades, o que dificulta o adequado controle de validade dos mesmos, comprometendo a 

qualidade e a segurança do paciente. 

 O armazenamento inadequado de medicamentos em enfermarias de hospitais é 

problema descrito em estudos nacionais e internacionais. Castellano-Zurera et al 
26

 

encontraram problemas semelhantes em unidades clínicas avaliadas pela Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía, na Espanha. Presença de medicamentos vencidos nas unidades 

assistenciais, falha no armazenamento de medicamentos termolábeis e fotossensíveis, 

ausência de registro de temperatura da geladeira e da data de abertura de frascos multidoses 

foram problemas observados e estavam relacionados à ausência de responsabilidades em seu 

controle e ao desconhecimento das medidas de conservação adequada por parte dos 

profissionais. No Brasil, Raduenz et al 
27

 encontrou problemas semelhantes em um hospital 

público de ensino, demonstrando que essas falhas são sistemáticas e podem contribuir para 

erros de medicação e dano aos pacientes. 
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A existência de eletrólitos concentrados armazenados em todos os setores visitados 

também é alarmante, pois o propósito das ações de segurança é reduzir ou eliminar os erros 

relacionados à administração não intencional de eletrólitos concentrados, retirando das 

unidades de assistência estes MPP. Caso existam nesses locais, devem estar em locais 

devidamente identificados e de acesso restrito
13,28

. 

O farmacêutico é profissional responsável pelo controle, supervisão e garantia da 

qualidade do medicamento na farmácia e em todas as unidades assistenciais do hospital. A 

implantação de uma rotina de ronda farmacêutica pelo Serviço de Farmácia aos setores do 

hospital solucionaria parte dos problemas encontrados, possibilitando sua atuação junto a 

outros profissionais e setores do hospital, promovendo o uso racional de medicamentos de 

modo mais amplo
28,29,30

. 

 

 

Figura 1: Número de medicamentos potencialmente perigosos encontrados nos setores 

visitados do hospital. 

 

Visita ao Serviço de Farmácia de outros hospitais 

De acordo com os tópicos observados durante as visitas, verificou-se que cada 

instituição, de acordo com seu perfil assistencial, adotou diferentes critérios para a definição 

dos MPP selecionados para identificação diferenciada e para a forma com que esse processo 
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era realizado. Além disso, os hospitais possuíam procedimentos distintos de dispensação de 

MPP aos pacientes internados, de armazenamento de eletrólitos concentrados nas unidades 

assistenciais e de sinalização dos locais onde esses medicamentos são armazenados (Quadro 

1).  

As experiências observadas foram importantes para conhecer a forma como cada 

instituição trabalha a segurança envolvendo medicamentos potencialmente perigosos e foi 

uma excelente fonte de dados para ilustrar a realidade de outras unidades hospitalares e 

enriquecer o brainstorming para obtenção de um consenso sobre a melhor estratégia adequada 

à realidade do hospital de estudo. 
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Quadro 1: Resumo de critérios referente a medicamentos potencialmente perigosos 

observados em visita ao Serviço de Farmácia de quatro hospitais do município do Rio de 

Janeiro. 
 

QUESTÕES 

OBSERVADAS 
Hospital Público I Hospital Público II Hospital Privado I Hospital Privado II 

MPP 

identificados 

(início) 

KCl 10%                                                                 
NaCl 20%                                                   
Glicose 25% e 50%                                      
Sulfato de Magnésio 50%                               
Fosfato ácido de K+ 2meq/mL 

KCl 10%                                                    
NaCl 20%                                                                             
Sulfato de Magnésio 50%                                                 
Glicose hipertônica 50%                            
Insulina                         

KCl 10%                                                                                

NaCl 20%                                                      
Sulfato de magnésio 50%                                          
Fosfato ácido de K+ 2meq/mL                                      
Gluconato de cálcio 10%                                          
Glicose 25% e 50%                                           
Insulina                                                                                   
Todos os medicamentos das 
classes terapêuticas 
Antineoplásicos, Opióides e 

Anticoagulantes  

TODOS os 
medicamentos 
recomendados pelo 
ISMP                                                        

Exceção: 
hipoglicemiantes 
orais devido a pouca 
demanda no hospital. 

MPP  

Identificados 

(atualmente) 
*além dos 
descritos 
acima.  

Lidocaína 2% COM e SEM 
vasoconstritor                               
Ocitocina (ampola)                             
Norepinefrina                               
Varfarina 5mg                                    
Glibenclamida 5mg                                   
Metotrexato (comprimido)                                   

Morfina (ampola)                      
Tramadol (ampola e 
comprimido)                                              
Rivaroxabana  

Quimioterápicos 
INTRAVENOSOS                                                                                                                                                                   

Atualizada conforme 
atualização da Lista de 
Medicamentos Padronizados 
no hospital.                                                                                       
Não acrescentou nenhuma 
outra classe terapêutica. 

Atualizada conforme 
atualização da Lista 
de Medicamentos 
Padronizados no 

hospital.                                                                                        

Forma de 

identificação 

Impressão de alerta visual nas 
embalagens pela máquina 
unitarizadora existente no 
hospital. 

Etiqueta vermelha (KCl)                                   
Etiqueta amarela (NaCl)                                                   

Etiqueta marrom (MgSO4)                                                     
Etiqueta azul (Glicose)                                                   
Etiqueta amarela na 
geladeira (insulina)                                                                        
Quimioterápicos (somente 
na prateleira da Farmácia) 

Etiqueta amarela 

Impressão de alerta 

visual nas 
embalagens pela 
máquina 
unitarizadora 
existente no hospital. 

Identificação 

na Farmácia 

Bins/gavetas com etiqueta 
vermelha                                  

Bins/gavetas com etiqueta 
lilás                                                                            

Bins/gavetas com etiqueta 
amarela 

Bins/gavetas com 
etiqueta vermelha 

Identificação 

nos Setores 
Gavetas com etiqueta vermelha 

Gavetas com etiqueta lilás 
("Medicamento de alta 
vigilância") 

Bins/gavetas com etiqueta 
amarela (trancados)                                                   
*Não foi realizada visita nos 
postos de enfermagem. 

Gavetas com etiqueta 

na cor vermelha                      
*Não foi realizada 
visita nos postos de 
enfermagem. 

Como são 

enviados para 

o Paciente 

No mesmo saco que os outros 
medicamentos.                             
*Os medicamentos são 
enviados para 24 horas. 

Em um saco separado dos 
demais medicamentos, 
com o nome do paciente e 
com a etiqueta lilás 
sinalizando MPP.                                 
*Os medicamentos são 

enviados para 24 horas.                                                                                                                           

No mesmo saco que os outros 
medicamentos.                        
*Os medicamentos são 
enviados a cada 02 horas.                                                        

No mesmo saco que 
os outros 
medicamentos. Mas 
os eletrólitos 
concentrados 
recebem uma 
embalagem adicional 
vermelha.              

*Os medicamentos 
são enviados a cada 
02 horas.                       
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Brainstorming 

 O brainstorming foi realizado em fevereiro de 2015, na sala de reunião da Direção 

do hospital. Compareceram 02 médicos, 05 enfermeiras, 01 farmacêutica (além da 

pesquisadora) e 02 administradoras, que aceitaram participar após leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não compareceram representantes de dois 

setores convidados. 

Após breve explanação a respeito dos objetivos da reunião, da apresentação dos 

dados coletados nas visitas aos setores e aos outros hospitais e da análise da lista de 

medicamentos potencialmente perigosos padronizados no hospital, os profissionais presentes 

apresentaram suas contribuições para cada um dos tópicos norteadores do encontro, 

chegando-se a um consenso após, aproximadamente, duas horas de reunião.  

Foram selecionados 16 medicamentos, totalizando 23 apresentações farmacêuticas 

distintas, sendo todos eles injetáveis (Quadro 2). Os principais critérios utilizados como 

justificativa foram a importância dos medicamentos indicados, a severidade do dano em caso 

de erro de medicação, a similaridade entre ampolas e o elevado consumo dentro da 

instituição. Esse consenso corrobora dados publicados na literatura que demonstra serem 

essas classes de medicamentos as mais comumente relacionadas a erros de medicação, por 

serem injetáveis e comumente utilizados em situações de emergência e de grande 

complexidade
22,23,31

. 

A forma de identificação definida para diferenciação desses medicamentos foi 

etiqueta na cor vermelha fixada diretamente sobre sua embalagem primária. Dois dos 

hospitais visitados possuíam a mesma máquina unitarizadora existente no hospital de estudo, 

possibilitando o acondicionamento dos mesmos em sacos plásticos com tarja vermelha e 

símbolo MPP impresso na embalagem. No entanto, essa forma de identificação não foi 

considerada viável pelos participantes do brainstorming, com a justificativa do grande volume 
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gerado pela embalagem plástica, a dificuldade de sua abertura em situações de 

urgência/emergência e a perda da identificação em caso de retirar o medicamento da 

embalagem e não utilizá-lo em seguida. 

