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RESUMO 

Os riscos associados à utilização de medicamentos na assistência à saúde, especialmente 

aqueles motivados por erros ou falhas no sistema de medicação, têm sido motivo de pesquisas 

no mundo todo. Os serviços de saúde têm, cada vez mais, priorizado a investigação e análise 

de sua ocorrência com objetivo de aumentar a segurança dos pacientes.  Sistemas seguros se 

baseiam na introdução de diferentes tipos de medidas direcionadas não só a prevenir os erros, 

mas também a torná-los visíveis, detectando-os e interceptando-os antes que atinjam os 

pacientes. OBJETIVO: Identificar a taxa de erros de dispensação num hospital terciário do 

Rio de Janeiro, seus tipos e o papel da dupla checagem na sua prevenção.  Descrever as 

causas, os principais fatores que contribuem para erros e recomendações para sua prevenção 

na perspectiva dos profissionais que trabalham na dispensação. METODOLOGIA. Trata-se 

de um estudo descritivo quali-quantitativo em um Departamento de Farmácia de um hospital 

público terciário do Rio de Janeiro. Foi realizada observação direta dos medicamentos 

dispensados com a prescrição acompahados por um período de 6 meses. As informações 

sobre causas, fatores envolvidos e recomendações foi obtida através da aplicação de 

questionários aos profissionais diretamente envolvidos na tarefa de dispensação. 

RESULTADOS. Foi encontrada uma taxa de 4,5% de erros de dispensação ainda na farmácia, 

durante a dupla-checagem. Esta taxa foi reduzida para 0,37% quando os medicamentos 

deixam a farmácia e chegam às unidades de internação. Mostrando que a dupla-checagem 

reduziu erros em mais de 10 vezes. A categoria de erro de dispensação mais freqüente foi 

omissão de medicamentos (62,9%), seguida de erros de excesso de medicamento (11,7%); 

horário trocado (10,2%); medicamento trocado (9,2%) e forma farmacêutica trocada (6,4%). 

Foi encontrada uma forte correlação direta entre o número de possibilidades de errar (número 

de formas farmacêuticas dispensadas) e erros de dispensação (ρ=0,844). Os profissionais que 

trabalham em plantões fixos tiveram uma menor taxa de erros em relação aos demais 

esquemas de trabalho (p=0,016). O tempo de trabalho na farmácia (p=0,686) e o turno de 

trabalho (p=0,653) não influenciaram significativamente os erros de dispensação. As 

principais sugestões para evitar erros, estiveram voltadas à resolução de problemas de falta de 

mão-de-obra, treinamento, educação permanente e alterações de rotinas. CONCLUSÃO. O 

conhecimento dos principais erros cometidos e dos principais fatores desencadeadores de 

falhas são primordiais para promover uma mudança de postura e para a definição de medidas 

de prevenção. 

Palavras-chave: Erros de medicação, Erros de dispensação, Farmácia Hospitalar  
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ABSTRACT 

 

The risks associated with the use of medicines in health care, especially those motivated by 

errors or failures in the medication system, have been the subject of research worldwide. 

Health services have increasingly prioritized research and analysis of their occurrence in order 

to increase patient safety. Secure systems are based on the introduction of different types of 

measures directed not only to prevent errors, but also to make them visible, detecting them 

and intercepting them before they reach the patient. OBJETIVE Identify the dispensing error 

rate in a tertiary hospital in Rio de Janeiro, their types and the role of double checking on 

prevention. Describe the causes, the main factors contributing to errors and recommendations 

for prevention from the perspective of professionals working in the dispensation. 

METHODOLOGY. It is a qualitative and quantitative descriptive study in a Department of 

Pharmacy of a tertiary public hospital in Rio de Janeiro. Direct observation was performed for 

prescription drugs dispensed on a 6 month period. Information about causes, factors involved 

and recommendations was obtained through the application of questionnaires to professionals 

directly involved in dispensing task. RESULTS. It found a rate of 4.5% of dispensing errors 

even in the pharmacy during the double-checking. This rate was reduced to 0.37% when 

drugs leave the pharmacy and arrive at hospital units. Showing that the double-check errors 

reduced by more than 10 times. The most frequent category of dispensing error is omission of 

medicaments (62.9%), followed by excess medication errors (11.7%); exchanged hours 

(10.2%); exchanged product (9.2%) and exchanged dosage form (6.4%). a strong direct 

correlation between the number of error possibilities (number of dispensed dosage forms) and 

dispensing errors (ρ = 0.844) was found. Professionals who work in fixed shifts had a lower 

error rate in relation to other schemes of work (p = 0.016). Working time at the pharmacy (p = 

0.686) and the shift (p = 0.653) did not significantly influence the dispensing error. The main 

suggestions to avoid errors, were aimed at solving problems of lack of skilled labor, training, 

continuing education and routines change. CONCLUSION. Knowledge of the main mistakes 

and the main triggering factors of failure are essential to promote a change of attitude and for 

the definition of preventive measures. 

Keywords: Medication errors, Dispensing errors, Hospital Pharmacy 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Os medicamentos contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, porém, seu uso não é isento de risco (WHO, 2002). A utilização de 

medicamentos em hospitais pode envolver de 20 a 30 etapas, incluindo a prescrição, a 

transcrição, a distribuição, a administração e o monitoramento (LEAPE et al, 2000). 

As farmácias hospitalares são elos importantes no complexo processo de utilização de 

medicamentos interligando várias ações desenvolvidas em diferentes setores e por diferentes 

profissionais (ANACLETO et al, 2005).  

Os riscos associados à utilização de medicamentos na assistência à saúde 

especialmente àqueles motivados por erros ou falhas no sistema de medicação têm sido 

motivo de pesquisas no mundo todo. Os serviços de saúde têm, cada vez mais, priorizado a 

investigação e análise de sua ocorrência com objetivo de aumentar a segurança dos pacientes 

(BRASIL, 2013b; BRASIL, 2014). 

O conceito atual de segurança do paciente aponta como principais fatores responsáveis 

pela ocorrência de eventos adversos (EA) as deficiências do sistema de prestação de cuidados 

de saúde, em sua concepção, organização e funcionamento. Os profissionais ou produtos não 

devem ser responsabilizados isoladamente. Há a premissa de que os seres humanos cometem 

falhas, e portanto, erros são esperados, devendo ser tratados como consequências e não 

causas. Embora a condição humana não possa ser mudada, é possível atuar na criação de 

defesas no sistema (REASON, 2000; WACHTER, 2013). 

Os sistemas seguros se baseiam na introdução de diferentes tipos de medidas 

direcionadas não só a prevenir os erros, mas também a torná-los visíveis, detectando-os e 

interceptando-os antes que atinjam os pacientes. Para tanto, é preciso a introdução de medidas 

que reduzam as possíveis conseqüências destes erros (OTERO-LÓPEZ, 2004). 

Muitos erros de medicação são cometidos durante as diversas fases de utilização 

destas tecnologias no ambiente hospitalar. A dispensação é uma das fases mais sensíveis deste 

processo. Sistemas de dispensação seguros, organizados e efetivos são fundamentais para 

assegurar que cada medicamento será dispensado apropriadamente de acordo com a 

prescrição, reduzindo as possibilidades de erro (ANACLETO et al, 2007). 

Protocolos para práticas seguras para dispensação de medicamentos foram publicados 

no “Protocolo para segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos” pelo 

Ministério da Saúde (MS) em 2013. Segundo este documento, a farmácia deve possuir 

estrutura organizada e processos de trabalho escritos e difundidos para promover a prevenção, 
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identificação e redução de erros de prescrição e dispensação (BRASIL, 2013b). O indicador 

proposto para monitoramento da dispensação segura foi taxa de erros na dispensação de 

medicamentos, calculado como a relação entre o número de medicamentos dispensados com 

erro sobre o número total de medicamentos dispensados (BRASIL, 2013b). No entanto, esse 

indicador medido isoladamente, não evidencia os tipos de erros cometidos e suas causas, 

portanto, outros indicadores e medidas foram incorporados neste trabalho a fim de esclarecer 

os motivos e gerar medidas de prevenção de erros.  

Neste contexto, este trabalho monitorou o processo de dispensação de medicamentos 

em um hospital terciário do Rio de Janeiro visando identificar a incidência de erros de 

dispensação, seus tipos, causas e o papel da dupla checagem na sua prevenção. 

  

1.1 Justificativa 

 Para o alcance de bons resultados em qualquer atividade é preciso estabelecer 

objetivos claros, identificar onde e como são cometidos os erros e onde se pretende chegar. 

Somente a partir de uma análise situacional, pode-se intervir na realidade e avançar para 

processos de melhoria (BRASIL, 2006).  A escolha do sistema de distribuição de 

medicamentos de um hospital deve priorizar diminuir erros de medicação, racionalizar a 

distribuição, aumentar o controle, reduzir os custos e aumentar a segurança para o paciente 

(OPAS, 2004). 

A inclusão de indicadores de qualidade e segurança nos programas de monitoramento 

da qualidade dos serviços de saúde representa uma importante estratégia para promover a 

segurança do paciente hospitalizado, e estes indicadores são monitorados pela administração 

do hospital de estudo mensalmente (GOUVÊA e TRAVASSOS, 2010).  

Nele, a dispensação de medicamentos é feita por sistema de dose individualizada por 

horário. Há uma equipe específica para o fracionamento de medicamentos, outra equipe para 

dispensação. Assume-se a realização da dupla checagem da separação como uma das medidas 

propostas para aumentar a segurança do processo.  A preocupação com a segurança originou 

um primeiro trabalho em que se observou que, erros de dispensação, ocorreram, em média, 

em 38,6% das prescrições analisadas no período de 2 meses no ano de 2009 (BASTOS, 

2009). No entanto, esses dados podem ser complemetados com a sugestão de novos 

indicadores em outras etapas do processo. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar os erros no processo de dispensação de medicamentos para pacientes 

internados de um serviço de farmácia hospitalar de um Hospital Terciário do Rio de 

Janeiro 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Medir e classificar os erros observados no processo de dispensação de 

medicamentos através da dupla-checagem farmacêutica; 

 Estratificar os erros de dispensação encontrados por tipo e prevalência; 

 Caracterizar a relação entre determinados fatores predisponentes e a ocorrência 

de erros  

 Identificar as causas dos erros e recomendações para prevenção de erros na 

perspectiva de profissionais dispensadores e farmacêuticos conferentes a fim de 

subsidiar propostas de melhorias no processo de dispensação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Uma das principais funções da Farmácia Hospitalar é a dispensação de medicamentos 

de acordo com a prescrição médica. Esta dispensação visa atender nas quantidades e 

especificações solicitadas, de forma segura e no prazo requerido, ao paciente correto, 

promovendo o uso seguro e correto de medicamentos (ANACLETO et al, 2007; BRASIL, 

2013b). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), os objetivos da 

implantação de um sistema de dispensação de medicamentos em um hospital são os seguintes: 

diminuir erros de medicação, racionalizar a distribuição, aumentar o controle, reduzir os 

custos e aumentar a segurança para o paciente (OPAS, 2004). 

A escolha do sistema de dispensação utilizado pelo hospital deve levar em 

consideração fatores como porte do estabelecimento, número de leitos, tipo de serviço (geral 

ou especializado), tipo de administração, corpo clínico e entidade mantenedora. O processo 

escolhido deve apresentar as seguintes características: 

 Agilidade – cronograma e horários pré-estabelecidos, a fim de evitar atrasos ou 

faltas, de forma homogênea, por profissionais envolvidos, treinados e capacitados; 

 Segurança – garantia que o produto certo chegará ao paciente certo na 

quantidade certa e na hora certa; deve-se levar em consideração a necessidade de se 

garantir a sua identidade, integridade físico-química e microbiológica, através de 

acondicionamento e transporte seguro, que garanta sua qualidade até o término de sua 

utilização (BRASIL, 2006). 

 Rastreabilidade – o processo deve ser monitorado e avaliado. Para tanto, é 

indispensável um sistema de informações que propicie dados atualizados sobre a 

posição físico-financeira dos estoques, quantidades recebidas e distribuídas, dados de 

consumo e demanda de cada produto, estoques máximo e mínimo, ponto de 

requisição, e qualquer outra informação que se fizer necessária para um gerenciamento 

adequado.  

Independente do tipo de sistema implantado, é responsabilidade do farmacêutico 

hospitalar, além de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, desenvolver um serviço 

abrangente e de alta qualidade, coordenado adequadamente para atender as necessidades dos 

vários departamentos de diagnóstico e terapêuticos, do serviço de enfermagem, da equipe 

médica e do hospital como um todo com o intuito de proporcionar a melhor assistência ao 
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paciente (BRASIL, 2006; BRASIL, 2013b). 

A implementação de sistemas de dispensação  cada vez mais eficazes é uma prioridade 

em países desenvolvidos, há cerca de 50 anos. Atualmente, as publicações nestes países, 

discutem a automação e descentralização da dispensação, o uso de técnicos de farmácia e/ou o 

uso de código de barras para a dupla-checagem de dispensação, com o objetivo de deixar o 

farmacêutico mais livre para a prática clínica (REED et al, 2011; ADAMS et al, 2011).  

 

3.1 Tipos de Sistemas de Dispensação de Medicamentos 

O sistema coletivo de dispensação se caracteriza, principalmente, pelo fato de os 

medicamentos serem distribuídos para as unidades de internação por solicitação da 

enfermagem, implicando a formação de vários estoques nas unidades assistenciais e uma 

redução na possibilidade de atuação da farmácia na segurança do uso destas tecnologias. Isto 

porque, neste sistema, os medicamentos são distribuídos sem que a farmácia tenha 

conhecimento de para quem ou porque o medicamento está sendo solicitado e nem o tempo 

necessário. Desta maneira, torna-se um mero repassador de medicamentos, em suas 

embalagens originais, segundo o solicitado pela enfermagem (BRASIL, 1994; CFF, 1997). 

No sistema de dispensação coletivo não há participação do farmacêutico na revisão e 

análise da prescrição médica e a enfermagem fica mais envolvida com questões relacionadas 

aos medicamentos do que a farmácia, prejudicando a assistência ao paciente. (MAIA NETO, 

1990; RIBEIRO, 1993).  

 Esse sistema apresenta algumas desvantagens como: consumo excessivo do tempo da 

enfermagem em atividades relacionadas aos medicamentos, uso inadequado de medicamentos 

nas unidades assistenciais, transcrições das prescrições médicas, falta de revisão das 

prescrições médicas pelo farmacêutico, perda de medicamentos e impossibilidade de 

faturamento real dos gastos por paciente (MAIA NETO, 1990; RIBEIRO, 1993; BRASIL, 

1994; CFF, 1997). Segundo o “Protocolo para segurança na prescrição, uso e administração 

de medicamentos” pelo Ministério da Saúde (MS) em 2013, esse sistema não é seguro e deve 

ser abolido dos hospitais (BRASIL, 2013b). 

O sistema de dispensação de medicamentos por dose individualizada (SDMDI) se 

caracteriza pelo fato de o medicamento ser dispensado por paciente, geralmente para um 

período de 24 horas. Nesse sistema, a dispensação é baseada na cópia da prescrição médica 

(carbonada, fotocópia, via fax ou informatizada). Neste contexto, a participação do 

farmacêutico na terapêutica do paciente já é possível (MAIA NETO, 1990; RIBEIRO, 1993). 
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Podem existir variações entre a forma da prescrição médica, o modo de preparo e de 

distribuição das doses e fluxo da rotina operacional dependendo das peculiaridades de cada 

instituição. Os medicamentos podem ser dispensados em um único compartimento contendo 

todos os medicamentos (sacos plásticos ou caixas adaptáveis a carros de medicamentos), 

separados ou não por horários (LIMA, SILVA e REIS, 2001). 

As principais vantagens trazidas por esse sistema são: a possibilidade da revisão das 

prescrições médicas, maior controle sobre o uso dos medicamentos, maior segurança no 

processo, diminuição de estoques nas unidades assistenciais, permitir faturamento mais 

apurado do gasto por paciente e possibilidade de estabelecer devoluções. (MAIA NETO, 

1990; RIBEIRO, 1993; BRASIL, 1994). 

No sistema de dispensação combinado ou misto, a farmácia distribui parte dos 

medicamentos de forma coletiva mediante solicitação da enfermagem e outros mediante cópia 

da prescrição médica (LIMA, SILVA e REIS, 2001). 

Geralmente, as unidades de internação, são atendidas pelo sistema individualizado, de 

forma parcial ou integral e os serviços (radiologia, endoscopia, ambulatórios e serviços de 

urgência) são atendidos pelo sistema coletivo (BRASIL, 1994; CFF, 1997). 

O conceito da dispensação por dose unitária é a distribuição ordenada dos 

medicamentos com formas e doses prontas para serem administradas a um determinado 

paciente de acordo com a prescrição médica, num certo período de tempo (GARRINSON et 

al, 1979). Um serviço que adote o sistema de dose unitária propriamente dita deve distribuir 

todos os medicamentos, em todas as formas farmacêuticas, prontos para uso, sem necessidade 

de transferências e cálculos pela enfermagem (ASPH, 1985). 

Como pré-requisito para a implantação da dose unitária é necessário um sistema de 

gerenciamento de medicamentos efetivo, seguro e recursos humanos qualificados. 

Farmacêuticos com conhecimento sobre farmacoterapia para participar e elaborar planos 

terapêuticos e técnicos e auxiliares de farmácia devidamente treinados (ASHP, 1993). 

O Sistema de Dispensação de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU) apresenta 

as seguintes vantagens: identificação do medicamento até o momento de sua administração, 

redução na incidência de erros de administração de medicamentos, redução do tempo da 

enfermagem com atividades relacionadas ao medicamento permitindo maior disponibilidade 

para o cuidado do paciente, diminuição dos estoques nas unidades assistenciais com 

consequente redução de perdas, otimização no processo de devoluções, participação efetiva 

do farmacêutico na definição da terapêutica medicamentosa, melhoria da qualidade prestada 

ao paciente (MARCOS, CORDEIRO e BERBARE, 2009).  
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O sistema de dispensação de medicamentos utilizado em um hospital é analisado 

durante a avaliação à qual a instituição de saúde é submetida em um processo de acreditação. 

Os padrões (serviços considerados como referência), podem ser estabelecidos pela Joint 

Comission on Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) ou pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA). Os hospitais avaliados pela ONA podem ser classificados 

como acreditados em níveis 1, 2 ou 3. O nível 2 da ONA corresponde à “evidência de adoção 

do planejamento na organização da assistência hospitalar” e a existência do SDMDI ou do 

SDMDU é apontada como critério para avaliação da qualidade da instituição, podendo 

classificá-la como padrão nível 2 (BASTOS, 2009). 

 

3.2 Informatização e automação em sistemas de dispensação de medicamentos 

Tradicionalmente, a dispensação envolve trabalho manual da equipe da farmácia na 

separação, transferência do número correto de medicamentos unitarizados para recipientes 

(tiras plásticas, carros de entrega de medicamentos) e/ou etiquetagem de medicamentos já 

embalados. No entanto, o uso de sistemas de dispensação automatizados têm sido amplamente 

atribuído ao aumento da eficiência, maximização de capacidade de estocagem e minimização 

de erros (NHS, 2001; JAMES et al, 2009). 

A informática e a automação atuam como importantes instrumentos para a 

racionalização do emprego do tempo e agilização das atividades desenvolvidas na farmácia. O 

exercício destas atividades envolve o processamento contínuo de dados relacionados a 

medicamentos, pacientes, tempo, pessoal e atividades programadas (ASHP, 1998).  

É notório que, independente do SDM escolhido para um estabelecimento de saúde, a 

informática pode contribuir significativamente para redução de trabalho manual, erros e 

custos. A informatização é ainda imprescindível para o acompanhamento do perfil 

farmacoterapêutico dos pacientes, armazenando informações referentes à todas as internações 

(ASHP,1998). 

Os equipamentos automatizados para dispensação e estocagem são cada vez mais um 

componente prevalente nos processos de utilização de medicamentos nas organizações de 

saúde, principalmente em países desenvolvidos (ASHP, 1998; NHS, 2001). 

A Associação Nacional de Conselhos de Farmácia nos EUA (NABP) definiu sistemas 

automatizados de farmácia como sistemas mecânicos que executam operações ou atividades 

relacionadas à estocagem, à embalagem ou à dispensação de medicamentos executando, 

também, as ações de controle e gerenciamento de informações. O processamento de dados e o 
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código de barras, embora incorpore componentes destes sistemas, não são considerados como 

tecnologia de dispensação automatizada de medicamentos (ASHP, 1998). 

Nos EUA, uma pesquisa conduzida pela ASPH ao longo dos anos, evidenciou a 

evolução das tecnologias relacionadas à dispensação e a administração de medicamentos em 

mais de 550 hospitais nos EUA. A adoção de sistemas descentralizados cresceu ao longo dos 

anos e é adotado atualmente em 40% dos hospitais, cabines de dispensação automatizadas são 

utilizados em 89%; robôs em 11%, e sistema de carrosséis em 18%. Em 34% dos hospitais 

pesquisados é utilizado um leitor de código de barras para checar doses de medicamentos 

antes da dispensação. Em média, 91,2% dos departamentos de farmácia são responsáveis pelo 

preparo de formulações estéreis e 65% destes hospitais, possuem uma sala limpa certificada 

(USP Chapter797) para preparação de formulações estéreis e em 80,7% das farmácias 

hospitalares, as doses unitárias são preparadas por técnicos de farmácia e checadas por 

farmacêuticos (PEDERSEN et al, 2012). 

Uma pesquisa conduzida pela NHS (National Health Service) em hospitais na 

Inglaterra, em 2014, teve o objetivo de fazer um levantamento dos sistemas de dispensação 

utilizados nos hospitais da rede de saúde pública inglesa para pacientes internados, além de 

identificar estratégias locais para a redução de erros de administração de medicamentos. Os 

resultados contrastam com os apresentados pelos EUA, apresentando sistemas de dispensação 

diferentes. A utilização de um sistema eletrônico de prescrição e administração de 

medicamentos (EPMA), o uso do sistema POD – medicamentos do paciente (patients own 

drugs) durante o período de internação do paciente, OSD (one stop dispensing), que consiste 

nos medicamentos dos pacientes internados etiquetados contendo informações para 

administração após alta (assim como durante a internação) e armários ao lado do leito do 

paciente. O estudo evidenciou que a maioria dos hospitais utiliza prescrições em papel (87%), 

armários ao lado do leito do paciente (92%), PODs (89%) e OSD (85%). Nenhum dos cem 

hospitais que responderam o questionário relatou utilizar o SDMDU e apenas um hospital 

possui farmácia aberta 24horas todos os dias (McLOAD et al, 2014). 

Em 2004, uma pesquisa nacional realizada em 250 hospitais nas diversas regiões do 

Brasil observou que 51,2% dos hospitais do país distribuíam medicamentos utilizando o 

sistema coletivo, 34,8% utilizavam o sistema individualizado de dispensação e apenas 0,4% 

(um hospital) distribuía medicamentos pelo sistema de dose unitária (OSÓRIO DE CASTRO 

e CASTILHO, 2004). Esta realidade contrasta com o cenário de hospitais em outros países, 

mostrando a necessidade de aprimoramento desta prática no Brasil (PEDERSEN et al, 2012; 

McLEOD et al, 2014). 
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 Silva e colaboradores em 2013, publicaram um trabalho de avaliação de farmácias 

hospitalares em 20 hospitais estaduais do Rio de Janeiro realizado em 2008. Neste trabalho, 

foi identificado que 10 farmácias utilizavam o SDMDI, 4 utilizavam o SDM coletivo e 6 

farmácias, o sistema misto ou combinado (SILVA et al, 2013). 

 

3.3 Dispensação: terminologia 

A Lei no. 5991, de 17 de dezembro de 1973, que rege o “controle sanitário do 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos” no Brasil, define 

dispensação como o “ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não”. Essa lei estabelece ainda que a 

dispensação farmacêutica é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento e unidade 

volante e dispensário de medicamentos (BRASIL, 1973). 

A definição de Farmácia, por sua vez, é “estabelecimento de manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, compreendendo o de dispensação e o atendimento privativo de unidade 

hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica”(BRASIL, 1973).  

Segundo a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (1998), dispensação é “o ato 

profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, 

geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional 

autorizado. Neste ato o farmacêutico deve informar e orientar o paciente sobre o uso 

adequado do medicamento”(BRASIL,1998). 

Analisando a legislação brasileira e a evolução do conceito de dispensação, 

principalmente após a PNM, observa-se pouca mudança em relação ao conceito, no entanto, é 

constante a preocupação de que a dispensação não seja apenas um ato de entrega de 

medicamento, mas sim uma oportunidade de promover o uso racional do medicamento. 

Algumas definições acrescentam ainda elementos da filosofia da atenção farmacêutica, talvez 

como uma tentativa de reestabelecimento da relação terapêutica do farmacêutico com o 

paciente, como profissional de saúde, principalmente em farmácias comunitárias 

(ANGONESI, 2008; ALENCAR et al, 2011). 

A partir de 1960, principalmente nos EUA, foram publicados os primeiros estudos 

sobre erros de medicação e administração de medicamentos em hospitais, levando-os à 

implantação de sistemas de dispensação mais eficazes e portanto, o desenvolvimento e 

implantação do sistema de dispensação por dose unitária. Neste sistema, a farmácia coordena, 



21 
 

 
 

controla e orienta toda a dispensação e o uso de medicamentos na instituição (ANACLETO et 

al, 2005; BOHAND et al, 2009). 

A American Society of Hospital Pharmacists (ASHP), em 2009, publicou um glossário 

de termos para utilização em publicações de farmácia hospitalar e conceituou dispensação 

como: “atividade destinada ao profissional farmacêutico de fornecer medicamentos 

clinicamente apropriados aos pacientes ou a outros profissionais de saúde, baseado em 

prescrição, orientando sobre o uso seguro e efetivo” (ASHP, 2009).  

A maioria dos estudos internacionais utiliza a terminologia dispensação para 

descrever o fornecimento de medicamentos em hospitais a outros profissionais 

responsáveis pela administração ou ao fornecimento de medicamentos a pacientes 

ambulatoriais. Neste trabalho, esta definição será adotada. Vale ressaltar que estudos 

nacionais também a utilizaram para definir o processo de dispensação (OLIVEIRA, 

2004, ANACLETO et al, 2007; ALBUQUERQUE et al, 2012; GALVÃO, 2012; RISSATO, 

2012).  

 

3.4 Erros de medicação 

A National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) define erro de medicação como “qualquer evento capaz de ser prevenido, que 

possa causar ou levar ao uso inapropriado de medicação causando prejuízo ao paciente, 

enquanto a medicação estiver sob o controle do profissional de saúde ou usuário. Esses 

eventos podem estar relacionados ao exercício da profissão, produtos de saúde, procedimentos 

e sistemas incluindo: prescrição, transmissão de ordens, rotulagem, embalagem e 

nomenclatura; manipulação, composição, dispensação, distribuição, administração, educação, 

monitorização e uso” (NCC MERP, 1999). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs uma classificação internacional dos 

termos utilizados em segurança do paciente, definindo erro de medicação como “qualquer 

evento evitável que pode levar ou causar o uso inapropriado de medicamentos ou causar 

danos ao paciente, enquanto o medicamento estiver no controle do profissional de saúde, 

paciente ou consumidor” (WHO, 2009). 

Segundo o Institute of Medicine (IOM), em 1999, nos Estados Unidos, cerca de 1 

milhão de pacientes por ano são vítimas de eventos adversos a medicamentos (EAM). Destes, 

140.000 morrem anualmente. Recentemente, os EAM foram considerados a quarta principal 

causa de morte neste país. Os EAM podem prolongar o tempo de internação do paciente entre 
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2 e 4 dias em média e gerar um custo adicional de 4.500 dólares por paciente (KOHN et al, 

1999).  

Numerosos estudos têm avaliado a incidência de EAM em pacientes hospitalizados. 

Estes eventos são definidos como “injúria sofrida pelo paciente resultante de erros no uso de 

medicamentos”. Aproximadamente 28% das EAM estão associadas a erros de medicação 

(EM) e portanto, são consideradas passíveis de prevenção. Destes, 56% ocorrem na fase da 

prescrição (BATES et al, 1995). 

Erros de medicação estão associados a um maior tempo de internação, maior 

mortalidade e maior custo com hospitalização. Também comprometem a confiança do 

paciente nos serviços de assistência à saúde e aumenta os custos assistenciais. Os problemas e 

tipos de erros de medicação são multidisciplinares e multifatoriais. Erros ocorrem por falta de 

conhecimento, desempenho fora de padrão e lapsos mentais, ou defeitos ou falhas nos 

sistemas. Podem ser cometidos por membros da equipe tanto experientes como inexperientes, 

incluindo farmacêuticos, médicos, enfermeiros, pessoal técnico, estudantes, pessoal 

administrativo, manipuladores, pacientes e seus acompanhantes e outros. A ASHP em 1993, 

dividiu erros de medicação em: erros de prescrição, erros de dispensação, erros de 

administração de medicamentos e erros de adesão ao tratamento pelo paciente. 

 Leape e colaboradores, em 1995, identificaram que 39% dos erros de medicação 

ocorreram na fase de prescrição, 12% na fase de transcrição, 11% no processo de dispensação 

e 38% no de preparo e administração (LEAPE et al, 1995). Enquanto Bates e colaboradores 

encontraram uma taxa de 56% dos erros ocorrendo na fase de prescrição, 34% na fase de 

administração, 6% na transcrição e 4% na dispensação (BATES et al, 1995). 

Algumas classificações são propostas para os tipos de erros de medicação existentes. 

ASHP (1993) identificou 12 categorias de erros (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Tipos de erros de medicação e suas definições adaptado de ASHP, 1993. 

Tipo de erro Definição 

Erro de prescrição Seleção inadequada do medicamento (baseada em indicação,contra-indicação, 

alergias conhecidas, terapias existentes e outros fatores), dose, posologia, 

quantidade, via de administração, concentração, instruções incorretas ou 

inapropriadas para o uso de uma medicação prescrita pelo médico ou outro 

prescritor autorizado; prescrições ilegíveis ou ordens médicas que levam a erros que 

atingem os pacientes 

Erro de omissão Paciente não recebe a dose prescrita até o horário da próxima dose, se houver 

Erro de horário de 

administração 

Administração do medicamento fora do intervalo previsto agendado para 

administração (este intervalo deve ser estabelecido por cada instituição) 
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Medicamento não 

autorizado 

Administração ao paciente de um medicamento que não foi autorizado por nenhum 

prescritor legítimo 

Dose imprópria Administração ao paciente de uma dose que é maior ou menor do que a dose 

prescrita ou administração dobrada da dose ao paciente 

Forma 

Farmacêutica 

errada 

Administração de um medicamento com apresentação farmacêutica que difere da 

forma prescrita 

Preparação errada Medicamento manipulado ou formulado incorretamente antes da administração 

Técnica de 

administração 

errada 

Procedimento inapropriado ou técnica imprópria para administrar um medicamento 

Medicamento 

deteriorado 

Administração de um medicamento cujo prazo de validade tenha expirado ou que as 

propriedades físico-químicas tenham sido comprometidas 

Erros de 

monitorização 

Falha na revisão de um regime de prescrição, ou falha na utilização de dados 

clínicos e laboratoriais para avaliar a a resposta do paciente à terapia 

Erro de adesão 

(compliance) 

Comportamento errado do paciente comprometendo a adesão ao regime de 

prescrição 

Outros Qualquer outro erro que não se encaixe nas definições acima 

Fonte: Adaptado de ASHP,1993. Guidelines on preventing medication errors in hospitals 

 

A ASHP definiu ainda que erros potenciais são erros de prescrição, dispensação ou 

planejamento da administração que são detectados e corrigidos por alguma intervenção (por 

outro profissional de saúde ou paciente). Erros potenciais devem ser revistos e tabulados 

como eventos separados dos erros de ocorrência (erros que realmente atingiram o paciente) 

para identificar oportunidades de corrigir problemas no sistema de medicação antes que os 

erros ocorram. A detecção de erros potenciais deve ser um componente que faça parte da 

rotina do hospital para melhoria de processos (ASHP, 1993). 

Os principais métodos utilizados para detecção de erros de medicação são: notificação 

anônima, notificação de incidentes, técnica de incidentes críticos (análise de um grande 

número de erros individuais para identificar uma causa comum), revisão de prontuários e 

observação direta, sendo esta última citada como o método mais sensível (ALLAN e 

BARKER,1990; COHEN, 2006; JAMES et al, 2009). 

 

3.5 Erros de dispensação 

Erro de dispensação foi definido como a “discrepância entre a ordem escrita na 

prescrição médica e o atendimento dessa ordem” por Flynn e colaboradores (2003). Já Cohen 
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(2006), os define como “erros cometidos por funcionários da farmácia (farmacêuticos, 

inclusive) quando realizam a dispensação de medicamentos para as unidades de internação”. 

Para Beso e colaboradores a definição de erros de dispensação foi dividida 

primeiramente em: erros de conteúdo, erros de rotulagem e erros de documentação e dada 

uma definição para cada tipo.  A definição utilizada por Beso e colaboradores (2005) foi 

enviada a oito especialistas que deram suas sugestões e chegaram a um concenso. Assim, 

“erro de dispensação” foi definido como “desvio de uma prescrição médica escrita ou oral, 

incluindo modificações escritas feitas pelo farmacêutico após contato com o prescritor ou 

cumprindo normas ou protocolos preestabelecidos e ainda considerando erros de 

dispensação qualquer desvio do que é estabelecido pelos órgãos regulatórios ou normas que 

afetam a dispensação” (BESO et al, 2005).  

Para Cheung e colaboradores (2009), um erro de dispensação é uma discrepância entre 

a prescrição e o medicamento que a farmácia encaminha ao paciente ou aos setores 

(CHEUNG et al, 2009). 

A definição da OMS é “desvio da ordem de um prescritor (prescrição) cometido pela 

equipe da farmácia quando distribui medicamentos aos postos de enfermagem ou à pacientes 

em farmácias ambulatoriais” (WHO, 2009).  

Erros de dispensação geralmente estão associados a um sistema de dispensação 

ineficiente ou pouco seguro (TAYLOR e GAUCHER, 1986; CINA et al, 2006). Falhas na 

dispensação significam o rompimento de um dos últimos elos na segurança do uso de 

medicamentos. Mesmo considerando que grande parte não cause danos graves aos pacientes, 

os erros de dispensação, quando ocorrem, demonstram fragilidade no processo de trabalho e 

indicam em uma relação direta, riscos maiores de ocorrência de EA (ANACLETO et al, 

2005). 

O trabalho de Beso e colaboradores (2005) no Reino Unido, identificou 2,1% de itens 

dispensados errados (checados na farmácia) e 0,02% de erros de dispensação que saíram da 

farmácia (BESO et al, 2005). O hospital tinha 450 leitos e fazia parte do sistema público 

(NHS Trust), em Londres. Os medicamentos eram separados individualmente por paciente e 

identificados com rótulos com nome e detalhes sobre cada medicamento e é realizado por 

técnicos ou farmacêuticos e checados por farmacêuticos antes de serem dispensados (BESO et 

al, 2005). 

O estudo de Cina e colaboradores (2006) realizado num hospital de 750 leitos dos 

EUA, observou um total de 140.755 medicamentos dispensados num período de 7 meses, 

5.075 continham erros, chegando a uma taxa de 3,6% detectados na farmácia e 0,75% de erros 
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deixaram a farmácia sem serem detectados. Este estudo apontou que os farmacêuticos 

detectaram apenas 79% dos erros durante a verificação de rotina, e que em média, 23,5% 

destes erros são eventos adversos potenciais, 28% classificados como sérios e 0,8% tratáveis 

(CINA et al, 2006).  

Cheung e sua equipe (2009) revisaram 23 estudos de erros de dispensação publicados 

em inglês após o ano de 2003 e encontraram taxas de erros de dispensação que variaram entre 

0 a 45%. As taxas mais altas foram provenientes de estudos onde o pesquisador observou o 

processo de dispensação ou que checou os medicamentos dispensados com a prescrição 

(CHEUNG et al, 2009).  

Bohand e colaboradores (2009) apontaram a dificuldade de realização de meta-

análises relativas aos erros de dispensação uma vez que há diferenças de área de estudo, 

fatores mensurados, populações e sistemas de dispensação utilizados nos estudos. No seu 

estudo detectaram uma taxa de 2,5% de erros de dispensação em um hospital francês, 

revisando as caixas de medicamentos separadas na farmácia por sistema de dose unitária. A 

maior parte dos erros foi de dose imprópria (31,8%) e omissão (30,2%) (BOHAND et al, 

2009). 

O trabalho de James e colaboradores (2009) revisou 60 artigos que investigaram erros 

de dispensação (tipos, causas e incidência) em farmácias hospitalares e comunitárias 

publicados entre 1966 e fevereiro de 2008, incluindo estudos dos Estados Unidos, Reino 

Unido, Austrália, Espanha e Brasil. Destes, 41 artigos tratava-se de pesquisas em farmácias 

hospitalares. As taxas de ocorrência de erros de dispensação variaram entre 0,008% e 18% 

(excluído o estudo brasileiro). Segundo os autores, essa grande variação se deve aos diferentes 

SDM utilizados no mundo e às diferentes metodologias, terminologias e classificações 

adotadas nas pesquisas (JAMES et al, 2009). 

Essa revisão mostrou que erros de dispensação que ocorrem em farmácias hospitalares 

e comunitárias envolvem principalmente o fornecimento de medicamentos errados, dose 

errada e forma farmacêutica errada. Excesso de trabalho, interrupções e iluminação imprópria 

do ambiente foram citados tanto subjetivamente como objetivamente como fatores que 

contribuem para os erros. A comparação entre os trabalhos foi bastante dificultada, por se 

tratarem de estudos que utilizaram diferentes métodos e diferentes definições para erros de 

dispensação assim como para classificações dos tipos de erros (JAMES et al, 2009).  

No trabalho de Thomas e colaboradores (2011), desenvolvido em um hospital terciário 

da Índia, foi identificada uma taxa de 1,29% de erros de dispensação. A maioria dos erros 

ocorreu entre às 11h e 15h, que coincidiu com o horário de pico de trabalho. Foi constatado 
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que, durante este período, o número insuficiente de farmacêuticos era o principal fator de 

contribuição para ocorrência destes erros. Os principais tipos de erros de dispensação 

encontrados foram: dose não enviada (31,9%), quantidade de medicamentos errada (28,1%) e 

medicamento errado (9,4%) (THOMAS et al, 2011). 

A pesquisa sobre erros de dispensação vem crescendo nos últimos anos no Brasil, 

entretanto, ainda há poucas publicações (ANACLETO et al, 2010). Um dos primeiros estudos 

publicados, foi o de Anacleto em 2003, realizado em um hospital público em Belo Horizonte, 

que registrou uma taxa de 34% de erros de dispensação (ANACLETO et al, 2005). 

Oliveira (2004), estudando a dispensação de medicamentos em um hospital geral, na 

Bahia, observou 13,8% dos medicamentos dispensados incorretamente. O SDM utilizado era 

misto (individualizado e coletivo) e havia avaliação das prescrições e conferência dos 

medicamentos antes da dispensação (OLIVEIRA, 2004). 

Anacleto e colaboradores (2007), em Minas Gerais, observaram erros em 81,8% das 

prescrições e 33,6% dos medicamentos dispensados. Neste estudo, foi considerado como erro 

de dispensação todo medicamento prescrito onde alguma informação estava incompleta, como 

concentração, quantidade, horário ou forma farmacêutica e que, mesmo assim, o medicamento 

havia sido dispensado pela farmácia. A inclusão destes critérios aumentou a quantidade de 

erros contabilizados. O SDM utilizado era misto (individualizado e coletivo) (ANACLETO et 

al, 2007). 

 Um estudo realizado em um hospital pediátrico público do Espírito Santo detectou 

taxa de 11,5% de erros de dispensação em um sistema de dispensação misto (coletivo e 

individualizado). Sendo distribuídos em 3 critérios: erros de conteúdo (87,3%), erros de 

rotulagem (11,0%) e erros de documentação (1,7%). Entre os erros de conteúdo, foi mais 

prevalente, a ocorrência de Subdose (49,6%), Sobredose (28,6%), seguido de Omissão 

(15,3%), Forma farmacêutica incorreta (1,2%), Medicamento incorreto (0,38%) e Outros 

erros (4,9%) (COSTA et al, 2008). 

Em 2012, Albuquerque e colaboradores, identificaram erros na dispensação de 

medicamentos em um hospital oncológico, encontrando um total de 10,39% de doses 

dispensadas com erros. Os erros foram distribuídos como: Omissão de dose (35,93%), Dose 

menor que a necessária (28,13%), Medicamento dispensado errado (17,24%), Dose maior que 

a necessária (16,33%) e Forma farmacêutica errada (2,35%) (ALBUQUERQUE et al, 2012).  