É visto na literatura que a similaridade das embalagens de diferentes medicamentos é 

grande fator de risco para a ocorrência de erros de medicação, bem como a ilegibilidade de 

certos medicamentos cuja informação é impressa diretamente na ampola com cores de pouco 

contraste. Em estudo realizado em hospital universitário do nordeste do Brasil, Lopes et al 
32

 

identificaram semelhanças relativas à rotulagem de medicamentos com potencial para erros de 

dispensação, armazenamento e administração, enfatizando a urgente necessidade da adoção 

de medidas preventivas, dentre as quais destaca a colaboração dos órgãos oficiais do sistema 

de saúde no Brasil, das agências reguladoras, dos estabelecimentos de saúde e dos 

profissionais de saúde.  É necessário maior empenho por parte da indústria farmacêutica no 

sentido de aprimorar a embalagem de medicamentos, chamando maior atenção para a 

diferença nas concentrações, com recomendações especiais do tipo “Diluir antes de usar” para 

eletrólitos concentrados
28

. 

Além dessas medidas por parte dos fabricantes, a adoção de etiquetas adicionais com 

cores e informações importantes para medicamentos potencialmente perigosos são 

consideradas estratégias que podem auxiliar na minimização do risco de dano
13,28,33

. 

Os setores selecionados para implantação inicial das ações foram o Centro Cirúrgico 

e o CTI, por serem setores complexos e apresentarem, no diagnóstico inicial, o maior número 

de medicamentos potencialmente perigosos armazenados. 

No que tange ao armazenamento de eletrólitos concentrados, ficou estabelecido que 

somente o Centro Cirúrgico, o CTI e a Sala de Apoio poderão armazenar pequenas 

quantidades desses medicamentos, por estarem envolvidos em situações de urgência e 

emergência. Nos demais setores, incluindo os de internação (UI-I, UI-II, UI-III) somente 
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quantidades limitadas a serem definidas posteriormente poderão ser armazenadas em maletas 

lacradas, conforme estabelecido em várias recomendações internacionais de segurança do 

paciente
13,28

. 

Todo o processo foi registrado em ata pelo Núcleo de Qualidade e Segurança (Ata 

NQS nº 04/2015). 

 

Quadro 2: Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos selecionados para identificação 

diferenciada com etiqueta na cor vermelha. 

MEDICAMENTOS APRESENTAÇÃO 

Alfentanil 0,544mg/mL  Ampola 5mL 

Atracúrio 10mg/mL Ampola 2,5mL 

Cisatracúrio 2mg/mL Ampola 5mL 

Cloreto de potássio 10% Ampola 10mL 

Cloreto de sódio 20%  Ampola 10mL 

Epinefrina 1mg/mL Ampola 1mL 

Fentanil 0,05mg/mL 

Ampola 2mL 

Ampola 5mL 

Ampola 10mL 

Glicose 25% Ampola 10mL 

Glicose 50% Ampola 10mL 

Midazolam 5mg/mL 
Ampola 3mL 

Ampola 10mL 

Morfina 0,2mg/mL  Ampola 1mL 

Morfina 1mg/mL Ampola 2mL 

Morfina 10mg/mL Ampola 1mL 

Nalbufina 10mg/mL Ampola 1mL 

Petidina 50mg/mL Ampola 2mL 

Rocurônio 10mg/mL Frasco-ampola 5mL 

Sufentanil 0,05mg/mL Ampola 5mL 

Tramadol 50mg/mL 
Ampola 1mL 

Ampola 2mL 

Vasopressina 20UI/mL Ampola 1mL 
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Construção do Plano de Ação 5W2H 

O plano de ação 5W2H foi o produto final desse trabalho e foi elaborado a partir do 

levantamento realizado na fase preparatória do estudo e do consenso obtido no processo de 

brainstorming. Buscou-se determinar todas as etapas necessárias para o alcance da meta 

proposta, com seus respectivos objetivos, responsáveis, cronograma, local e modo de 

execução e custos de cada etapa (Quadro 3).  

Foram elencadas 11 atividades necessárias ao alcance dos objetivos do estudo, 

ordenadas por prioridade e agrupadas de acordo com o tempo necessário para sua execução: 

curto, médio e longo prazo. 

As quatro ações de curto prazo constituíram-se de pesquisa de material, orçamento e 

fornecedor da etiqueta vermelha necessária para a identificação dos MPP; solicitação de 

compra desse insumo e redação de normas e procedimentos acerca dos novos processos a 

serem implantados. Todas essas ações foram executadas dentro do prazo previsto. 

Dentre as ações de médio prazo, três foram executadas sem intercorrências e 

representaram o início efetivo do processo de identificação diferenciada dos MPP 

selecionados, da organização e sinalização dos locais de armazenamento na Farmácia e do 

processo educativo dos profissionais de saúde do hospital através de palestras. Apenas a 

elaboração de material informativo para divulgação do tema dentro da unidade não foi 

executada até o término do estudo, por motivo de grande demanda de trabalho interno com 

outras atividades da rotina da assistência farmacêutica. 

As três ações de longo prazo também não foram executadas até a submissão desse 

trabalho, por envolverem ações que alteram a rotina da farmácia e de outros setores, 

demandando organização das atividades internas e colaboração de todos os profissionais 

envolvidos no processo. A definição dos indicadores do processo também não foi realizada. 
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Quadro 3: Plano de ação 5W2H elaborado nesse estudo. 

PRAZO ITEM O QUE? QUEM? ONDE? POR QUÊ? QUANDO? COMO? 
QUANTO 

CUSTA? 
STATUS 

CURTO 

PRAZO 

1 

Definir insumos 

necessários para 

implantação do 

processo 

Pesquisadora 

do Estudo 

Serviço 

de 

Farmácia 

Solicitar compra 

dos insumos 
Fev/2015 

Pesquisar material adequado; estimar 

quantidade mensal necessária a partir 

do CMM dos medicamentos 

selecionados; contactar empresa 

fornecedora para solicitar orçamento. 

N/A Executado 

2 

Solicitar compra 

do Insumo à 

Administração do 

hospital 

Chefia do 

Serviço de 

Farmácia 

Serviço 

de 

Farmácia 

Aquisição do 

insumo 

necessário 

Fev/2015 

Enviar Memorando ao Setor 

Responsável (Administração) 

detalhando o motivo da solicitação, e 

as especificações, quantidade e custo 

do insumo solicitado. 

XXX 

(20mil 

etiquetas) 

Executado 

3 

Redação da 

Norma MPP do 

hospital 

Pesquisadora 

do Estudo + 

Chefia do 

Serviço de 

Farmácia + 

NQS 

Serviço 

de 

Farmácia 

Estabelecer 

diretrizes e 

práticas para 

identificação e 

armazenamento 

diferenciado de 

MPP no hospital 

Março/2015 

Pesquisar referencial teórico para 

redação da norma dentro dos Padrões 

da Norma Zero instituída para os 

Hospitais Federais. 

N/A Executado 

4 

Redação do POP 

de Identificação 

Diferenciada dos 

MPP 

Pesquisadora 

do Estudo 

Serviço 

de 

Farmácia 

Estabelecer 

procedimento 

padrão para a 

identificação 

diferenciada dos 

MPP 

selecionados no 

hospital 

Março/2015 

Definir todas as etapas e 

procedimentos necessários à 

identificação correta e segura dos 

MPP, através da colagem de etiquetas 

vermelhas naqueles selecionados no 

brainstorming. 

N/A Executado 

MÉDIO 

PRAZO 

5 

Identificação 

diferenciada dos 

MPP 

Pesquisadora 

do Estudo + 

Auxiliar de 

Farmácia 

Serviço 

de 

Farmácia 

Iniciar 

efetivamente o 

processo visando 

melhorar a 

segurança 

A partir de 

Março/2015 

Aguardar a compra do insumo 

necessário (etiquetas vermelhas); 

orientar os auxiliares de farmácia 

responsáveis pela etiquetagem de 

medicamentos. 

N/A Executado 

6 

Identificação 

diferenciada dos 

locais de 

armazenamento 

dos MPP na 

Farmácia  

Pesquisadora 

do Estudo + 

Auxiliar de 

Farmácia 

Serviço 

de 

Farmácia 

Sinalizar os 

locais de 

armazenamento 

dos MPP 

Março/2015 

Elaborar rótulos e alertas visuais para 

colagem nos locais de 

armazenamento de MPP. 

XXX Executado 

7 

Palestra sobre 

MPP (médicos, 

profissionais de 

enfermagem e da 

Farmácia) 

Pesquisadora 

do Estudo 

Centro 

de 

Estudos 

Promover 

educação 

continuada aos 

profissionais do 

hospital 

Maio/2015 

Elaborar apresentação abordando: 

definição e importância dos MPP e 

processos implantados para melhorar 

a segurança na utilização dos mesmos 

dentro da instituição. 