Galvão e colaboradores (2012) realizaram um trabalho no município de Salvador 

(Bahia), identificando erros de dispensação em um hospital filantrópico de grande porte que 

utiliza o SDMDI. Foram observados 2 momentos de coleta: o primeiro em 2009, quando o 
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hospital dispensava medicamentos utilizando prescrições manuais e eletrônicas e em 2012, 

quando eram utilizadas somente prescrições informatizadas. Em 2009, 29% das prescrições 

analisadas, continham, pelo menos, 1 erro, enquanto que 4,27% dos medicamentos foram 

dispensados com erro. Em 2012, cerca de 11,6% das prescrições dispensadas continham pelo 

menos, 1 erro e 2,74% dos medicamentos foram dispensados com erros. Os principais tipos 

de erros de dispensação observados foram: omissão, erro de dose, medicamento trocado e erro 

de diluição (GALVÃO, 2012).  

 Em um hospital universitário do Paraná, a prevalência de erros de dispensação foi de 

19% (48 prescrições com pelo menos 1 erro, no total de 259 prescrições analisadas). Cada 

prescrição continha, em média, 7,54 medicamentos. A taxa de erros de dispensação 

encontrada foi de 1,7% considerando o total de doses dispensadas, sendo o risco de erros 3,2 

vezes maior em prescrições que continham acima de 10 medicamentos prescritos. O tipo de 

erro de dispensação mais freqüente, segundo Rissato, foi “omissão de medicamento prescrito” 

(23%); seguido de medicamento não prescrito (14,8%), “medicamento dispensado na 

ausência de informação/duvidosa” (14,8%), “concentração incorreta” (9,8%), “número de 

doses incorretas” (9,8%), “horário incorreto” (9,8%), “medicamento incorreto” (6,6%), 

“desvio de qualidade” (4,9%), “erros de rotulagem” (4,9%) e “forma farmacêutica incorreta” 

(1,6%) (RISSATO, 2012). 

  

3.5.1 TIPOS DE ERROS DE DISPENSAÇÃO 

De acordo com Beso e colaboradores (2005), os erros de dispensação podem ser 

classificados em erros de conteúdo, erros de rotulagem e erros de documentação. 

Erro de conteúdo: referentes ao conteúdo da dispensação; 1) medicamento errado- 

medicamento dispensado errado; prescrito um medicamento e dispensado outro; 2) 

medicamento dispensado com concentração errada; o medicamento é dispensado com a 

concentração diferente, maior ou menor daquela prescrita; 3) forma farmacêutica errada: a 

prescrição solicita o medicamento em uma determinada forma farmacêutica e a farmácia 

dispensa outra; 4) erro no número de doses: o medicamento é dispensado em quantidade de 

doses diferentes, maior ou menor daquela prescrita; 5) omissão de medicamento: 

medicamento é prescrito, mas não é dispensado; 6) medicamento com desvio de qualidade: 

medicamento é dispensado vencido, não armazenado na temperatura adequada ou danificado. 

Erro de rotulagem: são os erros relacionados aos rótulos dos medicamentos 

dispensados feitos pela farmácia, que podem gerar dúvida no momento da administração, 
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erros de grafia, tamanho de letras que impedem a leitura, a identificação, podendo levar ao 

uso incorreto dos medicamentos. 

Erro de documentação: são erros relacionados à documentação de registro do processo 

de dispensação, como por exemplo, a ausência de solicitação de medicamentos controlados, 

falta de data da prescrição, falta de assinatura do prescritor, dentre outros (BESO et al, 2005). 

Outros autores consideram a dispensação de medicamento em horário incorreto como 

erro de dispensação (CINA et al, 2006; BOHAND et al, 2009; CHEUNG et al, 2009). 

3.5.2 CAUSAS DE ERROS DE MEDICAÇÃO 

O “ASHP Guidelines on preventing medication errors in hospitals” aponta como 

causas comuns de erros de medicação o seguinte: 

1) Designação fortemente ambígua nos rótulos ou embalagens; 

2) Nomenclatura dos medicamentos (grafia ou pronúncia semelhantes e uso de 

prefixos e sufixos no nome dos medicamentos);  

3) Caligrafias ilegíveis; 

4) Transcrições impróprias; 

5) Dosagem errada; 

6) Pessoal não qualificado/treinado adequadamente; 

7) Abreviações inapropriadas usadas nas prescrições; 

8) Erros de individualização/reembalagem; 

9) Trabalho excessivo; 

10) Descuido profissional; e 

11) Medicamentos não disponíveis (ASHP, 1993). 

O trabalho de Beso e seus colaboradores (2005) classificou condições que levam a 

erros de dispensação, relatados pelos profissionais entrevistados, em 8 categorias, listadas na 

Tabela 1.  

Tabela 1. Condições de produção de erro encontradas por Beso e colaboradores (2005) 

Categoria Condição de produção do erro Respostas 

Carga de trabalho “Ocupado” 
Limitação de horário 
Falta de pessoal 

22 
12 
13 

Ambiente Distrações 
Interrupções 
Condições de trabalho 
Organização do dispensário 

4 
10 
0 
4 

Medicamento Nomes semelhantes 9 
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Protocolos Protocolos não disponíveis ou inadequados 
Treinamento inadequado no uso dos protocolos 

0 
 
2 

Comunicação Prescrições ilegíveis ou incompletas 
Abreviações ou nomenclatura ambígua 
Desconhecimento de fatores de risco 

1 
0 
2 

Organização Supervisão inadequada 
Membro novo 
Negligência no gerenciamento 

1 
2 
0 

Stress Condição física 
Moral baixa 

12 
2 

Conhecimento e habilidade Não familiarizado com a tarefa 
Conhecimento ou experiência inadequada 

5 
5 

Total  106 

Fonte:Beso et al, 2005 

 

 A NCC MERP relata que injúrias aos pacientes ocorrem com mais frequência quando 

não há mecanismos para prevenção de erros. Por exemplo, condições ambientais precárias, 

distrações e excesso de trabalhos são condições que diminuem a segurança no uso de 

medicamentos (NCC MERP, 2005).   

 De acordo com Cohen (2006), os fatores que causam erros podem ser classificados 

(resumidos) como: falhas de comunicação, falhas relacionadas à embalagem e reembalagem, 

ambiente e condições de trabalho, sobrecarga de trabalho, distrações e interrupções, falhas 

sobre informações sobre medicamentos, falhas na educação e pouco conhecimento sobre 

medicamento pelos pacientes (ANACLETO et al, 2005; COHEN, 2006). 

 Falhas de comunicação: prescrições ambíguas, incompletas ou confusas podem levar a 

interpretação incorreta de informações fundamentais para a correta dispensação de 

medicamentos. A ilegibilidade das prescrições é um problema bastante citado como causa de 

erros de medicação. Prescrições manuais podem levar a confusão entre medicamentos com 

nomes similares. 

 Falhas relacionadas à embalagem ou reembalagem de medicamentos: embalagens 

semelhantes podem ser um problema, principalmente entre medicamentos injetáveis, já que 

ampolas e frascos podem ser similares em tamanho, formato e cor, geralmente contendo 

soluções que possuem também a mesma cor (COHEN, 2006). 

 Ambiente e condições de trabalho: um ambiente de trabalho desfavorável tende a 

aumentar as taxas de erros de dispensação. A área designada para a dispensação deve possuir 

espaço adequado, iluminação, temperatura e umidade adequadas. Medicamentos devem ser 

armazenados de maneira a facilitar o fluxo de trabalho e os mobiliários devem ser 

ergonômicos. Além disso, alguns estudos demonstram uma correlação direta entre sobrecarga 

de trabalho e erros de dispensação. O stress pode ser um dos principais fatores, quando se tem 
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pouco tempo para dispensação. Falhas no treinamento e na supervisão dos dispensadores 

também contribuem para erros de medicação (COHEN, 2006). 

Informações sobre medicamentos: o desenvolvimento tecnológico contínuo têm 

levado a freqüentes mudanças nas informações sobre o uso e a segurança dos medicamentos. 

Essas mudanças devem ser acompanhadas pelos profissionais de saúde e utilizadas em 

benefício dos pacientes. Estes profissionais têm um importante papel na educação dos 

pacientes, que devem receber informações claras e precisas sobre seu tratamento. Pacientes 

podem ser aliados na prevenção de erros quando os mesmos são bem informados 

(ANACLETO et al, 2005; COHEN, 2006). 

Segundo Cheung e colaboradores (2009), as causas de erros de dispensação podem ser 

traçadas pela análise de causa-raiz ou extraídas de explicações de profissionais de farmácia 

através de questionários. A análise de causa raiz consegue chegar mais perto da realidade. Um 

exemplo deste segundo método foi utilizado no trabalho de Beso e colaboradores (2005), 

onde as principais causas de erros citadas foram: estar ocupado (21%), falta de pessoal (12%), 

pouco tempo (11%), cansaço (11%), interrupções (9,4%) e medicamentos com nomes 

semelhantes (8,5%)  (BESO et al, 2005 e CHEUNG et al, 2009).  

 

3.5.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ERROS DE DISPENSAÇÃO 

Ao longo dos anos, as farmácias introduziram vários métodos e estratégias para 

reduzir erros de dispensação, dependendo das etapas do processo com o desenvolvimento de 

tecnologias de informação (ANACLETO et al, 2005; CHEUNG et al, 2009). Os efeitos da 

implementação leitores de código de barras, carrosséis de dispensação, sistemas 

informatizados e automatizados de dispensação tem sido alvo de investigação por 

pesquisadores quanto a sua influência na redução de taxas de erros (CHEUNG et al, 2009). 

Bates e colaboradores (1998) concluíram que o uso de prescrição computadorizada 

reduz eventos adversos pela metade (BATES et al, 1998).  

Nas farmácias, os farmacêuticos são responsáveis pela dispensação de medicamentos 

com precisão e para isso, devem desenvolver e seguir procedimentos operacionais padrão 

(POP) que previnam erros e garantam que os medicamentos sejam distribuídos com segurança 

aos pacientes. Alguns passos recomendados por autores e instituições que lidam com a 

segurança do paciente para evitar erros no processo de dispensação estão listados abaixo 

(NCC MERP, 2005; COHEN, 2006): 

 Todas as prescrições devem ser checadas por farmacêuticos antes da 

dispensação. Ordens incompletas, ilegíveis ou qualquer dúvida relativa deve ser esclarecida e 
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registrada por escrito. Prontuários dos pacientes devem estar disponíveis e conter informações 

acessíveis aos farmacêuticos. 

 Reduzir distrações, projetar ambientes seguros para a dispensação. Manter um 

bom ambiente de trabalho: luz e temperatura adequadas, nível de ruído baixo e livre de 

distrações (chamadas telefônicas, interrupções) e mobiliário ergonômico. Providenciar 

pessoal e demais recursos para a execução das tarefas. 

 Armazenar medicamentos de modo que auxilie na diferenciação de um 

medicamento para outro. Ordem alfabética segundo denominação genérica, organização de 

acordo com formas farmacêuticas, incluir o uso de alertas visuais para evitar confusões entre 

rótulos e nomes parecidos. 

 Comparar o conteúdo da medicação com a informação do rótulo e a prescrição, 

prevenindo a dispensação de medicamentos que, por ventura, tenham sido armazenados 

incorretamente ou que apresentem problema de rotulagem. 

 Manter a prescrição e medicamentos dispensados juntos durante todo o 

processo, evitando que um medicamento prescrito para um paciente seja dispensado para 

outro.  

 Promover o aconselhamento ao paciente: os pacientes devem ser informados 

sobre o tratamento terapêutico, saber o porquê e para que estão utilizando os medicamentos, 

quais são seus efeitos, interações com outros medicamentos e com alimentos, os horários de 

administração, as reações adversas que poderão ocorrer e como armazenar seus 

medicamentos. 

 Instituir treinamento inicial e continuado à equipe para o conhecimento de 

padrões de práticas seguras relacionadas à dispensação com o objetivo de diminuir erros de 

medicação. 

 Realizar a conferência final da prescrição. O uso da automação tal como 

código de barras pode ser efetivo nessa fase. Nas farmácias sem informatização, a conferência 

deve ser manual (PETERSEN et al, 2003; COHEN, 2006).  

A prática da dupla-checagem é normalmente indicada em trabalhos críticos, não só na 

área da saúde. No entanto, a repercussão da inclusão desta etapa nem sempre é bem recebida, 

pois o processo demanda tempo extra, (o que alguns gestores podem pensar que não é 

justificável por causa da pouca quantidade de erro detectado), e ainda, alguns acreditam que a 

inclusão da dupla checagem pode levar à mais erros uma vez que alguns profissionais podem 

aprender a confiar que seus erros serão solucionados na próxima etapa (GRISSINGER,2006). 
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Na área da saúde, que em alguns lugares pode-se apresentar como uma área com 

carência de material humano, é possível optar pela conferência apenas das prescrições com 

medicamentos que apresentem maior risco de causar danos aos pacientes, medicamentos 

potencialmente perigosos ou com baixo índice terapêutico ou ainda prescrições que envolvam 

pacientes de alto risco como idosos, crianças e gestantes (REED et al, 2011; ADAMMS et al, 

2011). 

Em pelo menos 9 estados dos EUA, um programa de dupla checagem utiliza técnicos 

de farmácia para preencher e conferir carros de dose unitária há pelo menos uma década. O 

programa chamado “Tech-check-tech” (TCT), requer autorização especial da agência 

reguladora e inclui treinamento detalhado e validação do programa. Alguns estudos avaliaram 

a eficácia da dupla-checagem (dupla conferência) realizada por profissionais farmacêuticos e 

por técnicos de farmácia e afirmam que os técnicos desse programa são capazes de manter, 

pelo menos, 99.8% de acurácia na checagem. O objetivo dessas avaliações era utilizar 

técnicos de farmácia para a tarefa de dupla-checagem e assim, liberar o profissional 

farmacêutico para tarefas de farmácia clínica (REED et al, 2011; ADAMMS et al, 2011).  

A dupla conferência efetuada por farmacêuticos e auxiliares de farmácia e 

posteriormente pela enfermagem, durante o recebimento e antes da administração favorece a 

identificação de erros (CASSIANI, 2000; PETERSEN et al, 2003). Pesquisas concluíram que 

uma pessoa pode achar cerca de 95% dos erros cometidos por outra pessoa. 

Matematicamente, o benefício da dupla-checagem pode ser demonstrado multiplicando-se 

esses 5% de “erros remanescentes” pela taxa de erros encontrada em uma dada unidade. Por 

exemplo, se a taxa de erros de dispensação de uma farmácia é de 5% e uma dupla conferência 

é realizada antes da entrega dos medicamentos, a chance real de um erro atingir o paciente 

será de 5% de 5%, ou seja 0,25% (DAVID, 2003).   

 

3.6 Segurança do paciente – breve histórico 

Devido às transformações sociais, políticas e culturais, e através do desenvolvimento 

científico, a partir do século XIX, novas tecnologias em sáude repercutiram na diminuição da 

taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Naquela época, surgiram nomes como 

o de Florence Nightingale, cujos estudos sobre morbidade e mortalidade na Inglaterra, foram 

precursores das estatísticas hospitalares e de Ernest Codman, cirurgião americano, 

considerado precursor do que é hoje o processo de acreditação de serviços de saúde (AL-

HAKIM, 2007; GOMES, 2008). 
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A partir do trabalho de Donabedian, em 1966 sobre a classificação dos estudos de 

avaliação da qualidade, ficou consagrado que a qualidade deve ser avaliada tendo por base 

três abordagens: estrutura, processo e resultado (GOMES, 2008). 

A questão da segurança do paciente nos Estados Unidos passou a ser alvo de contínuo 

interesse e tornou-se de abrangência internacional, a partir da divulgação do trabalho “To Err 

is Human”, do IOM, publicado em 2000 (KONH, 2000). O trabalho chama atenção para a 

limitação inerente à atividade humana, mas não justifica a falta de reação aos erros que podem 

ser prevenidos (GOMES, 2008). 

A partir do ano 2000, a segurança do paciente entra para a agenda de pesquisadores de 

todo mundo sendo internacionalmente reconhecida como uma dimensão fundamental da 

qualidade em saúde. Vários institutos, associações e organizações voltados à questão da 

segurança do paciente foram criados em muitos países, se destacando os EUA, Inglaterra, 

Irlanda, Espanha, Canadá, França, Suécia, Austrália e Nova Zelândia (BRASIL, 2014).  

A OMS, no âmbito internacional, estabeleceu a Aliança Internacional para Segurança 

do Paciente em 2003, em resposta à resolução da Assembléia Mundial da Saúde em 2002. 

Como desdobramento, foi estabelecida a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

(World Alliance for Pacient Safety), como o objetivo de concentrar esforços para o 

enfrentamento do problema de segurança do paciente (GOMES, 2008; REIS et al, 2013). 

No Brasil, a agência governamental que atua na área de segurança do paciente é a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), cuja finalidade é promover a proteção 

da saúde da população em consonância com a OMS (REIS et al, 2013). 

Em abril de 2013, o Ministério da Saúde (MS) aprovou a Portaria no. 529, instituindo o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), cujo objetivo é diminuir a incidência 

de EA. Compete ao Comitê de Implementação do PNSP propor e validar protocolos à 

segurança do paciente, sendo um deles o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos (BRASIL, 2013). 

O protocolo, desenvolvido em parceria com ANVISA, Fundação Oswaldo Cruz           

(FIOCRUZ) e Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), propõe estratégias 

para dispensação segura, adota um POP para dispensação de medicamentos e monitoramento 

e um indicador para a dispensação segura: taxa de erros na dispensação de medicamentos, 

calculado pelo número de medicamentos dispensados com erro sobre o número total de 

medicamentos dispensados X 100 (BRASIL, 2013). 
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3.7  Indicadores de desempenho na farmácia hospitalar 

Nos últimos anos, a busca da excelência no âmbito hospitalar fez com que seus 

subsistemas, como a farmácia hospitalar, tivessem que absorver novos conceitos e práticas de 

gestão com o objetivo de enfrentar as fortes pressões competitivas e manutenção da 

sustentabilidade das organizações de saúde. 

A modernização da farmácia hospitalar quanto aos aspectos de gestão passa por 

mudanças de paradigmas, decorrentes das necessidades dos clientes e da sociedade. A 

dinâmica dos processos de trabalho para obtenção de melhores resultados exige a 

incorporação do uso de ferramentas da qualidade (CIPRIANO, 2009). 

O monitoramento do progresso de qualquer gestão deve ser baseado em instrumentos 

de aferição, denominados indicadores, que são utilizados para identificar, a qualquer 

momento, qual é a situação da organização em relação ao que foi planejado. 

Indicadores são utilizados para criar parâmetros que permitam o monitoramento do 

meio ambiente, da estrutura, dos processos e dos resultados da farmácia hospitalar, auxiliando 

a tomada de decisões para melhoria contínua, possibilitando análise de tendências e 

comparações com referenciais internos e externos (CIPRIANO, CARVALHO e PINTO, 

2009). 
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4. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo, quali-quantitativo, envolvendo erros de dispensação de 

medicamentos em hospital terciário do Rio de Janeiro.  

 

4.1 Cenário do estudo 

O hospital do estudo é um hospital terciário, público, de grande porte, multipavilhonar 

localizado na cidade do Rio de Janeiro. Possui 490 leitos ativos, sendo divididos em 408 

leitos adultos, 72 leitos infantis. Possui 41 clínicas, 11 salas de centro cirúrgico, 4 salas no 

centro obstétrico, 78 consultórios médicos e 4 odontológicos.  

O Departamento de Farmácia está diretamente subordinado à Vice-diretoria de Saúde 

e é subdividido em quatro Serviços, sendo: Serviço de Farmácia Hospitalar (SFH), Serviço de 

Informações sobre Medicamentos (SIM), Serviço de Farmácia Ambulatorial (SFA) e Serviço 

de Farmácia Clínica (SFC) (Figura 1).Quase todos os serviços ocupam atualmente o mesmo 

espaço físico (farmácia central), exceto parte do SFA, que é responsável pelo atendimento das 

prescrições ambulatoriais, através de um sistema de venda em co-participação com a 

instituição (a instituição licita e disponibiliza medicamentos a preço de custo para os usuários, 

e o desconto é feito diretamente no boletim de pagamento). 

 

 
Figura 1- Organograma do Departamento de Farmácia do Hospital do estudo 
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4.1.1 BREVE HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE DISPENSAÇÃO 

A mudança do SDM de um hospital é uma tarefa extensa, que envolve diversas etapas 

como pesquisa, diagnóstico, idealização, convencimento e implementação propriamente dita. 

Segue abaixo um breve histórico da implantação do atual SDM do hospital de estudo.  

 2004 – Mudança de chefia do SFH, início de implantação do sistema informatizado 

de prescrição iniciando com controle de antibioticoterapia e psicotrópicos, as 

primeiras rotinas começam a ser escritas; 

2005 – Início do planejamento do Sistema de Dispensação por Dose Unitária 

(SDMDU), idealização dos fluxos de trabalho; 

2006 – Apresentação da proposta para dispensação por Dose Unitária à todas as 

chefias de clínicas do hospital com apoio da Direção do hospital; iníciou do projeto 

piloto de implantação do sistema para algumas unidades de internação; finalização do 

software para prescrição informatizada e disponibilização deste para médicos 

prescreverem; 

2007 –  As prescrições médicas manuscritas começam a  ser entregues na farmácia, 

que passa a digitá-las no sistema on-line no primeiro dia de internação do paciente, a 

partir dos demais dias, o médico utiliza a prescrição digitalizada para fazer alterações 

de modo manual e a farmácia transcreve as alterações para o sistema diariamente; 

2008 – A prescrição passa a ser feita pelos próprios médicos, profissionais da farmácia 

(incluindo técnicos e farmacêuticos) participam de cursos de farmácia hospitalar 

ministrados por empresas contratadas,  maquinário e material de consumo para 

implantação do SDMDU são adquiridos; 

2009 – A enfermagem passa a fazer o aprazamento de forma informatizada; aquisição 

de máquina unitarizadora de medicamentos, realização da primeira avaliação de erros 

de dispensação;  

2010 – Introdução da etapa de dupla-checagem farmacêutica antes da dispensação, 

inicialização da leitura de código de barras das prescrições para baixa automática de 

estoque e controle de prescrições dispensadas por clínica; 

2013- Dados para segunda avaliação de erros de dispensação são coletados, incluindo 

novos indicadores.
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4.1.2 FUNCIONAMENTO E EQUIPE DA FARMÁCIA 

 A equipe desse Departamento é composta por 27 farmacêuticos, 28 auxiliares ou 

técnicos de enfermagem e ainda dois técnicos em patologia clínica e dois em administração 

hospitalar, distribuídos segundo a tabela 2. 

 

 Tabela 2. Distribuição da equipe de profissionais do Departamento de Farmácia do hospital do estudo 

 Nível superior Nivel 

técnico/auxiliar 

Departamento 1 farmacêutico chefe* 1 

SFH 2 farmacêuticos chefes* 

5 farmacêuticos 

1 farmacêutico diarista* 

21 

SIM 1 farmacêutico chefe* 

1 farmacêutico 

0 

SFA 2 farmacêuticos chefes* 

5 farmacêuticos  

2 farmacêuticos 

diaristas* 

10 

SFC 6 farmacêuticos   

1 farmacêutico diarista* 

0 

Total 27 32 

*farmacêuticos chefes e farmacêuticos diaristas não participam do rodízio de plantão 

  
 

A farmácia central permanece aberta 24 horas por dia, sendo considerado o horário de 

expediente normal o período entre 7:00h e 18:00hs. Após este horário e nos fins de semana, 

um (1) farmacêutico plantonista e três auxiliares permanecem por 24 horas (7:00 às 7:00hs) e 

mais 1 ou 2 auxiliares permanecem no plantão de 12 horas (7:00 às 19:00hs). Nestes horários, 

farmacêuticos e auxiliares de todos os serviços do Departamento são deslocados para a seção 

de dispensação, conforme plantão em esquema de rodízio. Os auxiliares que cumprem horário 

de plantão de 24horas são fixos, exercendo suas tarefas apenas na seção de dispensação. 

 O SIM promove um curso (CESFAHO) voltado aos profissionais da instituição (nível 

técnico ou auxiliar de enfermagem), voluntários, que exercem funções relacionadas ao 

trabalho com medicamentos e ao ambiente hospitalar tanto para manipulação de 

medicamentos quanto para aquisição, controle e armazenamento de medicamentos na 
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farmácia ambulatorial. A carga horária total do curso é de 560 horas, sendo dividida em: aulas 

expositivas, estudos de casos, demonstração prática e aula prática. As disciplinas são: 

 Introdução à farmácia hospitalar (40h); 

 Armazenamento de produtos farmacêuticos (80 h); 

 Noções de controle legal: psicotrópicos e entorpecentes (80h); 

 Antimicrobianos (80h); 

 Sistemas de Dispensação de Medicamentos (80h); 

 Central de Manipulação (80h); e 

 Central de Quimioterapia (80h). 

A parte prática se faz com o acompanhamento destes profissionais em tarefas de 

rotina do Departamento de Farmácia nas diversas áreas citadas acima, supervisionados por um 

farmacêutico. 

 

4.1.3 PROCESSO DE DISPENSAÇÃO 

O SFH é o serviço responsável pela dispensação de medicamentos a pacientes 

internados e funciona 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Dispensando cerca de 400 

prescrições/dia, utilizando o Sistema de Dispensação de Medicamentos por Dose 

Individualizada (SDMDI) separada em horários. O total de unidades farmacêuticas 

dispensadas varia entre 7.000 e 8.000 unidades/dia. 

 As prescrições são elaboradas em meio eletrônico utilizando-se um sistema on-line 

próprio da instituição. Todas as prescrições possuem um formato padronizado incluindo as 

seguintes informações: nome da instituição, nome completo do paciente, número de 

prontuário, idade, data de internação, unidade de internação, clínica responsável, médico 

prescritor e número no respectivo conselho de classe, data e hora da prescrição. Os 

medicamentos são prescritos por denominação genérica. Para cada prescrição é gerado um 

número seqüencial e um código de barras, localizado no lado superior direto da mesma. As 

alterações de prescrição podem ser realizadas a qualquer momento que o prescritor detector 

esta necessidade. Neste caso, uma nova receita é gerada contendo as alterações grifadas para 

facilitar a dispensação desta inclusão, para esta nova receita é gerado um novo código de 

barras. As prescrições têm validade de 24 horas. 

    Após os médicos prescrevem, as prescrições ficam disponíveis (on-line) para o 

aprazamento pela enfermagem. Só a partir deste momento, são triadas por farmacêuticos do 

SFC. O processo de triagem de prescrições avalia os medicamentos prescritos quanto à dose, a 

via, a posologia e inclui no campo “quantidade”, o número de formas farmacêuticas a serem 
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dispensadas para cada medicamento. 

 Na etapa de triagem também é realizada a avaliação técnica da prescrição, verificando 

possíveis discrepâncias referentes às vias de administração, doses máxima e mínima, 

estabilidade de soluções injetáveis, dados divergentes e duplicidade terapêutica. Sempre que 

houver considerações a serem feitas, as mesmas serão descritas no campo “Observações 

gerais do farmacêutico” no final da prescrição. 

   As intervenções registradas devem ser informadas e, se possível, discutidas com os 

profissionais de saúde envolvidos no caso; seja por contato pessoal, telefônico ou no 

prontuário do paciente (preferencialmente nesta ordem). A atenção é redobrada ao triar os 

antimicrobianos, uma vez que deve-se atentar quanto à disponibilidade de estoque para iniciar 

e fechar o tratamento.  

Após este processo, as prescrições são impressas, juntamente com etiquetas de 

identificação, na seção de dispensação do SFH.  

Na seção de dispensação, os medicamentos são previamente separados em uma 

bandeja plástica com 12 espaços, representando os diferentes horários padronizados para a 

administração dos medicamentos (Figura 2).  

 
Figura 2. Bandeja plástica e prescrição impressa. 

 

Após a separação, farmacêuticos checam cada bandeja, conferindo se cada prescrição, 

confere com as etiquetas de identificação e se os medicamentos que foram separados na 

bandeja foram dispensados de maneira correta de acordo com o prescrito.  

No próximo passo, os medicamentos são colocados em tiras plásticas, selados 

separadamente por horários. Cada tira plástica contém os medicamentos necessários para a 

farmacoterapia do paciente de forma a atendê-lo por período de 24 horas (Figura 3). 
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Figura 3 – Medicamentos sendo inseridos e selados na tira plástica 

 

Não são dispensados através das tiras plásticas: soluções de grande volume, 

medicamentos termolábeis e medicamentos de dispensação excepcional (alto custo). As 

pomadas, cremes e colírios são dispensados em suas embalagens originais (apenas quando 

solicitados pela enfermagem), soluções orais são dispensadas em doses unitarizadas com 

volumes padronizados em oral-pack. 

As tiras plásticas, juntamente com as prescrições impressas são entregues às Unidades 

de Internação (UI) em turnos, mediante relatórios de internação/prescrição, utilizados como 

recibos. 

Após a entrega, a equipe de enfermagem confere os medicamentos dispensados nas 

tiras com a prescrição e solicita, através de e-mail, os medicamentos em falta e demais 

medicamentos que não são dispensados na tira (soluções orais não fracionadas, pomadas e 

cremes, soluções de nebulização e insulinas). O farmacêutico checa estes pedidos e 

contabiliza o número de erros de dispensação para serem registrados no relatório de plantão. 

 

4.2 Coleta de dados 

Foi elaborado um formulário para coleta de informações sobre o processo dispensação 

de medicamentos a pacientes internados. Uma vez elaborado, foi realizado um teste-piloto 

para avaliação da completude e clareza do instrumento e a viabilidade da coleta (tempo). Os 

resultados obtidos na fase de teste não foram incluídos nos resultados finais. O instrumento 

visou avaliar cada processo de dispensação, sendo considerada cada prescrição como 1 

processo avaliado. O teste foi realizado durante dois meses, testando a coleta de dados em 

todos os turnos e dias da semana, com pelo menos, dois períodos de coleta de 1 hora cada em 

cada dia/turno.  Após dois meses de teste com o instrumento de coleta, chegou-se à estrutura 

apresentada no Apêndice 1. 
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Para a coleta destes dados foram treinados 3 farmacêuticos. O treinamento consistiu de 

uma etapa de explicação detalhada do instrumento pela pesquisadora principal, seguida da 

aplicação dos instrumentos pelos farmacêuticos por 1 semana. Após esse período, foi feito 

nova reunião entre os pesquisadores para dirimir dúvidas e harmonizar os procedimentos. 

Nenhum dos 3 pesquisadores esteve diretamente envolvido no processo de dispensação. 

O período noturno não foi considerado na amostra, uma vez que o hospital possui 

turnos de dispensação em horários pré-fixados, sendo o período noturno utilizado apenas para 

dispensação de medicamentos devido à alterações de prescrição ou internações de urgência. 

No momento da dupla-checagem farmacêutica, utilizando esse primeiro instrumento, 

os seguintes dados foram coletados: 

 Identificação correta da prescrição: identificar se a prescrição do paciente, a 

tira de medicamentos e as etiquetas de identificação de horários de 

administração de medicamentos estão corretamente dispostos (sim ou não); 

 Número de itens da prescrição (apenas medicamentos prescritos, não levando 

em consideração dietas, transfusões ou itens não dispensados pelo SFH); 

 Número total de possibilidades de erros (número total de unidades 

farmacêuticas que devem ser dispensadas para atendimento completo daquela 

prescrição); 

 Número de erros de triagem cometidos por farmacêuticos de acordo com POP 

de triagem de prescrições (expressa em quantidade de unidades farmacêuticas 

triadas erradas); 

 Número de erros de dispensação influenciados por erro de triagem (número de 

erros cometidos pelo dispensador quando não é percebido o erro de triagem); 

 Número total de erros de dispensação cometidos por prescrição (e corrigidos 

pela conferência farmacêutica); 

 Tipo de erro cometido:  

o falta de medicamento prescrito,  

o excesso de medicamento prescrito,  

o troca de horário (medicamento disposto em horário não compatível com 

o prescrito),  
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o medicamento trocado (por exemplo,warfarina dispensada no lugar de 

valsartan),  

o forma farmacêutica trocada (por exemplo, ampolas dispensadas no 

lugar de comprimidos) 

 Dispensador que cometeu o erro: nome do dispensador; 

 Setor atendido: sigla do setor; 

 Turno de dispensação: manhã ou tarde; 

 Número de medicamentos em falta (expresso em total de unidades 

farmacêuticas não dispensadas por motivo de desabastecimento do 

medicamento no hospital). 

O número total possibilidades de erros foi considerado o número total de unidades 

farmacêuticas dispensadas.  Por exemplo, sendo prescrito: Dipirona sol inj 1g EV de 6/6horas, 

o total de possibilidades de erros foi considerado igual a quatro, pois quatro ampolas de 1g 

devem ser dispensadas. Se o dispensador deixar de colocar uma ampola no horário correto, 

comete 1 erro de dispensação, caso não coloque nenhuma ampola de dipirona em nenhum 

horário, contabiliza-se 4 erros de dispensação (erros de omissão). 

Não foram contabilizados como erros ou possibilidades de erros os medicamentos que 

não poderiam (ou deveriam) ser dispensados através da tira plástica, como termolábeis, não-

padronizados, soluções de grande volume, medicamentos adquiridos especialmente para um 

paciente, soluções de transfusão e medicamentos dispensados por outro setor (medicamentos 

excepcionais). Também não foram considerados erros de dispensação, os medicamentos não 

dispensados por inexistência de estoque. 

A política do hospital pressupõe que o próprio farmacêutico faça a substituição das 

formas farmacêuticas disponíveis pela indústria quando necessário ou mesmo quando o 

medicamento da dose exata encontrar-se em falta. Visando a segurança do paciente, é mister 

que se adote uma política de realce dessa informação sempre que a troca for necessária, 

conforme descrito no trabalho de McLoad e colaboradores (2014). Por este motivo, no 

momento da triagem de prescrições, os farmacêuticos notificam essas trocas no prontuário 

eletrônico ou no campo “observação do farmacêutico” que se encontra na parte inferior de 

cada prescrição. Portanto, erros de dose não foram mensurados no estudo. 

Os erros de dispensação encontrados na dupla-checagem farmacêutica foram 

corrigidos antes que os medicamentos fossem entregues às UI. 
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O segundo instrumento foi criado com o objetivo de coletar as percepções dos 

profissionais que trabalham efetivamente na dispensação e na conferência dos medicamentos 

dispensados. Os questionários foram compostos por perguntas abertas e fechadas, 

considerando os seguintes aspectos: 

 Dados do entrevistado: setor ao qual está subordinado, formação acadêmica, 

categoria profissional e tempo de serviço no departamento; 

 Treinamento recebido para execução de suas funções e frequência em que 

exerce a mesma; 

 Detecção de erros de dispensação; e 

 Opinião sobre fatores que levam a erros de dispensação.  

Os questionários foram aplicados aos funcionários da farmácia diretamente envolvidos 

na tarefa de dispensação (Apêndice 2), assim como aos farmacêuticos envolvidos na tarefa de 

conferência (dupla-checagem) da dispensação (Apêndice 3). 

As questões incluídas nos questionários levaram em consideração as recomendações 

do NCC MERP (2005) para aumentar a acurácia na dispensação de medicamentos e causas e 

fatores que estão associados a erros de dispensação adaptado do trabalho de Otero-López e 

colaboradores (2002) e Rissato (2012). 

 A aplicação do questionário foi realizada de maneira a preservar a confidencialidade 

das respostas dos entrevistados. Em uma sala reservada, a pesquisadora principal, apresentou 

o instrumento para o entrevistado e a maneira correta para o preenchimento das questões, 

ressaltando a importância do trabalho e dirimindo dúvidas. O entrevistado pôde respondê-lo 

sozinho no tempo que achasse necessário e o formulário pôde ser devolvido de forma 

anônima, dentro de envelopes não identificados, colocados em lugar previamente 

determinado.  

As percepções a respeito da detecção de erros, causas e fatores que levam aos mesmos 

e suas opiniões foram levantadas mediante perguntas fechadas onde o entrevistado assinalava, 

de acordo com sua perspectiva, a influência de determinados fatores na ocorrência de erros de 

dispensação. Nesta etapa dos questionários foi perguntado aos entrevistados quais os fatores 

(sistêmicos ou humanos) que eles acreditam que interferem para que os erros de dispensação 

ocorram (sim ou não). Dentro de cada fator, foi solicitado que julgassem o grau de 

importância dos itens, atribuindo valores, sendo o 1 mais importante, 2 segundo mais 

importante e assim sucessivamente. Para o cálculo, foi atribuído 100% de importância para os 

subitens que receberam nota 1; 90% para o 2; e assim sucessivamente. Itens não assinalados 
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receberam 0% de importância. O resultado foi expresso em porcentagem de 0 a 100%, sendo 

100% de maior importância e 0% sem qualquer importância. 

Por fim, o entrevistado pôde apontar aspectos negativos e possíveis melhorias a 

respeito do processo de dispensação e da segurança do paciente, através de perguntas abertas.  

Para a análise das respostas abertas, os dados, após serem lidos e relidos, foram 

digitados em tabelas distintas para conferentes (farmacêuticos) e dispensadores (auxiliares e 

técnicos). Os relatos foram categorizados primeiramente, dentro de seus grupos e 

posteriormente, levando-se em consideração todos os entrevistados. A categorização levou em 

conta a semelhança de conteúdo, levando-se em conta a interpretação respaldada no 

referencial teórico e foram apresentados em tabelas, contendo freqüências absolutas e 

relativas, e também em forma de depoimentos expressos pelos entrevistados (CAMPOS, 

2004). Aos depoimentos dos dispensadores foi atribuído a sigla “D” seguido do número 

seqüencial dado ao entrevistado em ordem dos questionários analisados, aos conferentes 

atribuiu-se a letra “C” seguida do número seqüencial.  

 

4.3Amostra e análise estatística 

Inicialmente foi realizado um cálculo amostral para uma amostra aleatória simples, 

considerando: erro amostral igual a 5%, nível de confiança igual a 95%, população igual ao 

número médio de prescrições diárias multiplicado pelos dias totais do período de coleta de 

dados = 84.000; e percentual máximo igual a 30%. Nesta realidade, o valor de processos a 

serem avaliados seria de 554 (SANTOS, 2014).  

No entanto, não foi possível a seleção aleatória dos processos de dispensação de forma 

a minimizar a interferência no processo de dispensação de medicamentos. Assim, amostra foi 

obtida por conveniência, observando um período de coleta de 6 meses. Visando minimizar o 

erro da amostragem e favorecer a análise estatística, optou-se por ampliar o número de 

processos coletados.  

Portanto, 1077 prescrições foram analisadas. Ainda assim, por se tratar de uma 

amostra por conveniência, tomou-se o cuidado de distribuir a coleta de modo semelhante 

entre turnos e dispensadores. A coleta de dados foi realizada de modo que o processo de 

dispensação não fosse interrompido e de forma que os dispensadores não soubessem 

previamente dos dias ou horários de coleta, uma vez que esta informação poderia interferir no 

resultado do trabalho.  

Para a análise dos resultados, foi utilizada estatística descritiva (média, mediana, 

desvio padrão, coeficiente de variação e distribuição de frequências). 
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Com a análise dos dados colhidos no primeiro instrumento, pretendeu-se determinar a 

relação de fatores de risco para a dispensação: comparação entre taxas de erros entre 

plantonistas fixos, rotativos e alunos; taxa de erros e tempo de trabalho no Departamento de 

Farmácia, taxa de erros por turno de trabalho, taxa de erros e número de itens de prescrição. 

Para tanto, foi empregado testes estatísticos não paramétricos para variáveis com os grupos. O 

primeiro teste utilizado foi o de Krush-Wallis, utilizado para testar a hipótese nula de que 

todas as populações possuem funções de distribuição iguais contra a hipótese alternativa de 

que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição diferentes. 

Posteriormente, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para realizar comparações dois a dois 

para as variáveis que indicaram existir diferença entre os grupos. 

Para a obtenção da taxa de erros de dispensação percebidos pela equipe de 

enfermagem, foram utilizados os relatórios de plantão, feitos diariamente, pelo farmacêutico 

plantonista. Os dados de número total de possibilidade de erros é fornecido pelo sistema on-

line de prescrição e controle citado anteriormente. 

Os indicadores propostos estão descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2. Indicadores propostos para esse estudo 

Indicador Cálculo 

Percentual de processos 

com identificação 

inadequada 

Número de prescrições e/ou etiquetas identificadoras 

colocadas erradas/ número total de processos avaliados x 

100 

Taxa de erro de triagem 

cometido por farmacêuticos 

Número de erros de triagem/ número total de 

medicamentos triados x 100 

Taxa de erro dispensação 

evitados pela dupla-

checagem 

Número de erros de dispensação detectados pela dupla 

checagem farmacêutica (unidades farmacêuticas)/número 

total de unidades farmacêuticas dispensadas x 100 

Taxa de erros de 

dispensação detectados pela 

equipe de enfermagem 

Número de erros de dispensação detectados pela 

conferência da equipe enfermagem (unidades 

farmacêuticas)/número total de unidades farmacêuticas 

dispensadas x 100 

Taxa de erro de 

dispensação cometidos por 

tipo 

Número de erros dispensação cometidos por tipo/total de 

erros cometidos x 100 

Percentual de erros de 

triagem que levaram a erros 

Número de erros cometidos por motivo de erros de 

triagem/Número total de erros de triagem x 100 



46 
 

 
 

de dispensação 

Percentual de 

medicamentos em falta 

Número de unidades farmacêuticas não dispensadas por 

motivo de ausência de estoque/número total de unidades 

farmacêuticas dispensadas x 100 

 

 

A figura 4 apresenta o fluxograma das etapas do processo e os pontos de checagem 

propostos. 