N/A Executado 

8 

Elaboração de 

Material 

Informativo 

Pesquisadora 

do Estudo 

Serviço 

de 

Farmácia 

Orientar os 

profissionais de 

sáude do hospital 

sobre MPP e 

divulgar sobre os 

processos 

implantados 

Mar - 

Maio/2015 

Pesquisar referencial teórico e definir 

layout apropriado; estimar quantidade 

necessária para impressão; divulgar o 

material nos setores do hospital.  

A ser 

definido 

Não 

executado 

LONGO 

PRAZO 

9 

Organização de 

setores críticos do 

hospital (Farmácia 

Satélite do Centro 

Cirúrgico e CTI) 

Pesquisadora 

do Estudo + 

Técnicos de 

Enfermagem 

do Setor 

Farmácia 

Satélite 

do CC 

Auxiliar na 

organização dos 

locais de 

armazenamento 

de 

medicamentos, 

utilizando alertas 

visuais para os 

MPP 

A ser 

definido 

Apresentar os objetivos das 

intervenções aos funcionários do 

setor; definir material necessário para 

organização dos medicamentos no 

setor e solicitar sua compra; definição 

de grade de medicamentos para o 

setor; implantação dos kits para 

cirurgia (CC). 

A ser 

definido 

Não 

executado 

10 

Implantar Rotina 

de Ronda 

Farmacêutica aos 

Setores 

Pesquisadora 

do Estudo + 

Farmacêuticos 

Setores 

do 

Hospital  

Monitorar o 

armazenamento 

de medicamentos 

nos setores 

A ser 

definido 

Elaboração de check-list para ronda; 

definição dos setores a serem 

visitados, dos farmacêuticos 

responsáveis e da periodicidade a ser 

executada. 

N/A 
Não 

executado 

11 

Definição de 

Indicadores do 

processo 

Pesquisadora 

do Estudo + 

Chefia do 

Serviço de 

Farmácia + 

NQS 

Serviço 

de 

Farmácia 

Acompanhar o 

desempenho do 

processo, 

permitindo sua 

avaliação 

A ser 

definido 
A ser definido N/A 

Não 

executado 
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Conclusões 

 Os erros de medicação são um grave problema na assistência à saúde, podendo levar 

à morte do paciente principalmente quando envolve medicamentos potencialmente perigosos. 

Esse estudo elaborou um planejamento estratégico para implantar ações que atendessem às 

recomendações nacionais e internacionais vigentes relativas aos MPP, buscando evitar e/ou 

minimizar os erros envolvendo esses medicamentos e, consequentemente, promove maior 

segurança no processo de sua utilização. O objetivo foi alcançado através de um processo de 

construção de ideias e tomada de decisão coletivo e multiprofissional, da implantação de 

novas rotinas e procedimentos dentro da instituição e do processo educacional dos 

profissionais de saúde envolvidos. 

 A limitação principal desse estudo consiste na técnica de consenso utilizada que, por 

ser presencial, pode permitir a prevalência da opinião de determinado profissional sobre 

outro, comprometendo a contribuição feita por cada um dos presentes. Além disso, a presença 

de um médico anestesiologista no brainstorming e o perfil do hospital de estudo, que tem 

caráter predominantemente cirúrgico, podem ter contribuído para a seleção de medicamentos 

potencialmente perigosos mais comumente utilizados nessa área assistencial. 

 Outro aspecto que deve ser ressaltado é o fato do cenário do estudo ser uma única 

instituição de saúde, o que requer cuidado na generalização dos resultados alcançados. No 

entanto, o trabalho mostra-se relevante diante da magnitude do problema da segurança do 

paciente no atual contexto da assistência à saúde e da importância que ações nesse sentido 

transcendam o campo teórico, sendo efetivamente colocadas em prática.  
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5 SEGUNDO ARTIGO 

 

 Essa seção contempla o segundo manuscrito produzido que será submetido à Revista 

Brasileira de Farmácia.  
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Resumo 

 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa que objetivou 

investigar o impacto de ações envolvendo medicamentos potencialmente perigosos sobre o 

conhecimento acerca de termos relacionados à segurança do paciente e a percepção de 

segurança de profissionais de saúde de um hospital público terciário do Rio de Janeiro. A 

metodologia contou com a construção de um questionário semiestruturado contendo 10 

perguntas, sendo 04 delas perguntas secundárias, que foi distribuído a 150 profissionais de 

saúde desta unidade, selecionados aleatoriamente, em dois momentos: maio e outubro de 

2015. Nesse intervalo, ações foram implantadas pelo Serviço de Farmácia buscando aumentar 

a segurança na utilização de medicamentos potencialmente perigosos. Dentre as ações 

realizadas, está a realização de palestra educativa sobre esse tema aos profissionais de 

enfermagem da instituição. O percentual das respostas obtidas nas duas etapas do questionário 

foi comparado, sendo aplicado o teste exato de Fischer. A análise evidenciou que a maioria 

dos profissionais do local de estudo já tinha conhecimento prévio sobre termos relacionados à 

segurança do paciente, considerando importante medidas de segurança envolvendo esses 

medicamentos. No entanto, no segundo momento do estudo, houve mudança significativa no 

padrão das respostas relacionadas à opinião dos profissionais sobre o fornecimento de 

informação (p<0,004) e promoção de medidas de segurança pelo hospital (p<0,00002), com a 

maioria (52% e 57% respectivamente) considerando positiva a atuação do hospital nessas 

áreas. Os autores consideram que as iniciativas implantadas foram importantes para a 

divulgação de conhecimento entre os profissionais da instituição, contribuindo para uma 

assistência mais segura e de qualidade e motivando a continuidade dessas ações dentro do 

hospital e em outros cenários. 

 

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Educação em Saúde, Medicamentos Sob Prescrição. 
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Abstract 

 

This is a quantitative study with descriptive exploratory design which investigated the impact 

of actions involving high-alert medications on knowledge and perception of security among 

health professionals in a public hospital in Rio de Janeiro. A semi-structured questionnaire 

containing 10 questions was constructed and randomly distributed to 150 health professionals 

in two different moments: March and October 2015. In the meantime, actions to increase 

safety on high-alert medications use, including an educative lecture, were implemented by 

Pharmacy. The percentage of responses obtained in the two questionnaires was compared, 

using Fisher's exact test. The analysis showed that most professional reported previous 

knowledge about terms related to patient safety, considering important security measures 

involving these drugs. However, in the second phase of the study there was a significant 

change in the pattern of answers related to information provision (p<0,004) and promotion of 

safety measures (p<0,00002) by the hospital, with most professionals (52% and 57%, 

respectively) considering positive hospital's performance in these areas. The authors 

considered that actions implemented were important as means to disseminate knowledge 

among professionals of the institution, contributing to a safer environment and higher quality 

healthcare and encouraging actions like these in the hospital and in other settings. 

 

Keywords: Patient Safety, Health Education, Prescription Drugs. 
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Introdução 

 

A assistência à saúde caracteriza-se pela complexidade de suas atividades e tem, cada 

vez mais, incorporado novas tecnologias visando resultados melhores, mais seguros e de 

qualidade. No entanto, apesar de trazerem valiosos benefícios à população, essas inovações 

podem acarretar sérios riscos à prestação do cuidado, com custos sociais e econômicos 

consideráveis e danos irreversíveis aos pacientes e suas famílias (Konh et al, 2000; Rosa & 

Perini, 2003; Anvisa, 2013a). 

O relatório “To Err is Human”, publicado pelo Institute of Medicine (IOM), é um 

importante documento que evidenciou, através de dois grandes estudos realizados nos Estados 

Unidos da América, nos anos de 1984 e 1992, alta prevalência de eventos adversos nas 

instituições de saúde, demonstrando a relevância do tema e a preocupação quanto à 

conscientização das instituições e profissionais de saúde sobre práticas seguras no cuidado 

(Kohn et al, 2000).   

Diante da necessidade de iniciativas voltadas para a segurança do paciente, em 2004, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

e, a partir da identificação dos principais problemas relacionados à assistência à saúde, 

estabeleceu os “Desafios Globais para a Segurança do Paciente”, buscando promover ações 

que ajudassem a evitar riscos aos pacientes e auxiliar países de todo o mundo na sua 

implantação (WHO, 2004). 