 

4.4 Questões éticas 

O estudo foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital em 

estudo e obteve parecer favorável (no 455.811) (Anexo 1). 

Todos os profissionais foram esclarecidos sobre o uso do questionário na pesquisa e 

seu caráter voluntário e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 4). 
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Figura 4. Fluxograma do processo de dispensação e pontos de coleta de indicadores  
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Avaliação retrospectiva dos relatórios diários de conferência de prescrições 

Para facilitar a exposição, os resultados foram divididos em subitens. 

5.1.1 OCORRÊNCIA DE ERROS DE DISPENSAÇÃO 

 Em 1.077 prescrições analisadas, foram prescritos 12.035 medicamentos, portanto, 

uma média de 11,2 medicamentos foram prescritos para cada paciente por dia. Levando-se em 

consideração as posologias indicadas, o total de possibilidades de erros de dispensação foi de 

18.747, que representa o número total de unidades farmacêuticas dispensadas nos processos 

avaliados (DP=468,937; CV=77,54). 

Erros de identificação do paciente (prescrição + etiqueta identificadora na tira com 

medicamentos incorreta) foram percebidos 6 vezes (0,55%) em 1.077 possibilidades. 

Durante a conferência farmacêutica, 848 (4,52%) erros de dispensação foram evitados 

(n=18.747). Dos 848 (100%) erros evitados, 531 (62,9%) representaram omissão de 

medicamento, 99 (11,7%) erros de excesso de medicamento, 86 (10,2%) foram medicamentos 

corretos dispostos em horários trocados, 78 (9,2%) medicamentos trocados (medicamentos 

errados foram dispensados no lugar do medicamento prescrito) e ainda 54 (6,4%) foram erros 

de forma farmacêutica inadequada (Gráfico 1). O número de erros médio foi de 27,19, DP= 

21,951; CV=80,73.  

 

 
Gráfico 1-Tipos de erros de dispensação encontrados pela dupla-checagem farmacêutica, N=848, Rio de Janeiro, 

2013. 

 

Em 1.077 prescrições conferidas, 301 (27,9%) tiveram pelo menos 1 erro interceptado 
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e evitado. 

Em 18.747 (100%) possibilidades de erros, houve 244 (1,3%) erros de triagem 

farmacêutica (checagem de prescrição), apenas 39 (16,0%) foram percebidos pelo 

dispensador. Ou seja, 84,0% dos erros de triagem cometidos pelo farmacêutico levaram a 

erros de dispensação na farmácia.  

Das 18.747 possibilidades do paciente receber medicamento prescrito, 1.149 vezes 

(6,13%) não foram dispensados por problemas de abastecimento do medicamento no hospital. 

Os resultados encontrados para os indicadores propostos para o estudo estão resumidos na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultados encontrados para os indicadores propostos 

Indicador Resultados encontrados 
Percentual de processos com 
identificação inadequada 

0,55% 

Taxa de erro de triagem cometido 
por farmacêuticos 

1,30% 

Taxa de erros de dispensação 
(cometidos na farmácia) 

4,52% 

Taxa de tipo de erro de 
dispensação  

Erros de dispensação cometidos 
(n=848):  
 “Omissão”/Falta de 

medicamentos: 62,9% 
 Excesso de medicamento: 11,7% 
 Horário trocado: 10,2% 
 Medicamento errado: 9,2% 
 Forma farmacêutica errada: 6,4% 

Taxa de erros de dispensação 
(detectados pela equipe de 
enfermagem) 

0,37% 

Percentual de erros de triagem 
que levaram a erros de 
dispensação 

84,02% 

Percentual de medicamentos não 
dispensados por desabastecimento 

6,13% 

 

 

 5.1.2 ERROS DE DISPENSAÇÃO E QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

 

A tabela 4 apresenta a quantidade de erros de dispensação de acordo com o número de 

medicamentos de cada prescrição. 
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 Tabela 4.  Taxa de erros de dispensação pelo número de medicamentos por prescrição 

No. de 
med. 
prescritos 

No. de 
prescrições 

No. de erros 
encontrados 

No. total de 
possibilidades 

de erro 
1 A 6 248 88 1790 

7 A 12 402 232 6210 

13 A 18 319 402 7372 

19 OU + 108 126 3375 

 1077 848 18747 

. 

 

 5.1.3 ERROS DE DISPENSAÇÃO E DISPENSADORES 

A tabela 5 apresenta a quantidade de erros de dispensação e taxa de erro encontrada 

para cada dispensador avaliado. A partir destes dados, foi possível fazer as análises 

estatísticas para avaliação das influências de turno, tempo de farmácia, esquema de plantão 

sobre a ocorrência de erros. 

 

Tabela 5. Erros de dispensação para cada indivíduo, tempo de trabalho no departamento de farmácia e 

esquema de plantão. 

Código do 
dispensador 

avaliado 

No. de erros 
encontrados  

No. total de 
possibilidades 

de erro  

Taxa de 
erro de 

dispensação  

Tempo 
de farm. 
(meses) 

Esquema 
de 

plantão 

DIS1 1 18 5,56% 3 R 

DIS2 47 1320 3,56% 33 F 

DIS3 32 1094 2,93% 9 F 

DIS4 6 91 6,59% 3 AL 

DIS5 16 204 7,84% 3 AL 

DIS6 27 699 3,86% 65 F 

DIS7 22 415 5,30% 3 AL 

DIS8 28 799 3,50% 118 F 

DIS9 24 423 5,67% 57 R 

DIS10 47 587 8,01% 16 R 

DIS11 53 480 11,04% 33 R 

DIS12 18 593 3,04% 42 F 

DIS13 19 344 5,52% 26 R 

DIS14 56 1425 3,93% 3 AL 

DIS15 21 786 2,67% 21 F 

DIS16 0 249 0,00% 125 R 

DIS17 32 831 3,85% 60 F 

DIS18 0 126 0,00% 23 R 

DIS19 9 133 6,77% 116 R 

DIS20 9 274 3,28% 22 R 

DIS21 55 1035 5,31% 91 F 

DIS22 21 426 4,93% 3 AL 
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DIS23 76 1010 7,52% 9 F 

DIS24 0 251 0,00%     

DIS25 2 116 1,72% 9 R 

DIS26 1 15 6,67% 65 R 

DIS27 59 1730 3,41% 11 R 

DIS28 40 559 7,16% 25 F 

DIS29 71 1559 4,55% 12 F 

DIS30 34 860 3,95% 47 F 

DIS31 17 295 5,76% 3 AL 

DIS24 – Sem identificação; F- Plantonista fixo; R- Plantonista rotativo; AL- aluno 

 

 5.1.4 ERROS DE DISPENSAÇÃO E TURNO DE DISPENSAÇÃO 

A tabela 6 apresenta a quantidade de erros de dispensação e taxa de erro de acordo 

com o turno de dispensação. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre 

os turnos de dispensação (p valor= 0,653421). 

 

           Tabela 6. Erros de dispensação distribuídos por turno de trabalho. 

Turno No de erros 
dispensação 

No. total de 
possibilidades 

de erro 

Taxa de erro 
de 

dispensação 
Manhã 592 13126 4,51% 
Tarde 256 5610 4,56% 
Total 848 18747  

 

 

5.1.5 COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE GRUPOS  

Para se comprovar as diferenças ou semelhanças encontradas entre os 3 esquemas de 

plantão, primeiramente foi utilizado o teste não paramétrico de Krush-Wallis. Pelo rank 

médio encontrado, pode-se notar que parece haver diferença entre os esquemas de plantão 

para as variáveis: número de erros, número de possibilidades de errar e tempo de farmácia. 

Ao nível de segurança de 5% comprova-se que, para as variáveis número de erros (p-

valor=0,022), número de possibilidades de errar (p-valor=0,002) e tempo de farmácia (p-

valor=0,001) existe pelo menos um esquema diferente dos demais. O mesmo não acontece 

com taxa de erros (p-valor=0,306).  

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para realizar comparações entre os esquemas 

de plantão e demais variáveis. Para os esquemas fixos e rotativos de plantão, as variáveis 

número de erros (p-valor=0,016) e número de possibilidades de errar (p-valor=0,001) indica a 

existência de diferença entre os esquemas fixo e rotativo. Já para a variável tempo de farmácia 
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não existe diferença entre os grupos (p-valor=0,686). 

Para o esquema fixo de plantão, a taxa de erros de dispensação foi menor do que nos 

demais grupos, conforme apresentado no gráfico 2. 

 
Gráfico 2- Box-plot taxa de erros de dispensação X esquema de plantão 

Pelo teste de correlação de Pearson foi possível verificar que há uma forte correlação 

positiva entre as variáveis número de possibilidades de errar e número de erros (ρ=0,844), ou 

seja, quanto mais unidades farmacêuticas dispensadas, maior o número de erros (Gráfico 3).  

 

 
Gráfico 3- Correlação estatística entre o número de possibilidade de errar e número de erros de 

dispensação 

Já para as combinações tempo de trabalho na farmácia e número de erros, e tempo de 
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trabalho na farmácia e taxa de erros encontrou-se uma correlação estatisticamente não 

significante, quando aplicada a correlação de Pearson. 

  

5.2 Avaliação dos questionários aplicados aos conferentes 

5.2.1 DADOS SOBRE OS CONFERENTES 

Vinte e três conferentes responderam aos questionários, sendo 21 farmacêuticos, 1 

técnico de enfermagem e 1 estagiária de nível superior (graduação em farmácia). Em média, 

estes profissionais participam da conferência 10,4 dias por mês.   

A média de tempo de formação de Graduação em Farmácia variou entre 3,5 e 20 

anos. E o tempo no qual o farmacêutico iniciou a exercer a função de conferente variou entre 

15 dias e 3 anos. 

5.2.2 TREINAMENTO E FREQUÊNCIA COM QUE EXERCEM A FUNÇÃO 

Dos vinte e três entrevistados, 7 responderam não ter tido nenhum tipo de treinamento 

antes de começar a exercer a função de conferente, outros 7 responderam ter recebido 

treinamento verbal com prática e 8 responderam que foram treinados pelos colegas de serviço 

acompanhando os mesmos. Apenas 1 citou que fez a leitura de POP e depois fez a prática 

com acompanhamento. Apenas 1 citou o tempo de treinamento (“alguns minutos”). 

Apenas 3 conferentes responderam ter lido o POP sobre a função de conferente e 

nenhum deles soube informar quando o fez pela última vez. Os outros 20 conferentes não 

conhecem o POP ou desconhecem a existência do mesmo.  

Em casos de dúvidas, todos os conferentes responderam que procuram a resposta com 

outro colega de trabalho, variando entre farmacêuticos 70% (16) ou qualquer colega sendo 

farmacêutico ou não que tenha mais experiência que ele 30% (7). 

O tempo que os conferentes trabalham em média por dia nesta tarefa é de 7,1horas. 

Sendo que, os mesmos acreditam que o tempo máximo (número médio de horas que os 

conferentes acreditam conseguir trabalhar exclusivamente na tarefa sem prejuízos na 

qualidade) varia entre 45 minutos a 5 horas. Portanto, uma média de 2,20 horas exercendo a 

tarefa sem prejuízos referente a cansaço. Os mesmos acreditam que necessitam de um 

intervalo que varia entre 10 a 15 minutos a 1 hora. Em média, necessitam deum intervalo de 

29 minutos entre os períodos de 2,2h.  

5.2.3 DETECÇÃO DE ERROS 

Ao detectar um erro, 12 conferentes corrigem o erro, enquanto 11 corrigem o erro e 

orientam o dispensador.  
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Na percepção dos conferentes, a cada 10 prescrições conferidas, os mesmos acreditam 

que, em média em 4,77 prescrições podem conter pelo menos 1 erro. 

Os tipos de erros que os entrevistados acreditam que ocorram com maior frequência 

estão descritos na Tabela7. 

 

Tabela 7. Distribuição de tipos de erros de dispensação segundo a percepção dos conferentes 

Falta de medicamento (omissão de dose) 20,36% 
Dose errada 16,60% 

Forma farmacêutica trocada 15,61% 
Medicamento errado 15,91% 

Horário trocado 13,14% 
Medicamento dispensado em excesso 7,91% 

Identificação errada do paciente 5,24% 
Medicamento dispensado com desvio de qualidade 4,35% 

Outros 0,89% 
 

Na categoria “outros” foi citado por dois conferentes “erro de triagem”. 

Na percepção dos mesmos, o número de erros encontrado foi considerado: grande 

(56,5%), razoável (30,4%), muito grande (8,7%), pouco (4,3%) e insignificante (0,0%). 

5.2.4 FATORES DE OCORRÊNCIA DE ERROS 

Três conferentes não preencheram ou preencheram estas respostas de maneira 

incorreta, tendo de ser excluídos desta parte do estudo, sendo n=20. As respostas sobre os 

fatores que levam a erros estão distribuídas na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Tipo de fatores que interferem nos erros de dispensação segundo a percepção dos 

conferentes, sendo N=20 

Tipo de fator Sim, interfere  Não interfere 
Falhas de comunicação 
 17 3 

Problemas relacionados à 
embalagem/reembalagem 
de medicamentos 20 0 

Ambiente e condições de 
trabalho 20 0 

Informação sobre 
medicamentos 

15 5 

Falta de 
supervisão/supervisão 
insuficiente 

16 4 
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Falhas humanas 
individuais 

20 0 

 

Entre as falhas de comunicação citadas, o grau de importância (variando de 0 a 

100%) dado aos itens foi: 

 Prescrições médicas ambíguas, incompletas ou confusas : 78,5% 

  Similaridade de nomes de medicamentos (ortografia e/ou fonética): 62,0% 

  Problemas de legibilidade (grafia ilegível ou pouco legível): 25,5%  

 Outros: 22,5% 

 Na categoria “Outros” foi citado: alterações de rotina sem aviso/treinamento (2), 

desconhecimento dos médicos sobre dose (1), erro de triagem (1) e falta de comunicação entre 

equipes (1). 

Em problemas relacionados a embalagem/reembalagem de medicamentos:  

 Similaridade de rótulos e embalagens: 94% 

 Outros: 24% 

Na categoria “outros” foi citado: etiquetas que soltam dos comprimidos (2), 

embalagens abertas/violadas (2), e uma vez, falta de insumo para individualização de líquidos.  

Na categoria ambiente e condições de trabalho:  

 Organização do ambiente de trabalho: 48,5% 

 Espaço inadequado: 33,5% 

 Temperatura inadequada: 16,5% 

 Falta de ergonomia de móveis/mobiliários: 54,5% 

 Nível de ruído: 67% 

 Interrupções e distrações (atendimentos extra a dispensação, conversas 

paralelas, telefone, rádio): 94,5% 

 Sobrecarga de trabalho: 77% 

 Stress (pouco tempo para dispensação): 69,5% 

Na categoria informações sobre medicamentos foram descritos: 

 Falta de conhecimento dos profissionais prescritores sobre medicamentos: 

63% 

 Uso de informações desatualizadas, rotinas, protocolos, etc: 47,5% 

 Outros: 5% 
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Na categoria “Outros” foi citado “falta de conhecimento dos profissionais prescritores 

sobre o sistema informatizado”. 

Em falta de supervisão/supervisão insuficiente, os conferentes responderam: 

 Falta de supervisão direta: 62,5% 

 Falta de protocolos escritos: 67% 

Em falhas humanas individuais, as respostas foram: 

 Desinteresse: 76% 

 Cansaço: 89,5% 

 Falta de educação continuada: 80,5% 

 Atitudes/comportamentos inadequados: 78,5% 

 

5.2.5 OPINIÃO DOS CONFERENTES SOBRE A MELHOR FORMA DE EVITAR ERROS DE 

DISPENSAÇÃO 

Quando questionados quanto a melhor forma de evitar erros de dispensação, apenas 1 

dos 23 participantes não respondeu à pergunta. Os outros 22 citaram: 

 Resolver problemas de falta de mão-de-obra/sobrecarga de trabalho: 8 

 Educação continuada: 7 

 Melhorar a comunicação entre equipes/manter informações sobre faltas 

atualizadas: 7 

 Protocolos escritos: 6 

 Melhorar a conscientização/interesse/concentração: 5 

 Melhoria na distribuição de tarefas: 4 

 Coibir excesso de ruído/conversa entre dispensadores/distrações: 4 

 Supervisão direta: 3 

 Melhorar a ergonomia no trabalho: 3 

 Melhoria na arrumação/disposição dos medicamentos na dispensação: 3 

 Corrigir procedimentos incorretos: 2 

 Promover rodízio de funções: 2 

 Melhoria do bem-estar: 1 

 Criar embalagens diferentes para medicamentos: 1 

 Estimular a equipe: 1 

 Melhorar o sistema informatizado: 1 
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5.3 Avaliação dos questionários aplicados aos dispensadores 

5.3.1 DADOS SOBRE OS DISPENSADORES 

Trinta dispensadores responderam aos questionários, sendo 17 técnicos de 

enfermagem, 8 auxiliares de enfermagem, 2 técnicos em administração hospitalar e 3 técnicos 

em patologia clínica. Em média, estes profissionais participam do processo de dispensação 

7,65 dias por mês (variando entre 1 e 22 dias ao mês). 

A média de tempo que estes profissionais trabalham no departamento de farmácia 

variou entre 6 meses e 9 anos. E o tempo no qual estes profissionais exercem a função de 

dispensadores variou entre 2 meses e 9 anos. 

5.3.2 TREINAMENTO E FREQUÊNCIA COM QUE EXERCEM A FUNÇÃO 

Quando solicitado que os entrevistados descrevessem a forma como foram treinados,  

doze (40%) responderam ter recebido treinamento apenas prático, nove (30%) responderam 

que o treinamento foi prático acompanhando um colega de trabalho que está no setor há mais 

tempo, outros seis (20%) responderam não ter tido nenhum tipo de treinamento antes de 

começar a exercer a função de dispensador,  2  (6,7%) não souberam responder a questão e 1 

(3,3%) respondeu que teve treinamento “prático e teórico”. 

Vinte e cinco entrevistados (83,3%) responderam que não conhecem o POP de 

dispensação de medicamentos, 5 (16,7%) dispensadores responderam ter lido o POP sobre 

dispensação, sendo que 2 deles não souberam informar quando o fizeram pela última vez e os 

outros 3 responderam ser “há muitos anos”.  

Em casos de dúvidas, 27 dispensadores responderam que procuram a resposta com 

outro colega de trabalho, variando entre farmacêuticos (25,9%) ou qualquer colega que tenha 

mais experiência que ele sendo farmacêutico ou não (74,1%). Três deles não responderam à 

pergunta. 

O tempo que os dispensadores trabalham em média por dia nesta tarefa é de 14,9 

horas. Sendo que, 8 (26,7%) deles afirmaram que sua categoria profissional não está 

habilitada para exercer esta tarefa. 

5.3.3 DETECÇÃO DE ERROS 

Ao se depararem com alguma dúvida sobre a triagem da prescrição, 22 (73,3%) dos 

dispensadores recorrem ao farmacêutico para sanar sua dúvida, e 7 (23,3%) perguntam a um 

dispensador mais antigo no setor. Um (3,3%) deles não soube responder. 
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Na percepção dos dispensadores, a cada 10 prescrições, os mesmos acreditam que, em 

média 2,46 prescrições podem conter pelo menos 1 erro. 

A distribuição das freqüências dos tipos de erros, segundo os entrevistados, está 

descrita na Tabela 9. 

Tabela 9. Distribuição de tipos de erros de dispensação segundo a percepção dos dispensadores 

Forma farmacêutica trocada 18,89% 
Dose errada 18,28% 

Falta de medicamento (omissão de dose) 16,04% 
Medicamento errado 15,44% 

Horário trocado 11,17% 
Identificação errada do paciente 8,32% 

Outros 5,46% 
Medicamento dispensado em excesso 4,15% 

Medicamento dispensado com desvio de qualidade 2,26% 
 

Na categoria “outros” foi citado por seis deles o “erro de triagem”; por dois 

dispensadores, “medicamentos misturados no bim”, uma citação para “sistema informatizado 

ruim”. 

Na percepção dos mesmos, o número de erros encontrado foi considerado: razoável 

(50,0%), pouco (33,3%), grande (13,33%), insignificante (3,33%) e muito grande (0). 

 

A comparação da opinião dos dois grupos está resumida na tabela 10. 

Tabela 10. Percepção dos profissionais quanto a ocorrência de erros de dispensação 

 
CONFERENTES DISPENSADORES RESULTADO 

Falta de medicamento (omissão de dose) 20,4% 16,0% 62,9% 

Dose errada 16,6% 18,3% NM 

Forma farmacêutica trocada 15,6% 18,9% 6,4% 

Medicamento errado 15,9% 15,4% 9,2% 

Horário trocado 13,1% 11,2% 10,2% 

Medicamento dispensado em excesso 7,9% 4,2% 11,7% 

Identificação errada do paciente 5,2% 8,3% 0,55% 

Medicamento dispensado com desvio de qualidade 4,4% 2,3% NM 

Outros 0,9% 5,5% NM 

NM-Não mensurado 
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5.3.4 FATORES DE OCORRÊNCIA DE ERROS 

Cinco dispensadores não preencheram ou preencheram estas respostas de maneira 

incorreta, tendo de ser excluídos desta parte do estudo, tornando n=25. Os resultados 

encontrados estão descritos na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Tipo de fatores que interferem nos erros de dispensação segundo a percepção dos 

dispensadores, sendo N=25 

Tipo de fator Sim, interfere  Não interfere 
Falhas de comunicação 18 7 

Problemas relacionados à 
embalagem/reembalagem 
de medicamentos 

13 12 

Ambiente e condições de 
trabalho 

25 0 

Informação sobre 
medicamentos 

9 16 

Falta de 
supervisão/supervisão 
insuficiente 

10 15 

Falhas humanas 
individuais 

19 6 

 

Entre as falhas de comunicação citadas, o grau de importância (variando de 0 a 

100%) dado aos itens, segundo os dispensadores, foi: 

 Prescrições médicas ambíguas, incompletas ou confusas: 60,8% 

  Similaridade de nomes de medicamentos (ortografia e/ou fonética): 46,4% 

  Problemas de legibilidade (grafia ilegível ou pouco legível): 43,6%  

 Outros: 3,6% 

 Na categoria “Outros” foi citado: devolução de medicamentos realizada de maneira 

incorreta (1). 

Em problemas relacionados a embalagem/reembalagem de medicamentos:  

 Similaridade de rótulos e embalagens: 44% 

 Outros: 11,2%  

Na categoria “Outros” foi citado: etiquetas que soltam dos comprimidos (2) e 

embalagens danificadas (1). 

Na categoria ambiente e condições de trabalho:  
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 Organização do ambiente de trabalho: 37,2%  

 Espaço inadequado: 50% 

 Temperatura inadequada: 10,8% 

 Falta de ergonomia de móveis/mobiliários: 53,6% 

 Nível de ruído: 15,2% 

 Interrupções e distrações (atendimentos extra a dispensação, conversas 

paralelas, telefone, rádio): 62% 

 Sobrecarga de trabalho: 62% 

 Stress (pouco tempo para dispensação): 59,2% 

 Outros: 12,8% 

Na categoria “Outros” foi citado: atividades extras (atendimento de telefone e balcão), 

falta de padronização da rotina (1), “funções fixas tornam as pessoas deficientes em outras 

tarefas”, falta de pessoal (1).  

Na categoria informações sobre medicamentos foram descritos: 

 Falta de conhecimento dos profissionais prescritores sobre medicamentos: 

22,8% 

 Uso de informações desatualizadas, rotinas, protocolos, etc: 30,8% 

 Outros: 4,0% 

Na categoria “Outros” foi citado “falta de conhecimento dos profissionais prescritores 

sobre o correto modo de prescrever medicamentos não padronizados ou modo SOS” (1). 

Em falta de supervisão/supervisão insuficiente, os conferentes responderam: 

 Falta de supervisão direta: 34,8% 

 Falta de protocolos escritos: 19,6% 

Em falhas humanas individuais, as respostas foram: 

 Desinteresse: 33,2% 

 Cansaço: 52,8% 

 Falta de educação continuada: 28,4%  

 Atitudes/comportamentos inadequados: 21,6% 

 Outros: 18% 

Na categoria “outros” foi citado: falta de atenção (1), má distribuição de trabalho (1), 

“muitas cobranças e pouca motivação”, “todos estão sujeitos a erros em cada dia 

diferente”(1), e “não existem estudos sobre a quantidade de prescrições que podem ser 

atendidas dentro do limite humano” (1).  
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Somando-se as opiniões das diferentes categorias profissionais, sobre fatores 

sistêmicos/humanos que contribuem para a ocorrência de erros de dispensação (Tabela 12), há 

a concordância entre opiniões na grande maioria das vezes. 

 

Tabela 12. Fatores que interferem na ocorrência de erros segundo a percepção dos profissionais 

entrevistados 

 
FATORES QUE INTERFEREM EM ERROS DE 

DISPENSAÇÃO 
CONFERENTES 

n=20 
DISPENSADORES 

n=25 

TOTAL 

 

Na sua opinião, que fatores sistêmicos/humanos contribuem 
para que os erros de dispensação ocorram? 

 
n=45 

1 Falhas de comunicação (S ou N)                           SIM 17 (85%) SIM 18 (72%) SIM 35 (78%) 
A Prescrições médicas ambíguas, incompletas ou confusas 78,5% 60,8% 70% 
B Problemas de legibilidade (grafia ilegível ou pouco legível) 62% 46,4% 54,2% 

C Similaridade de nomes de medicamentos (ortografia e/ou 
fonética) 

25,5% 43,6% 34,6% 

D Outros 22,5% 3,6% 13,1% 

2 Problemas relacionados à embalagem/reembalagem de 
medicamentos (S ou N) 

SIM 20 (100%) SIM 13 (52%) SIM 33 (73%) 

A  Similaridade de rótulos e embalagens (forma, tamanho, cor) 94% 44% 69% 
B Outros 24% 11,2% 17,6% 
3 Ambiente local e condições de trabalho SIM 20 (100%) SIM 25 (100%) SIM 45 (100%) 
A Organização do ambiente de trabalho 48,5% 37,2% 42,9% 
B Espaço inadequado 33,5% 50% 41,8% 
C Temperatura inadequada 16,5% 10,8% 13,7% 
D Falta de ergonomia de móveis/mobiliários 54,5% 53,6% 54% 
E Nível de ruído 67% 15,2% 41,1% 

F Interrupções e distrações (atendimentos extra à dispensação, 
conversas paralelas, telefone, rádio) 

94,5% 62% 78,3% 

G Sobrecarga de trabalho 77% 62% 70% 
H Stress (pouco tempo para dispensação) 69,5% 59,2% 64,4% 
I Outros 0,0% 12,8% 6,4% 

4 Informação sobre medicamentos (S ou N) SIM 15 (75%) SIM 9 (36%) SIM 24 (53%) 

A 
Falta de conhecimento dos profissionais prescritores sobre 
medicamentos  63% 22,8% 42,9% 

B Uso de informações desatualizadas, rotinas, protocolos, etc 47,5% 30,8% 39,2% 
C Outros 5,0% 4,0% 4,5% 
5 Falta de supervisão/supervisão insuficiente SIM 16 (80%) SIM 10 (40%) SIM 26 (58%) 
A Falta de supervisão direta 62,5% 34,8% 48,7% 
B Falta de protocolos escritos 67% 19,6% 43,3% 
C Outros 0,0% 0,0% 0,0% 
6 Falhas humanas individuais SIM 20 (100%) SIM 19 (76%) SIM 39 (87%) 
A Desinteresse 76% 33,2% 54,6% 
B Cansaço 89,5% 52,8% 71,2% 
C Falta de educação continuada 80% 28,4% 54,2% 
D Atitudes/comportamentos inadequados 78,5% 21,6% 50,1% 
E Outros 0,0% 18% 9% 
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5.3.5 RELATOS DOS ENTREVISTADOS SOBRE FATORES QUE INTERFEREM NA OCORRÊNCIA 

DE ERROS DE DISPENSAÇÃO 

Na tabela 13 estão apresentados alguns dos relatos dados pelos entrevistados em 

perguntas abertas sobre ‘fatores que interferem na ocorrência de erros de dispensação’, 

agrupados por assuntos. 

Tabela 13- Relatos sobre fatores que interferem na ocorrência de erros de dispensação segundo a 

percepção dos entrevistados 

Relatos dos entrevistados acerca de aspectos contribuintes para a ocorrência de erros 

Falhas de comunicação  “mudanças de rotina não são passadas” C8, “alteração de 

rotina sem treinamento”C9 

 “falta comunicação entre as equipes”C23 

  “erros de triagem”C18 

 Problemas relacionados 

à 

embalagem/reembala 

gem de medicamentos 

 “a etiqueta solta do blister”C6 

  “medicamentos devolvidos são guardados errados devido a 

embalagem parecida”C13 

 “etiquetas que se colam”C28 

 “medicamento sem identificação ou danificado”D7 

 “similaridade especialmente de ampolas”C18 

 “falta insumos para individualizar liquidos orais”C23 

 “embalagens violadas, rasgadas ou com defeito 

(embalagem vazia)”C8 

Ambiente/local e 

condições de trabalho 

 “preguiça de pegar medicamento no estoque ou em bins 

distantes”C13 

 “excesso de prescrições, dependendo do quantitativo da 

equipe do dia” C8 

 “fazer outras funções como atender balcão ou telefone”D10, 

“atividades extras”D13 

 “funções fixas, tornando pessoas inexperientes em certas 

funções”D18 

 “falta de pessoal”C28 

Informação sobre 

medicamentos 

 “falta orientação aos médicos sobre o correto modo de 

prescrever os não padronizados e utilizar o modo obs”D28  

 “falta conhecimento dos profissionais prescritores sobre o 

sistema informatizado”C7 

 “a equipe médica desconhece a dose”C14 

 Falta de 

supervisão/supervisão 

insuficiente 

 “falta de padronização do serviço”C8, “falta padronizção da 

rotina”D16 

 “a supervisão acaba sendo feita na conferência, não é 

exeqüível um profissional supervisionar o dispensador o tempo 

todo”C18 

 “falta de supervisão as vezes”D28 

 Falhas humanas 

individuais 

 “a falha pode ser corrigida na conferência”C13 

 “muitas falhas não prejudicam o dispensador em nada. O 

trabalho dele continua o mesmo”C 

 “não ter um estudo sobre a quantidade de prescrições que 

podem ser dispensadas por um profissional sem ultrapassar o 

limite humano”D10 

 “falta de atenção”D7 

 “todos estão sujeitos a erros em cada dia diferente”D17 

 “muitas cobranças, pouca motivação”D28 

C- conferente, D-dispensador, número seqüencial atribuído ao profissional por ordem de análise dos 

questionários. 
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A tabela 14 apresenta alguns dos relatos dos entrevistados acerca da melhor forma de 

aumentar a segurança do paciente/melhorar o sistema de trabalho. 

 

Tabela 14- Relatos dos profissionais entrevistados sobre melhoria na segurança do paciente/sistema de 

trabalho  

Relatos dos entrevistados acerca de aspectos que deveriam ser melhorados para aumentar a 

segurança do paciente/melhoria do sistema de trabalho 

Melhorias na 

comunicação 

  “troca de informações entre equipes, maior contato do SFC 

com a enfermagem, para evitar solicitações desnecessárias 

à equipe de dispensação”C23 

 “reunir a equipe médica orientando sobre a prescrição 

médica correta, como não prescrever padronizado no 

campo não padronizado, prescrever corretamente a dose e 

não prescrever no campo SOS, induzindo a equipe ao 

erro”D28 

 “o médico deve ter mais atenção ao prescrever, uma vez 

que coloca a descrição oral e a via IV, atrapalhando e 

confundindo o dispensador”C5 

Melhorias no 

ambiente/local  e 

condições de trabalho 

  “pessoal necessário para os diversos serviços: atendimento 

ao balcão, atendimento eficaz aos pacientes ambulatoriais e 

atendimento ao telefone”C2 

 “sistema informatizado adequado para melhor gestão 

farmacêutica”C1 

 “a atenção é tudo e para isso se precisa de uma carga 

horária melhor e melhores condições ergométricas (6 horas 

em pé e fazendo mais de uma função, ajuda a dispersão e o 

erro)”C4 

 “a bandeja deveria ser maior para uma boa conferência”C5 

 “a conversa na hora de maior volume, atrapalha”C5 

 “acredito que poderíamos ter mais treinamentos sobre esse 

assunto, adestramento e reciclagem com os profissionais, 

conscientização sobre o nível de atenção que o assunto 

exige”C6 

 “o atendimento do balcão está sobrecarregando a equipe, 

pois interrompe demais o serviço, o número de atendentes 

não está suficiente”C8 

 “seria interessante se a área de dispensação ficasse 

separada da área de atendimento, para que as equipes(...) 

não tivessem que se distrair por conta do atendimento no 

balcão”C14 

 “sugiro uma melhora na ergonomia das estações de trabalho 

(dispensação e conferência) de maneira a otimizar a 

produtividade” C15 

 “reuniões científicas semanais”C9 

 “muitas funções paralelas durante a rotina fazem com que os 

erros não sejam detectados”C9 

 “o intervalo para o conferente é imprescindível”C5 

 “não sei se é passível de solução, mas a bandeja não é 

adequada para dispensação de grandes volumes como 

moxifloxacino ou metronidazol, por exemplo”C18 

 “designar um técnico responsável ao atendimento de balcão 

e telefone”C19, “determinar que o horário de recebimento 

de documentos e trocas seja só na parte da tarde”C19 

 “um fato relevante é o número de vezes que o telefone toca 

com questionamento sobre faltas, que deveriam ser sanadas 

com uma simples consulta á lista de faltas”C21 

 “educar um profissional de nível médio para a conferência, 

para que não se desloque um farmacêutico para tal 

função”C20 
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 “adequação dos horários de entrega aos setores, evitando 

sobrecarga de horários”C23, “instalação de unidades  

satélites automatizadas em setores críticos para melhoria do 

atendimento de emergência e diminuição de sobrecarga na 

farmácia central”C23 

 “melhoria do sistema de abastecimento”C23 

 “aquisição de mais profissionais para a tarefa de 

dispensação, visto que a demanda cresceu muito nos últimos 

anos e não foi acompanhado de aquisição de profissionais. 

O resultado são profissionais cansados, desmotivados..””D4; 

“” número maior de profissionais qualificados e que queiram 

trabalhar”D12 

 “falta de espírito de equipe”D7 

 “estipular um horário para entrega de previsão de antibiótico 

para diminuir o número de entrega de madrugada”D15 

 “é preciso aumentar o número de seladoras e seladores, pois 

é nessa etapa que encontramos maiores dificuldades e os 

atrasos na entregas”D23 

 “tenho que reiniciar o computador muitas vezes durante o 

plantão (mais ou menos 15 vezes)D28 

 “deveria haver conferência após a selagem também”D6 

 “o sistema informatizado deveria comunicar faltas”C23 

 “o mais relevante na minha opinião é sobrecarga de 

trabalho, stress, que naturalmente aumentam probabilidade 

de erros, muitas bandejas sendo dispensadas e conferidas 

por longos períodos. A dispensação/conferência repetitiva 

(sem intervalos) também acarreta mais erros”C18 

 Melhoria na supervisão   “precisamos de rotinas escritas e que sejam divulgadas para 

os funcionários”C9; “dividir melhor as tarefas, para que os 

funcionários não fiquem sobrecarregados e evitem erros”C9 

 “treinamento e gerenciamento das atividades a serem 

realizadas por cada profissional”C19 

 “falta supervisão de quem conhece o serviço na íntegra, que 

saiba como funciona”D12 

 “o primeiro passo deveria ser uma supervisão mais habilitada, 

que conheça toda rotina do setor, ou seja, o farmacêutico 

querendo trabalhar”D15  

 Melhorias atitudes 

individuais 

 “educação continuada para todos os profissionais”C1 

 “evitar o máximo de atitudes que desconcentrem na hora da 

dispensação”C6 

  “triagem tem que ser correta”D12, 13,15 

Outras observações   “identificar erros e objetivos, corrigir o processo e não 

somente punir o culpado, pois um erro pode evitar vários 

erros futuros”C8 

 “trabalho de conscientização dos dispensadores tanto como 

segurança do paciente como dar menos trabalho pra eles, 

pois os medicamentos errados atrasam a conferência e o 

andar pede na falta”C13 

 “deve-se levar em conta um rodízio por parte de conferentes 

e dispensadores, para que cada um tenha ciência dos erros 

mais freqüentes”C14 

 “aqui é um setor onde a opinião de outros são pouco ou de 

nenhum interesse, nem todos aqui tem a opinião 

considerada”D17 

 “não há uma quantidade elevada quanto ao erro de 

dispensação”D29 

 “acredito que no processo de trabalho de dispensação,(...), 

os erros são previstos, logo, não existe a melhor forma”D4 

C- conferente, D-dispensador, número seqüencial atribuído ao profissional por ordem de análise dos 

questionários. 
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5.3.6 OPINIÃO DOS DISPENSADORES SOBRE A MELHOR FORMA DE EVITAR ERROS DE 

DISPENSAÇÃO 

Quando questionados sobre a melhor forma de evitar erros de dispensação, quatro 

participantes não responderam à pergunta. Os outros 26 citaram: 

 Manter a atenção ao dispensar: 11 

 Resolver problemas de falta de mão-de-obra/sobrecarga de trabalho: 7 

 Melhorar a comprometimento/interesse/dedicação: 6 

 Informatização do sistema/melhoria do sistema informatizado: 3 

 Promover o treinamento da equipe: 3 

 Triagem farmacêutica correta: 3 

 Melhorar o sistema informatizado: 3 

 Melhorar a ergonomia no trabalho: 3 

 Estimular a equipe: 2 

 Não sei/não existe melhor forma: 2 

 Incentivar a equipe: 2 

 Rotinas/protocolos escritos: 2 

 Evitar interrupções: 2 

 Orientar médicos a utilizar o sistema informatizado: 2 

 Coibir excesso de ruído/conversa entre dispensadores/distrações: 1 

 “Não há uma quantidade elevada de erros de dispensação”: 1 

 Permitir tempo de descanço: 1 

 Melhoria na troca de informações entre farmacêuticos e dispensadores: 1 

 Conferência após a selagem: 1 

 

A opinião do grupo de profissionais (conferentes e dispensadores) sobre qual seria a melhor 

forma de evitar erros de dispensação foi consolidada no quadro 3.  

Quadro 3- Opinião dos profissionais entrevistados sobre melhor forma de evitar erros de dispensação, N= 
114, Rio de Janeiro, 2013. 

Gestão de Pessoas (n=48)  42,1% 

 Resolver problemas de falta de mão-de-obra/sobrecarga de trabalho: 15 

 Educação continuada/treinamento da equipe: 10 

 Estimular/incentivar a equipe: 5 

 Coibir excesso de ruído/conversa entre dispensadores/distrações: 5 

 Melhoria na distribuição de tarefas: 4 
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 Supervisão direta: 3 

 Evitar interrupções: 2 

 Promover rodízio de funções: 2 

 Permitir tempo de descanço: 1 

 Melhoria do bem-estar: 1 

 

 

Reestruturação do processo (e reorganização) (n=27) 23,7% 

 Rotinas/protocolos escritos: 8 

 Melhorar a comunicação entre equipes/manter informações sobre faltas atualizadas, na troca de 

informações entre farmacêuticos e dispensadores: 8 

 Melhorar o sistema informatizado: 7 

 Corrigir procedimentos incorretos: 2 

 Conferência após a selagem: 1 

 Criar embalagens diferentes para medicamentos: 1 

 

Atitudes individuais (n=22) 19,3% 

 Manter a atenção ao dispensar : 11 

 Melhorar a comprometimento/interesse/dedicação: 6 

 Melhorar a conscientização/interesse/concentração: 5 

 

 

Ergonomia (n=9) 7,9% 

 Melhorar a ergonomia no trabalho: 6 

 Melhoria na arrumação/disposição dos medicamentos na dispensação: 3 

 

Outros (n=8) 7,0% 

 Triagem farmacêutica correta: 3 

 Orientar médicos a utilizar o sistema informatizado: 2 

 Não sei/não existe melhor forma: 2 

 “Não há uma quantidade elevada de erros de dispensação”: 1 
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6. DISCUSSÃO  
 

6.1 Ocorrência de erros de dispensação 

Foi encontrado, neste estudo, uma taxa de 4,5% de erros de dispensação 

interceptados/checados na farmácia e 0,37% de erros que deixaram a farmácia. A dupla-

checagem realizada antes dos medicamentos serem entregues às unidades de internação 

pareceu ser um método eficaz para evitar erros de dispensação, reduzindo a taxa de erros em 

mais de 10 vezes.  