O primeiro desafio global foi estabelecido no ano de 2005 e focou nas infecções 

relacionadas à assistência à saúde, promovendo a higienização das mãos (WHO, 2006). Em 

2007, o foco das ações de segurança foi a diminuição da morbimortalidade associada a 

procedimentos cirúrgicos (WHO, 2008). A partir daí, foram definidas as Metas Internacionais 

de Segurança do Paciente, que destacam áreas problemáticas na assistência à saúde e 

apresentam soluções consensuais para esses problemas, concentrando-se em ações que 

abranjam todo o sistema. Essas metas têm como propósito promover melhorias específicas na 

segurança do paciente, e sua implementação é exigida, desde 2008, em todas as instituições 

acreditadas pela Joint Commission International no âmbito dos Padrões Internacionais para 

Hospitais (JCI, 2008). 

Dentre as seis metas internacionais definidas, a meta 3 tem como objetivo reduzir ou 

eliminar os erros relacionados à administração não intencional de eletrólitos concentrados, 

retirando das unidades de assistência esses medicamentos, que são classificados como 

medicamentos de alta vigilância (MAV) ou potencialmente perigosos (MPP). Essa 
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denominação deve-se ao fato de possuírem risco aumentado de provocar danos graves aos 

pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Esses erros não são os mais 

frequentes, mas suas consequências são mais graves, podendo acarretar lesões permanentes ou 

morte (WHO, 2009; ISMP-Brasil, 2013). A lista de MPP é extensa e engloba vários 

medicamentos além dos eletrólitos concentrados. 

 No Brasil, o Ministério da Saúde, a exemplo das organizações internacionais, tem 

demonstrado preocupação quanto à segurança do paciente. Essa pauta foi transformada em 

política com a publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído por 

meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, e regulamentado pela RDC nº 36, de 

25 de julho de 2013 da ANVISA (Brasil, 2013a; Anvisa, 2013b). Esse programa visa apoiar a 

implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio dos Núcleos de 

Segurança do Paciente em cada instituição de saúde, tornando obrigatória a abordagem do 

tema bem como a adoção de práticas seguras (Brasil, 2013a). 

 Apesar da complexidade e riscos envolvidos na assistência à saúde, a adoção de 

medidas simples e efetivas podem representar barreiras de segurança valiosas, prevenindo 

eventos adversos e salvando vidas (Anvisa, 2013a).  Estudo qualitativo realizado com 

profissionais de enfermagem em um hospital universitário brasileiro demonstrou que aspectos 

da rotina de assistência são considerados fatores de risco à segurança, e descreve a 

capacitação profissional por meio da educação continuada, a correta identificação do paciente, 

o sistema de notificação de eventos adversos e a adoção de uma cultura de segurança como 

importantes métodos de barreira às falhas do cuidado (Souza et al, 2014). 

 A continuidade da educação no âmbito profissional, prevista na Política de Educação 

Permanente em Saúde através da Portaria GM/MS nº 198/04 (Brasil, 2004), apresenta-se 

como uma proposta de ação estratégica para a qualificação dos trabalhadores, representando 

uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação, incorporando o 

aprendizado à vida cotidiana das instituições e incentivando mudanças nas estratégias 

educativas, de modo a focar a prática como fonte do conhecimento e colocar o profissional a 

atuar ativamente no processo educativo. Além disso, esta portaria enfatiza a atuação 

interdisciplinar dentro da instituição, de modo a buscar os melhores resultados para os 

usuários dos serviços de saúde, família e comunidade (Ceccim, 2005; Jesus et al,2011). 

 Nesse cenário, esse artigo tem como objetivo descrever o impacto de ações, inclusive 

educativas, envolvendo medicamentos potencialmente perigosos sobre o conhecimento e 

percepção de segurança de profissionais de saúde de um hospital público do Rio de Janeiro. 
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Metodologia 

  
 Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, 

realizado em um hospital terciário de médio porte localizado no município do Rio de Janeiro, 

integrante da rede hospitalar federal, de acordo com a Resolução 466/2012 (Brasil, 2013b) e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital de estudo (CAAE nº 

40794214.6.0000.5646). 

 Foi elaborado um questionário semiestruturado contendo 10 perguntas, sendo 04 

delas perguntas secundárias, abordando o conhecimento de termos relacionados à segurança 

do paciente, como Metas Internacionais de Segurança do Paciente e Medicamentos 

Potencialmente Perigosos, bem como a opinião dos profissionais de saúde sobre a existência 

ou não de medidas que promovam a segurança do paciente no uso desses medicamentos 

dentro da instituição. O instrumento foi apresentado aos membros do Núcleo de Qualidade e 

Segurança e à Chefia de Farmácia do hospital para avaliação quanto à compreensão e clareza 

das perguntas elaboradas, não havendo sugestões de ajustes por parte desses profissionais. 

A população do estudo foi constituída por profissionais de saúde dos postos de 

enfermagem das Unidades de Internação e de setores para os quais há distribuição de 

medicamentos potencialmente perigosos por parte da Farmácia, como o Centro Cirúrgico, 

Setor de Endoscopia, Setor de Diagnóstico por Imagem e Setor de Oncologia. Considerando a 

existência de 982 funcionários nesta condição e que a segurança do paciente é um tema que, 

embora recente, vem sendo trabalhado pelo Ministério da Saúde junto às instituições, 

calculou-se o tamanho amostral estimando que não mais de 10% desconhecessem o tema, um 

erro amostral de 5% e um nível de confiança de 90%. A amostra necessária para avaliar 

alterações nos percentuais de resposta entre os dois momentos do questionário foi de 89 

profissionais (Santos, 2015). 

Devido à possibilidade de um percentual importante de não resposta, foram 

distribuídos 150 questionários, junto com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), em dois períodos distintos: março e outubro de 2015. A abordagem dos profissionais 

foi realizada por conveniência durante o turno de trabalho, sendo-lhes explanados os objetivos 

do estudo e do questionário, a necessidade de assinatura do TCLE e a garantia de anonimato 

para aqueles que aceitassem participar. As únicas informações pessoais solicitadas aos 

profissionais no questionário foram a função ou cargo exercido e o setor de trabalho. 

O questionário foi elaborado de forma semiestruturada, visando simplificar o 

entendimento e a resposta por parte dos profissionais, visto que a abordagem se deu durante o 
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expediente. Além disso, optou-se por distribuir os questionários ao invés de aplicá-los, 

deixando os profissionais mais confortáveis para responderem, contribuindo possivelmente 

para maior veracidade das respostas.  

Entre março e outubro de 2015, foram implantados no hospital processos 

relacionados a medicamentos potencialmente perigosos visando promover maior segurança na 

sua utilização, tais como a adoção de uma Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos 

do hospital, identificação desses MPP com etiqueta vermelha, redação diferenciada na 

embalagem dos sólidos fracionados, com letras maiúsculas, de medicamentos com grafia ou 

som semelhantes (p.ex: halPERidol x aloPURinol).  

Além da implantação dessas ações, foi elaborada uma palestra educativa direcionada 

aos profissionais de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares de farmácia, bem como 

funcionários administrativos das unidades de internação envolvidos na conferência e 

transporte de medicamentos. A divulgação da palestra contou com a colaboração da 

enfermeira da Educação Continuada, que afixou no mural dos setores o convite com 

informação sobre data, hora e local definidos. Além dessa estratégia, as respectivas chefias 

também foram informadas, buscando maior incentivo à participação voluntária dos 

profissionais. Os tópicos abordados na palestra foram: evento adverso, erros de medicação, 

metas internacionais de segurança do paciente, medicamentos potencialmente perigosos e a 

divulgação das ações relacionadas a esse contexto implantadas no hospital pelo Serviço de 

Farmácia até aquele momento. A palestra foi ministrada por seis dias do mês de maio de 

2015, no período da tarde, aos profissionais de saúde em serviço na instituição.  

No questionário distribuído no mês de outubro foram incluídas duas perguntas: 

“Você participou da 1ª fase do estudo respondendo a esse mesmo questionário em 

Março/2015?” e “Você participou da palestra sobre Medicamentos Potencialmente Perigosos 

ministrada pelo Serviço de Farmácia em Maio/2015?”. Como a distribuição dos questionários 

foi aleatória e anônima, essa alteração buscou identificar os participantes da primeira fase do 

questionário e da palestra, facilitando a investigação do impacto das ações implantadas sobre 

os profissionais da instituição. 

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica Excel
®
 para processamento e os 

resultados foram apresentados na forma de gráficos e tabelas. O percentual de respostas nas 

duas etapas de aplicação dos questionários foi comparado, buscando avaliar possíveis 

mudanças no perfil de respostas. Para tanto, foi utilizado o teste exato de Fischer, visto que as 

amostras eram independentes, considerando o valor de significância p<0,05.  
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Resultados 

 

Primeira fase do questionário 

 Dos 150 profissionais de saúde abordados, 107 aceitaram participar respondendo ao 

questionário. A maioria dos participantes (38) foi de técnicos de enfermagem, seguida de 

enfermeiros (25), representando 11 setores distintos. Três participantes não identificaram o 

cargo/função exercido e cinco não identificaram o setor em que trabalhavam (Gráfico 1). 