Nos estudos de Beso et al (2009) a redução foi de 2,1% para 0,02% e no trabalho de 

Cina et al (2006) a redução foi de 3,6% para 0,75%. No entanto, na revisão bibliográfica 

realizada por Alsulami e colaboradores (2012) disse que as evidências são insuficientes para 

afirmar que a dupla-checagem reduz o risco de erros de medicação. Estes resultados não 

querem dizer que a dupla-checagem é ineficiente, e sim que ainda não foi estatisticamente 

comprovada. 

A comparação entre estudos de erros de medicação deve ser feita com cautela uma vez 

que apresentam uma grande variação nas taxas de ocorrência de erros e diferenças 

significativas na definição e na classificação de erros adotada pelos diferentes pesquisadores. 

Em adição, deve-se considerar as diferenças de tipos de SDM adotados e também das 

características de cada hospital estudado. Esta dificuldade foi mencionada por Cheung e 

colaboradores em 2009 e no trabalho de James e colaboradores no mesmo ano. Ambos 

revisaram trabalhos de erros de dispensação, encontrando taxas de erros que variavam entre 0 

e 45% , e 0.008 e 18%, respectivamente. Os trabalhos que utilizavam o método observacional 

mostraram ser os mais sensíveis do que aqueles que utilizaram método de notificação 

anônima, notificação de incidentes, técnica de incidentes críticos e revisão de prontuários. 

sensível (ALLAN e BARKER,1990; COHEN, 2006; CHEUNG et al, 2009; JAMES et al, 

2009). 

Em estudos internacionais, as taxas de erros de dispensação foram menores que a 

encontrada neste estudo quando erros eram detectados dentro da farmácia. Quando a 

observação realizada fora da farmácia, houve variações, tendo o estudo brasileiro apresentado 

menor taxa de erros que o trabalho de Cina e col.(2006), Bohand e col. (2009) e Thomas e col 

(2011) e maior do que o de Beso e col.(2005). 

No estudo de Beso e col. (2005), no Reino Unido, foi encontrada uma taxa de 2,1% de 

erros detectados na farmácia e 0,02% de erros que deixaram a farmácia. Cina e colaboradores 

(2006), nos Estados Unidos, encontraram uma taxa de erros de 3,6% de erros detectados na 
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farmácia e 0,75% de erros detectados fora da farmácia, quando analisou erros de dispensação 

em um hospital de 750 leitos. Na França, em um hospital militar, Bohand e colaboradores, em 

2009, observaram uma taxa de 2,5% das doses dispensadas incorretamente. Thomas e 

colaboradores, em 2011, detectaram uma taxa de 1,29% de erros de dispensação em um 

hospital terciário da Índia. 

No Brasil, a maior taxa de erros foi observada por Anacleto, em 2007, que detectou 

que cerca de 82% das prescrições continham pelo menos 1 erro, neste estudo foram incluídos 

como erro de dispensação todo medicamento prescrito onde alguma informação estava 

incompleta, como: concentração, quantidade, horário ou forma farmacêutica e que, mesmo 

assim, o medicamento havia sido dispensado pela farmácia. A inclusão destes critérios 

aumentou a quantidade de erros contabilizados.  Oliveira em 2004,  encontrou uma taxa de 

13,8% de medicamentos dispensados incorretamente. Costa e colaboradores (2008), no 

Espírito Santo, encontrou uma taxa de 11,5% de erros em um estudo em um hospital 

pediátrico. Albuquerque e colaboradores, em 2012, em um hospital oncológico observou uma 

taxa de erros de 10,35%. 

O estudo de Galvão e colaboradores em 2012 avaliou dois períodos de coleta em um 

hospital da Bahia. O primeiro em 2005 (prescrições manuais e/ou pré-digitadas) e o segundo, 

em 2012 (prescrições informatizadas) e encontrou uma taxa de erro em 29% das prescrições e 

4,27% dos medicamentos dispensados com erros em 2005 e 11,6% das prescrições e 2,74% 

dos medicamentos dispensados com erros em 2012. 

O trabalho de Rissato em 2012, em um hospital universitário do Paraná, encontrou 

uma prevalência de erros em 19% das prescrições e 1,74% das doses dispensadas com erros. 

No presente estudo, 28% das prescrições continham pelo menos 1 erro de 

dispensação. Houve uma redução de 10 pontos percentuais com relação a uma pesquisa prévia 

realizada na mesma instituição no ano de 2009. Porém, ainda permanece acima dos dois 

estudos brasileiros mais recentes. 

6.1.1 ERROS DE DISPENSAÇÃO E QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

Em 1.077 prescrições analisadas, foram prescritos 12.035 medicamentos, portanto, 

uma média de 11,2 medicamentos foram prescritos para cada paciente por dia. A média de 

medicamentos por prescrição em Galvão e colaboradores (2012) foi de 9,9 (2009) e 5,5 

(2012). No trabalho de Rissato (2012), a média foi de 7,6 medicamentos por prescrição. 

A média de medicamentos prescritos foi mais alta do que em outros trabalhos 

apontados. Além disso, no presente estudo foi identificada uma relação direta entre a 
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quantidade de medicamentos prescrita e número de erros de dispensação, conforme ocorre em 

outros dois estudos brasileiros. 

O trabalho de Rissato (2012) identificou uma relação direta entre erros e a quantidade 

de medicamentos por prescrição. Foi observado um risco 3,2 vezes maior nas prescrições 

contendo mais de 10 medicamentos. 

Anacleto e colaboradores em 2007 observaram uma taxa de erros de 92,3% nas 

prescrições com 9 ou mais medicamentos, um risco 4 vezes maior que o observado nas 

prescrições com menos de 9 medicamentos. 

6.1.2 ERROS DE DISPENSAÇÃO E DISPENSADORES 

Foi encontrada uma correlação entre os diferentes tipos de esquema de plantão e a 

número de erros de dispensação, sendo o esquema de plantão fixo (profissionais que são 

elencados para trabalhar apenas na seção de dispensação), o esquema onde ocorre a menor 

taxa de erros (p=0,016).  Já para a variável tempo de farmácia não existe diferença entre os 

grupos (p=0,686). 

Ou seja, a influência do tempo de trabalho não é tão significativa em termos de 

acurácia na dispensação quanto ao esquema de plantão que o dispensador é designado. 

Entre os estudos brasileiros, apenas o de Anacleto e colaboradores em 2007, avaliou a 

ocorrência de erros de dispensação em relação à equipe de trabalho. Acompanhando três 

equipes diferentes, foi observado um risco duas vezes maior de ocorrência de erro em uma 

das equipes. 

O estudo de Rissato em 2012 considerou apenas o funcionário que realizou a última 

etapa do processo de dispensação. Desta forma, não há como comparar este estudo com os 

demais.       

6.1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS  

O tipo de erro de dispensação mais freqüente foi omissão de medicamentos (62,9%). 

Seguidos de erros de excesso de medicamento (11,7%); horário trocado (10,2%); 

medicamento trocado (9,2%) e forma farmacêutica trocada (6,4%). 

O grande número de erros do tipo “omissão” pode estar relacionado ao constante 

desabastecimento de medicamentos e/ou a falta de atualização das equipes (falhas na 

comunicação) envolvidas no processo de dispensação, quanto à chegada ou término dos 

produtos. Uma vez que a falta do medicamento no estoque em si não foi considerado como 

erro, é indicativo que há problemas na comunicação entre equipes. 
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Esta questão também foi abordada pelos profissionais no questionário: “Melhorar a 

comunicação entre equipes/manter informações sobre faltas atualizadas, aumentar a troca de 

informações entre farmacêuticos e dispensadores” foi citado 8  vezes pelos profissionais 

entrevistados acerca de melhorias no sistema de trabalho, representando 7% do total de 

citações. 

A omissão de medicamentos também foi o tipo mais freqüente de erro no trabalho de 

Rissato (2012) com 23%, Anacleto (2007) com 44,5% , no de Oliveira (2004), com 52%  e no 

de Albuquerque (2012), com 35,93% de ocorrência. 

Na categoria, “excesso de medicamento”, o que quer dizer que o medicamento foi 

dispensado sem que houvesse prescrição, foi observada uma taxa de 11,7%. No trabalho de 

Rissato (2012), foi encontrada uma taxa de 14,8%, o que levou a autora a discutir se a forma 

como os medicamentos não utilizados eram devolvidos à farmácia poderia ter influenciado na 

taxa encontrada para esta categoria. 

Anacleto e colaboradores (2007) encontraram uma taxa bem menor, de 3,1% e 

Bohand e colaboradores (2009), na França, observaram uma taxa de 10,6% de erros nesta 

categoria, mais semelhante à deste estudo. 

Foi observada uma taxa de 10,2% de medicamentos dispensados em horário incorreto. 

Esta categoria só pode ser avaliada quando o serviço de farmácia dispensa medicamentos 

separados por horário. Nos estudos brasileiros, apenas o de Rissato (2012) apresentou um 

resultado para esta categoria, que foi de 9,8%, muito semelhante a deste estudo. Bohand e 

colaboradores 2009 observaram uma taxa de 16,9% de erros nesta categoria. Nesse estudo 

francês, os medicamentos eram dispostos em caixas divididas em 4 compartimentos: manhã, 

meio-dia, tarde e noite. 

Na categoria “medicamento errado” foi encontrada uma taxa de 9,2%. No trabalho de 

Rissato (2012), essa taxa foi de 6,6%, a autora citou que alguns destes erros foram observados 

em medicamentos que apresentavam similaridade de nomes. Anacleto e colaboradores (2007), 

e Bohand e colaboradores (2009) também observaram erros de dispensação relacionados a 

medicamentos com nomes similares. 

A similaridade dos nomes é citada na literatura científica como importante motivo de 

erros de dispensação. Neste sentido, é fundamental que o serviço de farmácia desenvolva 

estratégias para minimizar a confusão de medicamentos com grafias ou fonéticas semelhantes 

(COHEN, 2006). 
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Na categoria, “forma farmacêutica incorreta” foi observada uma taxa de 6,4%. No 

trabalho de Rissato (2012), esta categoria também foi a menos observada, porém com uma 

taxa menor, de 1%.  

 

6.2 Avaliação dos questionários 

6.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

Foram entrevistados 53 funcionários, sendo 23 conferentes (21 farmacêuticos, 1 

estagiária aluna de graduação em farmácia e 1 técnico de enfermagem)  e 30 dispensadores 

(17 técnicos de enfermagem, 8 auxiliares de enfermagem, 2 técnicos em administração 

hospitalar e 3 técnicos em patologia clínica). O tempo de graduação em farmácia variou entre 

3,5 e 20 anos.  

Em média, os conferentes participam desta tarefa cerca de 10,4 dias do mês . Já os 

dispensadores participam cerca de 7,7 dias do mês na tarefa de dispensação. A média de 

tempo que estes profissionais atuam no departamento de farmácia variou entre 6 meses e 9 

anos. 

Entre os “Parâmetros mínimos para recursos humanos” descritos pela SBRAFH no 

livro de Padrões Mínimos para farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, a unidade de 

farmácia hospitalar deve contar com farmacêuticos e auxiliares em número adequado às 

atividades realizadas. As funções e características da formação destes auxiliares não foi 

informada (SBRAFH, 2007). A composição da equipe participante deste trabalho pode ser 

considerada bastante peculiar, uma vez que conta, em sua maioria, com auxiliares e técnicos 

de enfermagem para executar as tarefas do serviço de farmácia. Em Costa e col. (2008), foi 

utilizado apenas o termo “auxiliar” e no trabalho de Rissato (2012) os auxiliares foram em sua 

maioria, técnicos administrativos, dois técnicos de laboratório e um auxiliar administrativo. Já 

o número de farmacêuticos se mostrou adequado às atividades atualmente exercidas, segundo 

os padrões mínimos da SBRAFH. 

 

6.2.2 TREINAMENTO E FREQÜÊNCIA COM QUE EXERCEM A FUNÇÃO 

Quando solicitado que os entrevistados descrevessem a forma como foram treinados, 

34,8% dos conferentes responderam foram treinados por colegas de serviço acompanhando o 

trabalho dos mesmos; 30,4% não receberam nenhum treinamento; e outros 30,4% receberam 

treinamento verbal com prática. Vinte conferentes (87,0%) responderam que desconhecem a 
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existência de um POP para a função e apenas 3 (13,0%) afirmaram que leram o POP,  porém, 

nenhum soube informar quando o fez pela última vez. 

Doze dispensadores (40%) responderam ter recebido treinamento apenas prático, nove 

(30%) responderam que o treinamento foi prático acompanhando um colega de trabalho que 

está no setor há mais tempo, outros seis (20%) responderam não ter tido nenhum tipo de 

treinamento antes de começar a exercer a função de dispensador,  2  (6,7%) não souberam 

responder a questão e 1 (3,3%) respondeu que teve treinamento “prático e teórico”. 

 Vinte cinco dispensadores (83,3%) afirmaram que não conhecem o POP desta tarefa, 

5 (16,7%) afirmaram que já leram o POP. Destes, 2 não souberam informar quando e 3 

disseram que foi “há muitos anos”. 

As respostas sobre o treinamento recebido para a execução das tarefas de ambas as 

equipes (conferentes e dispensadores) foram confusas e evidenciaram a falta de padronização 

de uma rotina de treinamento, assim como a inexistência de POP e de educação permanente. 

6.2.3 DETECÇÃO DE ERROS 

Na percepção dos conferentes, a cada 10 prescrições conferidas, em média em 4,7 

prescrições existe pelo menos 1 (um) erro. Para os dispensadores, a cada 10 prescrições,  

cerca de 2,5 contêm pelo menos um (1) erro. O resultado para esta análise foi de 2,8 

prescrições erradas em cada 10, assemelhando-se mais a percepção dos dispensadores. Neste 

caso, os profissionais que conferem acreditam haver mais erros do que realmente há e os 

profissionais que dispensam acreditam que cometem menos erros do que realmente cometem. 

Foi perguntado aos entrevistados, qual a percepção deles quanto aos tipos de erros que 

ocorreriam com mais frequência. Os resultados foram descritos na Tabela 11. Na opinião dos 

conferentes, a omissão de medicamentos seria o tipo de erro mais cometido, coincidindo 

exatamente com o resultado deste estudo. 

Já os dispensadores acreditam que a troca de forma farmacêutica seria o tipo de erro 

mais frequente, quando o mesmo aparece como a de segunda menor ocorrência (6,4%), sendo 

a “identificação do paciente” menor com 0,55% de ocorrência conforme descrito na tabela 11.  

6.2.4 FATORES DE OCORRÊNCIA DE ERROS 

Nesta etapa dos questionários foi perguntado aos entrevistados quais os fatores 

(sistêmicos ou humanos) que eles acreditam que interferem para que os erros de dispensação 

ocorram. Para cada fator, foi solicitado que julgassem o grau de importância dos itens, 

atribuindo valores.  O resumo das respostas de cada grupo e do total dos grupos encontra-se 

descrito na Tabela 12.  
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A maioria dos entrevistados concordou que o ambiente local e condições de trabalho 

(100%); as falhas humanas individuais (principalmente pelo cansaço) (86,7%); a falta de 

comunicação (77,8%); os problemas relacionados à embalagem/reembalagem de 

medicamentos (73,3%); a falta de supervisão/supervisão insuficiente (57,8%) e falta de 

informação sobre medicamentos (53,3%) contribuem para que erros de dispensação ocorram, 

mesmo havendo algumas discordâncias entre os grupos. 

No fator “falhas de comunicação”, os entrevistados concordam que “prescrições 

médicas ambíguas, incompletas ou confusas” é o que mais importante para a contribuição 

nessas falhas. Embora o sistema de prescrição seja on-line e digitalizado, ainda assim, há 

falhas que levam os profissionais a se confundirem na hora da interpretação da prescrição. Os 

seguintes relatos do D28, “reunir a equipe médica orientando sobre a prescrição médica 

correta, como não prescrever padronizado no campo de não padronizado, prescrever 

corretamente a dose e não prescrever no campo SOS, induzindo a equipe ao erro” e do C5 “o 

médico deve ter mais atenção ao prescrever, uma vez que coloca a descrição oral e a via IV, 

atrapalhando e confundindo o dispensador”, corroboram com a informação que o sistema 

online ainda possui pontos a serem corrigidos, assim como aponta possíveis falhas no uso do 

mesmo. Desta forma, outros estudos seriam necessários para levantar os principais problemas 

ocasionados pela prescrição eletrônica com o objetivo de melhoria deste sistema para evitar 

falhas.     

Dentre os “problemas relacionados à embalagem e reembalagem de medicamentos”, 

ambos os grupos atribuíram maior importância à similaridade entre rótulos e embalagens, 

assunto amplamente discutido na literatura (COHEN, 2006). 

A influência do “ambiente local e condições de trabalho” sobre os erros parece ser 

clara para os entrevistados, uma vez que todos (100%) os entrevistados concordaram que este 

fator influencia nos erros de dispensação. Dentro deste tema, as “interrupções e distrações 

(atendimentos extra, conversas paralelas, telefone, rádio) foram tidas como maior grau de 

importância, seguidas de perto pela “sobrecarga de trabalho”. O grau de importância dado se 

refletiu também nos relatos dos entrevistados, que forneceram mais sugestões de melhoria 

para melhoria no ambiente e condições de trabalho quando comparado aos outros temas. 

No trabalho de Flynn e colaboradores, as interrupções e distrações foram associados 

como fator que aumenta o risco de erros de dispensação, sendo prudente que sejam tomadas 

medidas para reduzí-las (FLYNN et al, 1999). 
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Em “informações sobre medicamentos”, houve discordância entre os grupos. 

Enquanto os conferentes acreditam que a “falta de conhecimento dos profissionais 

prescritores” é o maior problema, os dispensadores pensam que o “uso de informações 

desatualizadas, rotinas e protocolos” é o que traz maiores problemas à dispensação. 

A “falta de supervisão direta” também parece ser mais importante para os 

dispensadores, enquanto os conferentes sentem mais falta de “protocolos escritos”. 

Em “falhas humanas individuais” ambos os grupos concordam que o “cansaço” é o 

fator que mais influencia na ocorrência de erros de dispensação. Este fator também aparece 

nos trabalhos de Beso e colaboradores (2005) e no de Ragazzi (2008). 

No trabalho de Beso (2005) causas de erros citadas foram: estar ocupado (21%), falta 

de pessoal (12%), pouco tempo (11%), cansaço (11%), interrupções (9,4%) e medicamentos 

com nomes semelhantes (8,5%) (BESO et al, 2005). 

No trabalho de Ragazzi (2008), os principais fatores para a ocorrência de erros, 

citados pelos profissionais que trabalhavam na farmácia central de um hospital oncológico 

foram: falhas no sistema informatizado (26,4%), falhas de educação continuada (20,7%), 

falhas individuais (17%), falta de pessoal/sobrecarga de trabalho (15,1%) e falhas de 

comunicação entre equipes (7,54%) (RAGAZZI, 2008).   

De uma maneira geral, as opiniões tendem a refletir as dificuldades individuais de 

cada cenário de estudo; mesmo variando em posições, elas não divergem daquelas 

encontradas e exaustivamente discutidas na literatura sobre erros de medicação e/ou 

dispensação (COHEN, 2006; ANACLETO, 2006).  

6.2.5 OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A MELHOR FORMA DE EVITAR ERROS DE 

DISPENSAÇÃO 

A análise de conteúdo das opiniões dos entrevistados sobre “como evitar erros de 

dispensação” permitiu a divisão das opiniões em 5 temas: Gestão de Pessoas (42,1%), 

Reestruturação do processo (reorganização) (23,7%),  Atitudes Individuais (19,3%), 

Ergonomia (7,9%) e Outros (7,0%). A distribuição destas opiniões encontra-se detalhada no 

Quadro 3. 

  Neste trabalho, de acordo com os entrevistados, uma melhor gestão de pessoas (ter 

recursos humanos suficientes e realizar educação continuada) e a reestruturação dos processos 

(ter rotinas escritas, melhorar a comunicação entre equipes e melhorar o sistema 

informatizado) são as principais medidas necessárias para a redução de erros de dispensação. 
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No trabalho de Ragazzi (2008), as sugestões dos profissionais que trabalhavam na 

farmácia central de um hospital oncológico para evitar erros de dispensação foram: 

treinamento para utilização do sistema informatizado (27,0%), maior atenção (23,8%) e 

treinamento de rotinas (20,6%).  