 Como esperado, a análise dos questionários evidenciou que a maioria dos 

profissionais já havia ouvido os termos “Metas Internacionais de Segurança do Paciente” (73) 

e “Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância” (99). Embora já tivessem 

ouvido o termo MPP, 17 participantes não sabiam seu significado. Todos consideraram 

importante a adoção de medidas que identificassem esses medicamentos de forma 

diferenciada.  

 A maioria dos profissionais considerou que o hospital não fornecia informação sobre 

Medicamentos Potencialmente Perigosos (71) nem promovia medidas de segurança na 

utilização desses medicamentos (76). Dos 107 profissionais, 98% demonstraram interesse em 

saber mais a respeito desses medicamentos (Tabela 2). 

 

Participantes da palestra 

 

 Foram ministradas seis palestras ao longo dos seis dias previamente agendados, com 

duração média de 30 minutos. Os encontros foram realizados no auditório do Centro de 

Estudos do hospital e totalizou a participação de 72 profissionais, com predominância do sexo 

feminino (63) entre os participantes. Com relação ao cargo/função exercido na instituição, a 

maioria foi de auxiliares de enfermagem (35), seguida de enfermeiros (16) e técnicos de 

enfermagem (07). 

 Foram levantados, através de consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), os dados referentes a vínculo empregatício e tempo de serviço dos 

participantes. Como essa base de dados contempla apenas profissionais com vínculo 

empregatício contratual, em regime de CLT, cargo comissionado ou servidor estatutário, 

somente 61 profissionais foram analisados. A maioria destes (30) eram servidores estatutários 

e possuíam entre 5 e 6 anos de tempo de serviço na instituição (26); doze estavam no hospital 

há menos de 01 ano e dois há mais de 18 anos (Tabela 1). 
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Tabela 1: Perfil e características profissionais dos participantes da palestra educativa no 

hospital de estudo. 

Variável Frequência % 

Sexo 

Feminino 
Masculino 

 

63 
09 

 

88 
12 

Cargo/Função exercida 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Farmácia 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Técnico de Enfermagem 
Outros 

 

03 
35 
05 
16 
02 
07 
04 

 

04 
49 
07 
22 
03 
10 
05 

Vínculo empregatício 
Cargo comissionado 
CLT 

Contrato temporário 
Estatutário 
Terceirizado 
Outros 

 
01 
07 

23 
30 
09 
02 

 
01 
10 

32 
42 
12 
03 

Tempo de serviço* (n=61) 
0 < a ≤ 1ano 
1 < a ≤ 2 anos 
2 < a ≤ 3 anos 

3 < a ≤ 4 anos 
4 < a ≤ 5 anos 
5 < a ≤ 6 anos 
6 < a ≤ 7 anos 
7 < a ≤ 8 anos 
≥ 18 anos 

 
12 
13 
05 

--- 
01 
26 
--- 
02 
02 

 
20 
21 
08 

--- 
02 
43 
--- 
03 
03 

Total 72 100 

 

Segunda fase do questionário 

 Nessa fase, 84 profissionais aceitaram participar do estudo. Novamente, a categoria 

profissional com maior participação foi a de técnico de enfermagem (30), representando 08 

setores distintos. Seis profissionais não informaram a função exercida e 07 não informaram o 

setor em que trabalhavam (Gráfico 1). Assim como no primeiro questionário, a maioria havia 

ouvido o termo “Metas Internacionais de Segurança do Paciente” (62) e “Medicamentos 

Potencialmente Perigosos” (77), e afirmaram saber o significado deste último (68). Todos 

consideraram importante a identificação diferenciada de MPP (Tabela 2).  

 Ao contrário dos resultados obtidos no primeiro questionário, a maioria dos 

profissionais participantes considerou que o hospital fornecia informação sobre medicamentos 

potencialmente perigosos (44), correspondendo a um aumento percentual de 19% (Gráfico 2). 

A análise estatística identificou que esse aumento foi significativo (p<0,004).  
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 Com relação à promoção de medidas de segurança para utilização desses 

medicamentos, 48 afirmaram que o hospital as realizava, demonstrando um aumento 

percentual de 29% em relação ao primeiro questionário (p<0,00002) (Gráfico 3). Destes 

profissionais, 94% consideraram que tais medidas auxiliam na prevenção de erros envolvendo 

esses medicamentos. 

 Dos 84 profissionais, 33 (39%) sinalizaram ter respondido ao questionário da 

primeira fase e 22 (26%) informaram ter participado da palestra educativa ministrada pelo 

Serviço de Farmácia durante o mês de maio de 2015. Como os questionários não continham 

identificação nominal dos profissionais, não foi possível cruzar as respostas dos dois 

questionários desses participantes para analisar se houve diferença no perfil de respostas 

desses participantes, especificamente. 

  

Gráfico 1: Perfil profissional dos participantes da primeira e segunda fase do questionário. 

 

 

Gráfico 2: Percentual das respostas obtidas para a pergunta “Você acha que este hospital 

fornece informação/orientação sobre Medicamento Potencialmente Perigoso?” 
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 Gráfico 3: Percentual das respostas obtidas para a pergunta “Você acha que este hospital 

promove medidas de segurança na utilização desses medicamentos?” 

 

Tabela 2: Frequência das respostas obtidas nos questionários respondidos pelos profissionais 

de saúde participantes da primeira e segunda fase do estudo. 

Variável 
MARÇO/2015  OUTUBRO/2015 

Valor p* 
Frequência % Frequência % 

Você já ouviu falar nas Metas Internacionais de Segurança? 
Sim 
Não 
Não responderam 

 
73 
29 
05 

 
68 
27 
05 

 
62 
20 
02 

 
74 
24 
02 

0,61 

Você já ouviu falar em "Medicamento Potencialmente 
Perigoso" (MPP) ou "Medicamento de Alta Vigilância" 
(MAV)? 

Sim 
Não 

Caso positivo, você sabe o que esse termo significa? 
Sim 
Não 
Não responderam 

Você saberia citar um ou mais MPP? 
Sim 
Não 
Não responderam 

 
 
 

99 
08 
 

81 
17 
01 

 
88 
17 
02 

 
 
 

93 
7 
 

82 
17 
01 

 
82 
16 
02 

 
 
 

77 
07 
 

68 
08 
01 

 
65 
18 
01 

 
 
 

92 
8 
 

88 
11 
01 

 
77 
22 
01 

 
 
 

1,0 
 
 

0,27+ 
 

 
 

0,35+ 

Você acha importante medidas que identifiquem esses 
medicamentos de forma diferenciada? 

Sim 
Não 

Caso positivo, o quanto você acha importante? 

Muito importante 
Importante 
Pouco importante 
Não responderam 

 
107 
--- 
 

101 
06 
--- 

 
 

100 
--- 
 

94 
06 
--- 
 

 
 

84 
--- 
 

78 
03 
--- 
03 

 
 

100 
--- 
 

92 
04 
--- 
04 

----- 
 
 

0,73# 

Você acha que este hospital fornece informação/orientação 
sobre Medicamento Potencialmente Perigoso? 

Sim 
Não 
Não responderam 

 
 

35 
71 
01 

 
 

33 
66 
01 

 
 

44 
37 
03 

 
 

52 
44 
04 

 
0,004+ 
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Você acha que este hospital promove medidas de segurança 
na utilização desses medicamentos? 

Sim 

Não 
Não responderam 

Caso positivo, você considera que essas medidas auxiliam na 
prevenção de erros envolvendo esses medicamentos? 

Sim 
Não 

 
 

30 

76 
01 
 
 

24 
06 

 
 

28 

71 
01 
 
 

80 
20 

 
 

48 

33 
03 
 
 

45 
03 

 
 

57 

39 
04 
 
 

94 
06 

 
 
 

0,00002+ 
 
 
 

0,07 

Você gostaria de saber mais a respeito desses medicamentos? 
Sim 
Não 

Não responderam 

 
105 
02 

 

 
98 
02 

 

 
81 
--- 

03 

 
96 
--- 

04 

----- 

Você participou da 1ª fase do estudo respondendo a esse 
mesmo questionário em Março/2015? 

Sim 
Não 
Não responderam 

 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

33 
50 
01 

 
 

39 
60 
01 

 
 

----- 

Você participou da palestra sobre Medicamentos 
Potencialmente Perigosos ministrada pelo Serviço de 
Farmácia em Maio/2015? 

Sim 
Não 

Não responderam 

 
 
 

N/A 
N/A 

N/A 

 
 
 

N/A 
N/A 

N/A 

 
 
 

22 
61 

01 

 
 
 

26 
73 

01 

 
 
 

----- 

Total 107 100 84 100 
 

N/A = não se aplica; *teste Exato de Fischer; +comparação entre “Sim” e “Não”; 

#comparação entre “Muito importante” e “Importante”. Foi utilizado como valor de 

significância p<0,05. 

 

 

Discussão 

A investigação do conhecimento, opinião e percepção de indivíduos sobre 

determinado assunto por meio de entrevistas e questionários estruturados vêm sendo realizada 

em diversos estudos (Rocha et al, 2007; Coelho et al, 2013; Oliveira et al, 2014; Souza et al, 

2014). Nesse trabalho, a utilização desse instrumento possibilitou investigar de forma simples 

o conhecimento dos profissionais da unidade sobre termos utilizados atualmente no contexto 

da segurança do paciente e a percepção que eles possuem sobre aspectos de segurança no 

ambiente em que trabalham. 

Estudo descritivo realizado em um hospital universitário de Granada, na Espanha, 

buscou investigar a percepção sobre cultura da segurança do paciente em profissionais de 

saúde utilizando a versão espanhola do questionário Hospital Survey on Patient Safety 

Culture (HSOPSC) da Agency for Healthcare Research and Quality dos Estados Unidos. O 

instrumento foi distribuído a 476 profissionais, obtendo-se uma taxa de participação de 62,8% 

(299). O critério pior avaliado pela maioria dos profissionais (73,8%) foi o suporte da direção 

institucional às medidas de segurança do paciente. A percepção global de segurança do 
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paciente no local de trabalho foi considerada positiva por 34,1% dos participantes. Os autores 

pontuam que a alta carga de trabalho pode ter afetado a qualidade das respostas fornecidas 

pelos participantes (Skodová et al, 2011).  

Outro estudo espanhol abordou 247 profissionais de uma área de gestão sanitária 

utilizando o mesmo questionário (HSOPSC). Obteve-se um total de 71,2% de questionários 

respondidos, majoritariamente por enfermeiros (63%). A percepção geral de segurança do 

paciente foi considerada positiva pela maioria dos profissionais que responderam essa questão 

(50%), classificando o clima de segurança como “muito bom” no ambiente de trabalho. 

(Muñoz & Marín, 2013). Neste estudo, a taxa de questionários respondidos foi de 71,3% 

(107) e 56% (84) nos dois momentos analisados, o que se aproxima dos resultados obtidos 

nos outros estudos. 

As respostas obtidas nos questionários aplicados nos dois momentos desse estudo 

demonstram que a maioria dos profissionais já ouviu termos relacionados à segurança do 

paciente, como “Metas Internacionais de Segurança do Paciente” (68% e 74%) e 

“Medicamento Potencialmente Perigoso ou de Alta Vigilância” (93% e 92%), e consideram 

importante medidas de segurança envolvendo esses medicamentos (100%), como a 

identificação diferenciada, demonstrando interesse em receber mais informações a respeito 

deles (98% e 96%).  

A pergunta “Você acha que este hospital promove medidas de segurança na utilização 

desses medicamentos?” permitiu analisar a percepção que os profissionais do hospital do 

estudo têm sobre a segurança do paciente com relação a medicamentos potencialmente 

perigosos dentro da instituição. Essa percepção foi considerada positiva por 28% dos 

profissionais no primeiro momento, subindo para 57% no segundo momento após um período 

de implantação de várias iniciativas em prol da segurança envolvendo esses medicamentos. 

Embora as metodologias, os instrumentos e os cenários sejam muito diferentes, o percentual 

de percepção positiva acerca da segurança do paciente aqui encontrado se aproxima dos 

estudos acima citados. 

Não foi possível comparar as respostas dos mesmos profissionais nos dois momentos 

do estudo, pois os questionários não continham identificação nominal dos mesmos. Além 

disso, o instrumento foi distribuído por conveniência, gerando duas amostras distintas. No 

entanto, após aplicar o teste exato de Fischer para análise dos resultados, observou-se que as 

respostas obtidas nas perguntas “Você acha que este hospital fornece informação/orientação 

sobre Medicamento Potencialmente Perigoso?” e “Você acha que este hospital promove 

medidas de segurança na utilização desses medicamentos?” foi significativamente maior no 
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segundo momento do estudo, sugerindo que as medidas implantadas no hospital de estudo 

propiciaram, de alguma forma, uma melhora na percepção positiva que os profissionais têm 

sobre a segurança e a atuação do hospital nesse contexto. 

Dentre as estratégias implantadas, a palestra buscou, além do caráter explicativo sobre 

tópicos relacionados à segurança do paciente, mostrar aos profissionais o trabalho envolvendo 

medicamentos potencialmente perigosos realizado pelo Serviço de Farmácia, além de 

enfatizar a dimensão interdisciplinar das ações de segurança realizadas no hospital junto ao 

Núcleo de Qualidade e Segurança. 

Tronchim e colaboradores (2009), em estudo realizado em três hospitais públicos do 

município de São Paulo, investigaram as características de atividades educativas realizadas 

por trabalhadores de saúde no respectivo serviço no ano de 2005. No total, 629 atividades 

educativas foram realizadas, com temas de caráter predominantemente assistencial, com 

ênfase nas dimensões técnica e de recuperação à saúde. As estratégias de ensino adotadas 

foram tradicionais em sua maioria, com palestras e aulas expositivas. As atividades destinadas 

a áreas específicas da saúde (26,8%) se aproximaram daquelas voltadas para um público 

multidisciplinar (26,8%). No presente estudo, embora a estratégia utilizada tenha sido 

expositiva, buscou-se abordar um tema importante no contexto da saúde atual, preocupando-

se em atualizar os profissionais sobre as transformações implantadas na instituição. 

 Experiência educativa realizada em serviços de urgência de três hospitais do Rio 

Grande do Norte no período de fevereiro a dezembro de 2011 contou com a participação de 

75 profissionais de enfermagem desses hospitais, sendo a maioria auxiliares/técnicos de 

enfermagem. Foi realizado levantamento das temáticas consideradas importantes pelas 

equipes de enfermagem para que as mesmas também pudessem ser trabalhadas com base nos 

problemas de cada realidade. Os autores relataram problemas quanto a disponibilidade dos 

profissionais em participar dos encontros, enfatizando que eles precisam se envolver no 

processo educativo, bem como a direção da instituição criar as condições necessárias à sua 

participação. Em apenas uma instituição, os encontros foram regulares, com duração de 2 a 3 

horas (Filho et al, 2013).  

No presente estudo, também se observou dificuldade na participação dos profissionais 

de enfermagem na palestra realizada. Embora essa tenha sido ministrada no turno vespertino, 

onde as atividades de assistência ao paciente são menos intensas, o número de participantes 

ficou aquém do esperado.  No entanto, sabe-se que a rotina de trabalho é, por muitas vezes, 

sobrecarregada, impossibilitando que eles se ausentem do setor de trabalho (Marziale & 

Carvalho, 1998; Osorio, 2006).  
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Ações voltadas à educação dos profissionais são importantes para a geração de um 

ambiente motivador, fazendo com que eles próprios sejam semeadores dos conceitos 

aprendidos (Silva et al, 2010). Essa propagação pode ter acontecido no estudo, onde 

profissionais participantes da palestra podem ter atuado como multiplicadores das 

informações recebidas, impactando, de alguma forma, na mudança do perfil de respostas 

observado no segundo momento do estudo. 

Embora a ação educativa realizada nesse estudo não se encaixe na definição de 

educação permanente em saúde, e sim de uma educação continuada (Girade et al, 2006), a 

grande preocupação com esse tema acarretou a elaboração de uma política (Brasil, 2004), 

demonstrando sua importância na construção e atualização do conhecimento entre os 

profissionais.  

Portanto, nota-se a necessidade das instituições de saúde em estimular iniciativas 

educacionais e promover as condições necessárias para a participação dos profissionais nessas 

atividades, que são fundamentais para o acompanhamento dos avanços tecnológicos e 

normativos da área e promoção de debates sobre os problemas enfrentados na rotina 

profissional, possibilitando melhorias na qualidade do serviço prestado e no desenvolvimento 

profissional e institucional (Ceccim, 2005; Jesus et al,2011). 

 

Conclusões 

 

 O presente estudo permitiu investigar o conhecimento e a percepção dos 

profissionais de saúde acerca da segurança do paciente em um hospital público localizado no 

município do Rio de Janeiro.  

Como limitações do estudo, destacam-se aquelas inerentes à metodologia utilizada, 

visto que os profissionais podem ter se sentido intimidados em responder de forma negativa, 

influenciando a veracidade das respostas obtidas. Outra limitação refere-se à realização da 

avaliação em uma única unidade de saúde, o que requer cuidado na generalização dos 

resultados obtidos.  

Os resultados demonstram que a maioria dos profissionais conhecem termos atuais 

relacionados à segurança do paciente e sugerem que as ações implantadas, incluindo a 

intervenção educativa realizada, podem ter influenciado positivamente na percepção de 

segurança no local de trabalho.  
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Espera-se que as ações implantadas tenham continuidade dentro da instituição, 

estimulando iniciativas em prol de uma assistência mais segura e de qualidade dentro do 

hospital e em outros cenários. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo teve como objetivo implantar processos visando melhorar a segurança 

envolvendo medicamentos potencialmente perigosos (MPP) em um hospital público do Rio 

de Janeiro. As ferramentas de gestão ciclo PDCA, brainstorming e plano 5W2H contribuíram 

para a execução das etapas do estudo que envolveu o diagnóstico do cenário local, o 

planejamento e a execução das ações definidas. 

 Buscou-se ainda investigar o conhecimento e a percepção dos profissionais de saúde 

acerca da segurança do paciente e de MPP através da aplicação de um questionário, 

analisando, dessa forma, um possível impacto das ações implantadas sobre os profissionais de 

saúde da instituição.  

 Os resultados obtidos são positivos à medida que o percentual de respostas das 

perguntas-chave do questionário aplicado obteve uma mudança significativa nos dois 

momentos investigados de acordo com o teste estatístico utilizado (p<0,00002 e p<0,0004). 

Esse resultado sugere que as ações implantadas promoveram uma melhora na percepção de 

segurança dentro da instituição. 

 Suas principais limitações consistem nas ferramentas utilizadas (técnica de consenso 

e questionário), cujas respostas têm cunho pessoal e, portanto, são susceptíveis a viés. Além 

disso, cabe ressaltar que o cenário do estudo é uma única instituição de saúde, o que requer 

cuidado na generalização dos resultados alcançados. 

O trabalho mostra-se relevante diante da magnitude do problema da segurança do 

paciente no atual contexto da assistência à saúde e da importância que ações nesse sentido 

transcendam o campo teórico, sendo efetivamente colocadas em prática, podendo auxiliar 

outros hospitais a adequarem a experiência aqui descrita às suas realidades institucionais em 

prol de um ambiente hospitalar mais seguro.  
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8 APÊNDICES 

 

8.1 Apêndice 1 – Check-list elaborado para identificar as condições de armazenamento de 

medicamentos potencialmente perigosos nos setores e unidades de internação do hospital de 

estudo. 
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8.2 Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o brainstorming. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 FACULDADE DE FARMÁCIA 

 Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado Participante,  

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Implantação de processos para 

melhoria na segurança do manejo de medicamentos potencialmente perigosos”, desenvolvida 

por Natália Passos Cunha, discente de Mestrado Profissional em Gestão e Administração da 

Assistência Farmacêutica da Universidade Federal Fluminense, sob orientação das Profs. Dra. 

Carla Valéria Vieira Guilarducci-Ferraz e Dra. Selma Rodrigues de Castilho. 

 O objetivo central do estudo é implantar processos visando melhoria na segurança do 

manejo de medicamentos potencialmente perigosos por profissionais de saúde em um hospital 

integrante da Rede Hospitalar Federal do Rio de Janeiro. 

Você foi selecionado por ter atividades profissionais diretamente relacionadas ao tema 

em questão. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de reunião com o Núcleo de 

Qualidade e Segurança do hospital, em um processo denominado brainstorming (tempestade 

de ideias), no qual serão definidos os medicamentos potencialmente perigosos e os setores a 

serem priorizados na implantação das ações, bem como a melhor forma de identificação 

desses medicamentos.   

As informações obtidas através dessa pesquisa serão analisadas apenas para fins de 

pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar 

ao pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional 
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da pesquisadora principal e do Comitê de Ética em Pesquisa do hospital de estudo, para que 

possa tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

__________________________________ 

 

Pesquisadora principal: 

Natália Passos Cunha 
Tel: (21) 99695-0702 – 3111-2315  

Email: natypcunha@gmail.com 

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

Mestrado Profissional em Administração e 

Gestão da Assistência Farmacêutica 

Rua Mario Viana, 523 – Niterói/RJ 

Tel: (21) 2629-9602 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Estudo 

Rua Antônio Parreiras, 67 – Ipanema – Rio 

de Janeiro/RJ - CEP 22411-020 

Tel: (21) 3111-2303 

 

 

___________________, ____ de _____________ de 20____. 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

_____________________________________ 

(Pesquisador do Estudo) 
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8.3 Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o questionário. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 FACULDADE DE FARMÁCIA 

 Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado Participante,  

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Implantação de processos para 

melhoria na segurança do manejo de medicamentos potencialmente perigosos”, desenvolvida 

por Natália Passos Cunha, discente de Mestrado Profissional em Gestão e Administração da 

Assistência Farmacêutica da Universidade Federal Fluminense, sob orientação das Profs. Dra. 

Carla Valéria Vieira Guilarducci-Ferraz e Dra. Selma Rodrigues de Castilho. 

 O objetivo central do estudo é implantar processos visando melhoria na segurança do 

manejo de medicamentos potencialmente perigosos (MPP) por profissionais de saúde em um 

hospital integrante da Rede Hospitalar Federal do Rio de Janeiro. 

Você foi selecionado por ter atividades profissionais diretamente relacionadas ao tema 

em questão. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário com 10 

questões sobre a sua percepção sobre os MPP e sobre a existência de processos que garantam 

maior segurança no manejo desses medicamentos nesse hospital. 

As respostas obtidas através do questionário serão analisadas apenas para fins de 

pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar 

ao pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional 

da pesquisadora principal e do Comitê de Ética em Pesquisa do hospital de estudo, para que 

possa tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
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__________________________________ 

 

Pesquisadora principal: 

Natália Passos Cunha 
Tel: (21) 99695-0702 – 3111-2315  

Email: natypcunha@gmail.com 

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

Mestrado Profissional em Administração e 

Gestão da Assistência Farmacêutica 

Rua Mario Viana, 523 – Niterói/RJ 

Tel: (21) 2629-9602 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Estudo 

Rua Antônio Parreiras, 67 – Ipanema – Rio 

de Janeiro/RJ - CEP 22411-020 

Tel: (21) 3111-2303 

 

 

___________________, ____ de _____________ de 20____. 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

_____________________________________ 

(Pesquisador do Estudo) 
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8.4 Apêndice 4 – Questionário aplicado aos profissionais de saúde do hospital de estudo em 

Março de 2015. 
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8.5 Apêndice 5 – Questionário aplicado aos profissionais de saúde do hospital de estudo em 

Outubro de 2015. 
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8.6 Apêndice 6 – Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos padronizados no hospital 

de estudo. 

 

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS 

Água destilada estéril em embalagens superior a 100mL 

Frasco 100mL 

Frasco 250mL 

Frasco 500mL 

Frasco 1.000mL 

Frasco 2.000 mL 

Cloreto de potássio 10% Ampola 10mL 

Cloreto de sódio 20%  Ampola 10mL 

Fosfato de potássio, ácido, 2meq/mL Ampola 10mL 

Glicose 25% Ampola 10mL 

Glicose 50% Ampola 10mL 

Metotrexato 2,5mg Comprimido 

Nitroprussiato de sódio 50mg Frasco-ampola 

Oxitocina 5UI/mL Ampola 1mL 

Prometazina 25mg/mL Ampola 2mL 

Sulfato de magnésio 10% Ampola 10mL 

Sulfato de magnésio 50% Ampola 10mL 

Vasopressina 20UI/mL Ampola 1mL 

CLASSES TERAPÊUTICAS 

Agonistas adrenérgicos intravenosos 

Dobutamina 12,5mg/mL Ampola 20mL 

Dopamina 5mg/mL Ampola 10mL 

Efedrina 50mg/mL Ampola 1mL 

Epinefrina 1mg/mL Ampola 1mL 

Etilefrina 10mg/mL Ampola 1mL 

Fenilefrina 10mg/mL Ampola 1mL 

Norepinefrina 2mg/mL Ampola 4mL 

Analgésicos opióides intravenosos, transdérmicos e de uso oral 

Codeína 30mg Comprimido 

Metadona 10mg Comprimido 

Metadona 5mg Comprimido 
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Morfina 10mg Comprimido 

Morfina 10mg/mL Ampola 1mL 

Morfina 1mg/mL Ampola 2mL 

Morfina 30mg Comprimido 

Nalbufina 10mg/mL Ampola 1mL 

Oxicodona 10mg (Liberação Controlada) Cápsula 

Oxicodona 20mg (Liberação Controlada) Cápsula 

Paracetamol + Codeína (500+30)mg  Comprimido 

Petidina 50mg/mL Ampola 2mL 

Tramadol 50mg Cápsula 

Tramadol 50mg/mL Ampola 1mL 

Tramadol 50mg/mL Ampola 2mL 

Anestésicos gerais, inalatórios e intravenosos 

Alfentanil 0,544mg/mL  Ampola 5mL 

Cetamina 50mg/mL Ampola 2mL 

Cetamina 50mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Etomidato 2mg/mL  Ampola 10mL 

Fentanil 0,05mg/mL Ampola 2mL 

Fentanil 0,05mg/mL Ampola 5mL 

Fentanil 0,05mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Isoflurano Frasco 100mL 

Propofol 10mg/mL Ampola 20mL 

Propofol 10mg/mL  Seringa 50mL 

Propofol 10mg/mL  Frasco 50mL 

Propofol 20mg/mL  Seringa 50mL 

Remifentanil 2mg  Frasco-ampola 

Sevoflurano Frasco 250mL 

Sufentanil 0,05mg/mL Ampola 5mL 

Tiopental 1g Frasco-ampola 

Anfotericina B na forma lipossomal e convencional 

Anfotericina B 50mg Frasco-ampola 

Anfotericina B lipossomal 50mg Frasco-ampola 

Anfotericina B complexo lipídico 100mg Frasco-ampola 

Antagonistas adrenérgicos intravenosos 
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Esmolol 10mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Esmolol 250mg/mL Ampola 10mL 

Metoprolol 1mg/mL Ampola 5mL 

Antiarrítmicos intravenosos 

Amiodarona 50mg/mL Ampola 3mL 

Lidocaína 2% SEM vasoconstritor 
Ampola 5mL 

Frasco-ampola 20mL 

Antitrombóticos 

Anticoagulantes 

Ácido acetilsalicílico 100mg Comprimido 

Cilostazol 100mg  Comprimido 

Cilostazol 50mg Comprimido 

Clopidogrel 75mg Comprimido 

Enoxaparina 20mg/0,2mL Seringa 0,2mL 

Enoxaparina 40mg/0,4mL Seringa 0,4mL 

Enoxaparina 60mg/0,6mL  Seringa 0,6mL 

Enoxaparina 80mg/0,8mL  Seringa 0,8mL 

Heparina 5.000UI/0,25mL Ampola 0,25mL 

Heparina 5.000UI/mL Frasco-ampola 5mL 

Varfarina 1mg  Comprimido 

Varfarina 5mg  Comprimido 

Inibidor do Fator Xa   

Rivaroxabana 10mg  Comprimido 

Rivaroxabana 15mg  Comprimido 

Rivaroxabana 20mg Comprimido 

Inibidores diretos da trombina   

********* ****** 

Trombolíticos   

Alteplase 50mg  Frasco-ampola 

Estreptoquinase 1.500.000 UI Frasco-ampola 

Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa   

********* ****** 

Outros   

Fondaparinux 2,5mg  Seringa 
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Bloqueadores neuromusculares 

Atracúrio 10mg/mL Ampola 2,5mL 

Cisatracúrio 2mg/mL Ampola 5mL 

Rocurônio 10mg/mL Frasco-ampola 5mL 

Suxametônio 100mg Frasco-ampola 

Vecurônio 4mg Frasco-ampola 

Hipoglicemiantes orais 

Glibenclamida 5mg  Comprimido 

Metformina 500mg  Comprimido 

Metformina 850mg  Comprimido 

Inotrópicos intravenosos 

Adenosina 3mg/mL  Ampola 2mL 

Deslanosídeo 0,2mg/mL  Ampola 2mL 

Levosimendano 2,5mg/mL  Frasco 5mL 

Insulina intravenosa e subcutânea 

Insulina Humana Regular 100UI/mL Frasco-ampola 10mL 

Insulina Humana NPH 100UI/mL Frasco-ampola 10mL 

Medicamentos administrados por via epidural e intratecal 

Bupivacaína + glicose (0,5% + 8%) Ampola 4mL 

Bupivacaína 0,5% Frasco-ampola 20mL 

Bupivacaína 0,5% isobárica  Ampola 4mL 

Bupivacaína 0,75% Frasco-ampola 20mL 

Lidocaína 2% SEM vasoconstritor Ampola 5mL 

Lidocaína 2% SEM vasoconstritor Frasco-ampola 20mL 

Lidocaína + epinefrina (2% + 1:50.000) Frasco-ampola 20mL 

Lidocaína + glicose (5% + 7,5%) Ampola 2mL 

Morfina 0,2mg/mL  Ampola 1mL 

Morfina 1mg/mL Ampola 2mL 

Ropivacaína 0,2% (2mg/mL) Ampola 20mL 

Ropivacaína 1% (10mg/mL) Ampola 20mL 

Quimioterápicos de uso oral e parenteral 

Orais 

Abiraterona 250mg Comprimido 

Anastrozol 1mg  Comprimido 
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Bicalutamida 50mg  Comprimido 

Capecitabina 500mg  Comprimido 

Ciclofosfamida 50mg  Comprimido 

Dasatinibe 20mg Cápsula 

Dasatinibe 50mg Cápsula 

Dietilestilbestrol 1mg Comprimido 

Etoposido 50mg Cápsula 

Hidroxiuréia 500mg  Cápsula 

Imatinibe 400mg  Comprimido 

Megestrol 160mg  Comprimido 

Melfalano 2mg Comprimido 

Mercaptopurina 50mg  Comprimido 

Metotrexato 2,5mg Comprimido 

Sorafenibe 200mg  Comprimido 

Sunitinibe 12,5mg  Cápsula 

Sunitinibe 25mg Cápsula 

Sunitinibe 50mg  Cápsula 

Tamoxifeno 20mg Comprimido 

Temozolamida 100mg Cápsula 

Temozolamida 20mg Cápsula 

Parenterais 

Ácido zoledrônico 4mg Frasco-ampola 

Ácido zoledrônico 50mcg/mL Frasco-ampola 100mL 

Bevacizumabe 25mg/mL Frasco-ampola 4mL 

Bleomicina 15 U Frasco-ampola 

Carboplatina 150mg Frasco-ampola 

Ciclofosfamida 1g Frasco-ampola 

Ciclofosfamida 200mg Frasco-ampola 

Cisplatina 10mg Frasco-ampola 

Cisplatina 50mg Frasco-ampola 

Dacarbazina 100mg Frasco-ampola 

Dacarbazina 200mg Frasco-ampola 

Daunorrubicina 20mg Frasco -ampola 

Daunorrubicina 2mg/mL lipossomal Frasco 25mL 



91 

 

Docetaxel 40mg/mL Frasco-ampola 0,5mL 

Docetaxel 40mg/mL Frasco-ampola 2mL 

Doxorrubicina 10mg Frasco-ampola 

Doxorrubicina 50mg Frasco-ampola 

Etoposido 20mg/mL Frasco-ampola 5mL 

Fludarabina 50mg Frasco-ampola 

Fluoruracila 25mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Fluoruracila 50mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Fulvestranto 50mg Seringa 5mL 

Gencitabina 1g Frasco-ampola 

Gencitabina 200mg Frasco-ampola 

Gosserelina 10,8mg Seringa 

Irinotecano 20mg/mL Frasco 5mL 

Leuprorrelina 22,5mg Seringa 

Mesna 100mg/mL Ampola 4mL 

Mitomicina 5mg Frasco -ampola 

Mitoxantrona 2mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Oxaliplatina 100mg Frasco-ampola 

Oxaliplatina 50mg Frasco-ampola 

Paclitaxel 6mg/mL Frasco-ampola 5mL 

Paclitaxel 6mg/mL Frasco-ampola 16,7mL 

Paclitaxel 6mg/mL Frasco-ampola 50mL 

Rituximabe 10mg/mL Frasco-ampola 10mL 

Trastuzumabe 440mg Frasco-ampola 

Vimblastina 10mg Frasco-ampola 

Vincristina 1mg Frasco-ampola 

Sedativos de uso oral de ação moderada, para crianças 

********* ****** 

Sedativos intravenosos de ação moderada 

Dexmedetomidina 100mg/mL Frasco-ampola 2mL 

Midazolam 5mg/mL Ampola 10mL 

Midazolam 5mg/mL  Ampola 3mL 

Soluções de nutrição parenteral 



92 

 

Aminoácidos + emulsão lipídica + carboidratos bolsa 

multilaminar 3x1 com cerca de 1kcal/mL 

Bolsa 1.000mL 

Bolsa 2.000mL 

Contrastes Radiológicos Intravenosos 

Contraste radiológico à base de óleo de papoula iodado 

38% p/p, com 480mg/mL 
Ampola 10mL 

Meio de contraste não-iônico - baixa osmolaridade, mínimo 

de 300mg/mL de iodo injetável 
Frasco 20mL 

Meio de contraste não-iônico - baixa osmolaridade, mínimo 

de 300mg/mL de iodo injetável 
Frasco 50mL 
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9 ANEXO 

 

9.1 Anexo 1 – Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos utilizados em hospitais 

atualizada em 2013 pelo ISMP-Brasil (ISMP-BRASIL, 2013). 

 

 