Segundo Cheung e colaboradores (2009), as causas de erros de dispensação podem ser 

traçadas pela análise de causa-raiz ou extraídas de explicações de profissionais de farmácia 

através de questionários. A análise de causa raiz consegue chegar mais perto da realidade. Um 

exemplo deste segundo método foi utilizado no trabalho de Beso e colaboradores (2005), em 

que as principais causas de erros citadas foram: estar ocupado (21%), falta de pessoal (12%), 

pouco tempo (11%), cansaço (11%), interrupções (9,4%) e medicamentos com nomes 

semelhantes (8,5%) (BESO et al, 2005 e CHEUNG et al, 2009).  

Peterson e colaboradores (1999) desenvolveram uma pesquisa para registrar a opinião 

dos farmacêuticos do estado da Tasmania na Austrália sobre as causas e modos de prevenção 

de erros de dispensação. A maioria dos farmacêuticos acredita que o risco de erros de 

dispensação está aumentando. Os principais fatores que contribuem para os erros citados 

foram: alto volume de prescrições, fadiga dos farmacêuticos, excesso de trabalho, 

interrupções na dispensação e nomes semelhantes dos medicamentos. Os principais fatores 

identificados como importantes para a redução de erros foram: ter procedimentos para a 

checagem da dispensação, ter um fluxo de trabalho sistematizado, checagem dupla da 

prescrição antes da dispensação, melhoria na “etiquetagem” e reembalagem de medicamentos, 

ter nomes distintos para os medicamentos, aconselhar o paciente no momento da dispensação, 

manter-se atualizado, evitar interrupções, reduzir excesso de trabalho dos farmacêuticos, 

melhorar a letra dos médicos e ter privacidade no momento do aconselhamento do paciente 

(PETERSON et al, 1999). 

No trabalho de Miasso (2006), também realizado no Brasil, foram analisadas as 

perspectivas dos profissionais envolvidos com o processo de medicação em quatro hospitais 

do país. Os tipos de erros mais citados foram aqueles relacionados à prescrição/transcrição 

dos medicamentos. Como principais causas, os profissionais relataram “falta de atenção”, 

“falhas individuais” e “problemas na administração dos serviços”. “Mudança nas atitudes 

individuais” e “educação continuada” foram as principais formas de prevenir erros citados 

pelos entrevistados. As sugestões dos profissionais para a prevenção dos erros na medicação 

estiveram voltadas para as alterações nas atitudes individuais  (MIASSO et al, 2006).  



76 
 

 
 

Já as providências tomadas em relação aos erros foram voltadas para os profissionais 

que erraram e não para o desenvolvimento de estratégias que transformassem os erros em 

aprendizado para o sistema (MIASSO et al, 2006). 

Cada trabalho identificou uma causa principal de erro, o que deve estar relacionado 

com as características de cada sistema de dispensação do local de estudo. No entanto, a 

opinião em todos eles nos leva às mesmas recomendações dos autores já citados.  

No presente estudo, as principais sugestões para evitar erros estiveram voltadas à 

resolução de problemas de falta de mão-de-obra, treinamento, educação permanente e 

alterações de rotinas. As mudanças individuais vieram em terceiro lugar, diferentemente do 

trabalho de Miasso, onde as sugestões e a responsabilidade pelos erros foram focadas no 

indivíduo e não no sistema (MIASSO et al, 2006).   

Os relatos de que a falta de conhecimento da equipe médica sobre o sistema 

informatizado e sobre doses de medicamentos e que os erros de triagem cometidos pelos 

farmacêuticos atrapalharam os dispensadores reforçam a idéia de que os profissionais 

envolvidos em cada um dos processos devem ter compreensão de que, ao fazer parte de um 

sistema de medicação, suas ações podem interferir no comportamento do conjunto. Por isso, 

qualquer ação de uma parte, pode afetar as ações dos outros profissionais e, 

conseqüentemente, o cuidado ao paciente. 

Embora alguns profissionais tenham uma visão de que a análise dos erros cometidos 

sirvam para determinar a melhoria do sistema, outros ainda acreditam que os erros são poucos 

ou menos importantes e há ainda os que acreditam que não exista nenhuma forma de evitá-

los, reforçando a necessidade da apresentação do temas aos mesmos seja em forma de 

treinamento e feedback, como em forma de educação continuada. 

O conhecimento dos principais erros cometidos ajuda a determinar os principais 

fatores desencadeadores de falhas e são primordiais para promover uma mudança de postura e 

para a definição de medidas de prevenção. 
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7. CONCLUSÃO  

Foi encontrado, neste estudo, uma taxa de 4,5% de erros de dispensação 

interceptados/checados na farmácia e 0,37% de erros que deixaram a farmácia. A dupla-

checagem realizada antes da entrega dos medicamentos reduziu a taxa de erros em mais de 10 

vezes. A checagem final antes da dispensação foi crucial para evitar que os erros atingissem 

os pacientes, no entanto, os profissionais envolvidos devem estar cientes de que não é um 

método infalível. 

Quando comparadas com estudos internacionais, as taxas de erros de dispensação 

foram menores que a encontrada neste estudo quando erros eram detectados dentro da 

farmácia. Quando a observação realizada fora da farmácia, houve variações, tendo o estudo 

brasileiro apresentado menor taxa de erros que o trabalho de Cina e col.(2006), Bohand e col. 

(2009) e Thomas e col (2011) e maior do que o de Beso e col.(2005). 

No Brasil, a taxa de erros de dispensaçao encontrada pelo estudo é menor que as taxas 

apresentadas nos trabalhos de Oliveira (2004), Anacleto e col. (2007), Costa e col. (2008) e 

Albuquerque e col (2012). Os estudos mais semelhantes foram os de Rissato (2012) e  de 

Galvão (2012). 

A NCC MERP não recomenda a comparação entre taxas de erros de medicação de 

diferentes instituições por diversos motivos: diferenças na cultura de monitoração de erros, 

diferenças na definição de erros de medicação, diferenças na população de pacientes 

(hospitais terciários, por exemplo, tipos de medicamentos, métodos de dispensação) e 

diferenças nos tipos de sistema de detecção de erros. Além disso, a instituição acredita não 

haver uma taxa aceitável de erros de medicação (NCC MERP, 2002). 

Embora as taxas de erros de dispensação sejam baixas, melhorias nos sistemas de 

dispensação de medicamentos são importantes da perspetiva da segurança do paciente e da 

qualidade em saúde e devem ser aplicadas de forma contínua. A tecnologia como forma de 

ajudar a modernizar os sistemas de dispensação pode trazer outras oportunidades de erros, 

portanto, as boas práticas e a padronização de rotinas não podem ser abandonadas nem 

simplesmente substituídas pela informatização. 

A categoria de erros de dispensação mais freqüente foi omissão de medicamentos 

(62,9%). Seguido de erros de excesso de medicamento (11,7%); horário trocado (10,2%); 

medicamento trocado (9,2%) e forma farmacêutica trocada (6,4%). 

O grande número de erros do tipo “omissão” pode estar relacionado ao constante 

desabastecimento de medicamentos e/ou a falta de atualização das equipes (falhas na 
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comunicação) envolvidas no processo de triagem e dispensação, quanto à chegada ou término 

de estoque. 

 As respostas sobre o treinamento recebido para a execução das tarefas de dispensação 

e conferência foram confusas e evidenciaram a necessidade de padronização de uma rotina de 

treinamento, assim como de educação permanente. 

A maioria dos entrevistados concordou que o ambiente local e condições de trabalho 

(100%) as falhas humanas individuais (86,7%) e a falta de comunicação (77,8%) são os 

principais fatores que causam erros. 

Também de acordo com eles, uma melhor gestão de pessoas (ter recursos humanos 

em número suficiente e realizar treinamentos) e a reestruturação dos processos (ter rotinas 

escritas, melhorar a comunicação entre equipes e melhorar o sistema informatizado) são 

medidas necessárias para a redução de erros de dispensação. Essas medidas, em sua maioria 

podem ser tomadas, sem dispender recursos financeiros e devem ser incentivadas pela chefia 

do departamento. 

Foi encontrada uma correlação positiva entre o número de unidades farmacêuticas 

dispensadas e taxa de erros de dispensação (ρ=0,844). Ou seja, neste estudo a influência da 

polifarmácia nos erros de dispensação também foi confirmada (quanto maior o número de 

medicamentos dispensados maior a chance de errar e maior a taxa de erros de dispensação). 

A definição de um sistema de dispensação onde os profissionais são fixos na função 

favoreceu a diminuição de erros de dispensação (p-valor=0,016), já para a variável tempo de 

trabalho na farmácia não existiu diferença entre os grupos (p-valor=0,686). 

Este estudo apresentou algumas limitações: foi desenvolvido em apenas uma unidade 

de saúde, não foi possível coletar dados nos finais de semana, a amostragem não foi aleatória. 

Por estes motivos, a extrapolação dos dados deve ser feita de maneira cautelosa. Além disso, a 

significância clínica dos erros identificados não foi avaliada. Considerando que a etapa da 

administração de medicamentos não foi observada espera-se que a taxa de erros que atinjam 

os pacientes seja ainda menor, levando em consideração a checagem realizada pela equipe de 

enfermagem. 

Embora a análise de causa raiz seja citada como melhor forma de determinar as 

causas dos erros, a opinião dos entrevistados se mostrou útil para indicar as principais falhas 

do local de estudo. Sugere-se, assim, uma reflexão a respeito dos aspectos abordados para que 

as medidas cabíveis sejam implementadas com o objetivo de melhorar a segurança dos 

pacientes. 
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Conforme descrito neste e em outros estudos aqui citados, é recomendável que se 

resolva o problema de sobrecarga de trabalho, mesmo que isso represente apenas uma melhor 

distribuição das tarefas entre os profissionais e entre horários com maior demanda de 

trabalho. É imprescindível que o profissional receba treinamento/capacitação para o exercício 

de suas tarefas, e que estas sejam documentadas e realizadas periodicamente e todas as vezes 

que houver alterações na rotina de trabalho. O treinamento deve atingir também os 

profissionais prescritores, uma vez que este problema foi citado várias vezes durante o 

decorrer do estudo. 

A introdução de um rodízio de funções entre dispensadores e conferente foi uma 

recomendação citada no estudo; desta forma estes profissionais poderiam ter uma visão 

melhor sobre as dificuldades do outro grupo e assim, colaorarem para evitar erros de 

dispensação. 
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9. APÊNDICES 
 
9.1 Apêndice 1- Formulário para coleta de dados  
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9.2 Apêndice 2 

Questionário aplicado aos profissionais dispensadores 

Data: Subordinado a que Serviço: Categoria profissional 

(especialização) na 

instituição: 

 

 

  

Qdade média ( no. de 

dias/mês)  que participa da 

tarefa de dispensação: 

Há quanto tempo trabalha 

no Departamento de 

Farmácia: 

Há quanto tempo participa 

da escala de Serviço do 

Departamento de Farmácia 

exercendo dispensação? 

 

 

  

 

 Treinamento e freqüência  

1 Antes de trabalhar no 

Departamento de Farmácia, 

qual era sua principal 

atividade? 

 

2 Descreva a forma de 

treinamento recebido por você 

para executar a tarefa de 

dispensação de 

medicamentos?  

 

3 Você conhece o POP/Rotina 

(documento) escrito para este 

procedimento?  

Caso afirmativo, qual foi a 

última vez que leu/ se atualizou 

sobre o procedimento? 

 

 _________________________________ 

 

 

 _________________________________ 

 

4 Em caso de dúvidas sobre o 

procedimento de 

dispensação, como você 

soluciona a questão? 

 

 

 

5 Com que frequência você 

participa deste processo?  (no. 

horas/dia trabalhado) 

 

____________________ (no. horas/dia) 

6 Na sua opinião, a sua 

categoria profissional está 

habilitada para esta tarefa? 

 

 Detecção de erros  

7 Caso você tenha dúvidas 

sobre a triagem da prescrição, 

como você soluciona este 

problema?  

 

 

8 Numa média de 10 prescrições 

dispensadas, em quantas você 

acredita que possuem pelo 

menos 1 (hum) erro de 

dispensação? 

 

 

 ________________________________ 

9 Qual(ais) problemas (erros) 

você percebe com maior 

frequência na dispensação de 

medicamentos para 

pacientes? 

Pode-se assinalar mais de uma 

opção. Neste caso, enumerar 

 (   ) Identificação errada do paciente (tira) 

 (   ) Falta de medicamento (omissão de 

dose) 

 (   ) Forma farmacêutica trocada (pex. Med 

IV no lugar de VO) 

 (   ) Med. Trocado (pex. valsartan no lugar 

de varfarina) 

 (   ) Dose errada 
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por ordem de frequência, da 

mais frequente para a de 

menor frequência) 

 

 (   ) Horário trocado 

 (   ) Med. dispensado em excesso (excesso 

de dose) 

 (   ) Med. dispensado com desvio de 

qualidade (vencido/problema de 

rotulagem) 

 (   ) Outro ________________________________ 

 (   ) Outro ________________________________ 

 

10 Em relação ao número de erros 

de dispensação (quase falhas) 

encontrados pelo conferente, 

você considera: 

 (   ) Insignificante 

 (   ) Pouco 

 (   ) Razoável 

 (   ) Grande 

 (   ) Muito grande 

 Fatores que levam ao erro Considerar o que leva os dispensadores ao erro 

11 Na sua opinião, que fatores 

sistêmicos/humanos 

contribuem para que os erros 

de dispensação ocorram? 

Marcar S para SIM e N para NÃO para os motivos 

abaixo à esquerda. Na coluna da direita, enumerar 

por ordem de importância, ou seja, atribua o 

número 1 para o mais relevante, 2 para o seguinte 

e assim em diante. 

11.1 (   ) Falhas de comunicação  (   ) Prescrições médicas ambíguas, 

incompletas ou confusas 

 (   ) Problemas de legibilidade (grafia 

ilegível ou pouco legível) 

 (   ) Similaridade de nomes de 

medicamentos (ortografia e/ou fonética) 

 (   ) Outro _________________________ 

11.2 (   ) Problemas relacionados à 

embalagem/reembalagem de 

medicamentos 

 (   ) Similaridade de rótulos e embalagens 

(forma, tamanho, cor) 

 (   ) Outro _________________________ 

11.3 (   ) Ambiente/local  e 

condições de trabalho 

 (   ) Organização do ambiente de trabalho 

 (   ) Espaço inadequado 

 (   ) Temperatura inadequada 

 (   ) Falta de ergonomia de 

móveis/mobiliários 

 (   ) Nível de ruído 

 (   ) Interrupções e distrações (atendimentos 

extra a dispensação, conversas paralelas, 

telefone, rádio) 

 (   ) Sobrecarga de trabalho 

 (   ) Stress (pouco tempo para dispensação) 

 (   ) Outro _________________________ 

 

11.4 (   ) Informação sobre 

medicamentos 

 (   ) Falta de conhecimento dos profissionais 

prescritores sobre medicamentos  

 (   ) Uso de informações desatualizadas, 

rotinas, protocolos, etc 

 (   ) Outro ___________________________ 

11.5 (   ) Falta de 

supervisão/supervisão 

insuficiente 

 (   ) Falta de supervisão direta 

 (   ) Falta de protocolos escritos 

 (   ) Outro ___________________________ 

11.6 (   ) Falhas humanas individuais  (   ) Desinteresse 

 (   ) Cansaço 

 (   ) Falta de educação continuada 

 (   ) Atitudes/comportamentos inadequados 

 (   ) Outro ____________________________ 

 

   

12 Cite, na sua opinião, qual(ais) 

a(s) melhor(es) forma(s) de 

evitar erros de dispensação. 
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13- Neste campo, você poderá descrever suas opiniões/sugestões/críticas, que na sua opinião, 

contribua para a Segurança do paciente de alguma forma ou para melhoria do sistema de trabalho. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Toda informação aqui prestada tem caráter sigiloso e será utilizado apenas pelo entrevistador 

para fins de pesquisa científica. Não é necessário identificar-se. Os resultados obtidos poderão ser 

apresentados levando em consideração a média das opiniões. Deste modo, preenchendo este 

formulário, autorizo que os dados sejam utilizados. 
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9.3 Apêndice 3 

Questionário aplicado aos profissionais conferentes: 

Data: Subordinada a que Serviço: Categoria profissional: 

 

 

 

  

 

Qdade média (dias/mês) 

que participa de 

conferência: 

Tempo de formado (anos): Tempo de Conferente : 

 

 

 

  

 

 Treinamento e frequência Considerar o seu trabalho como conferente 
1 Qual a forma de treinamento 

recebido por vocêpara 

executar a conferência de 

dispensação?  

 

 

2 Você conhece o POP/Rotina 

escrita do procedimento?  

 

Caso afirmativo, qual foi a 

última vez que leu/ se atualizou 

sobre o procedimento? 

 

 

 

1. _________________________________ 

 

 

2. _________________________________ 

 

3 Em caso de dúvidas sobre o 

procedimento de conferência, 

como você soluciona a 

questão? 

 

 

 

 

 

 

 

4 Com que frequência você 

participa deste processo?  (no. 

horas/dia) 

 

____________________ (no. horas/dia) 

5 Quanto tempo (de 

conferência) sem intervalo 

você imagina que é possível 

executar esta tarefa sem que 

haja prejuízo na qualidade do 

diagnóstico de erros? 

Caso necessário quanto tempo 

de intervalo é necessário? 

 

 _________________________________ 

 

 

 

 _________________________________ 

 Detecção de erros  

6 Caso você detecte um erro de 

dispensação, qual o 

procedimento adotado?  
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7 Numa média de 10 

pacientes/prescrições 

conferidas, em quantas são 

encontradas pelo menos 1 

(hum) erro detectado/quase 

falha? 

 

 

 

 ________________________________ 

8 Qual(ais) erros  você percebe 

com maior frequência na 

dispensação de 

medicamentos na hora da 

conferência? 

Pode-se assinalar mais de uma 

opção. Neste caso, enumerar 

por ordem de frequência, da 

mais frequente para a de 

menor) 

 (   ) Identificação errada do paciente 

 (   ) Falta de medicamento (omissão de 

dose) 

 (   ) Dose errada 

 (   ) Horário trocado 

 (   ) Forma farmacêutica trocada ( IV para 

VO e vice-versa),  

 (   ) Med. dispensado em excesso (excesso 

de dose) 

 (   ) Med. dispensado com desvio de 

qualidade (vencido/problema de 

rotulagem) 

 (   ) Med. Trocado (pex. valsartan no lugar 

de varfarina) 

 (   ) Outro ________________________________ 

 (   ) Outro ________________________________ 

 

 

9 Em relação ao número de erros 

(quase falhas) encontrados, 

você consideraria: 

 (   ) Insignificante 

 (   ) Pouco 

 (   ) Razoável 

 (   ) Grande 

 (   ) Muito grande 

 Fatores que levam ao erro Considerar o que leva os dispensadores ao 

erro 

 
10 Na sua opinião, que fatores 

sistêmicos/humanos 

contribuem para que os erros 

de dispensação ocorram? 

Marcar S para SIM e N para NÃO para os motivos 

abaixo à esquerda. Na coluna da direita, enumerar 

por ordem de importância (o que achar mais 

importante com 1 e assim por diante) 

10.1 (   ) Falhas de comunicação  (   ) Prescrições médicas ambíguas, 

incompletas ou confusas 

 (   ) Problemas de legibilidade (grafia ilegível 

ou pouco legível) 

 (   ) Similaridade de nomes de 

medicamentos (ortografia e/ou fonética) 

 (   ) Outro _________________________ 

10.2 (   ) Problemas relacionados à 

embalagem/reembalagem de 

medicamentos 

 (   ) Similaridade de rótulos e embalagens 

(forma, tamanho, cor) 

 (   ) Outro _________________________ 

 

 10.3 (   ) Ambiente/local  e 

condições de trabalho 

 (   ) Organização do ambiente de trabalho 

 (   ) Espaço inadequado 

 (   ) Temperatura inadequada 

 (   ) Falta de ergonomia de 

móveis/mobiliários 

 (   ) Nível de ruído 

 (   ) Interrupções e distrações (atendimentos 

extra a dispensação, conversas paralelas, 

telefone, rádio) 

 (   ) Sobrecarga de trabalho 

 (   ) Stress (pouco tempo para dispensação) 

 (   ) Outro _________________________ 
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10.4 (   ) Informação sobre 

medicamentos 

 (   ) Falta de conhecimento dos profissionais 

prescritores sobre medicamentos  

 (   ) Uso de informações desatualizadas, 

rotinas, protocolos, etc 

 (   ) Outro ___________________________ 

 

 

10.5 (   ) Falta de 

supervisão/supervisão 

insuficiente 

 (   ) Falta de supervisão direta 

 (   ) Falta de protocolos escritos 

 (   ) Outro ___________________________ 

 

10.6 (   ) Falhas humanas individuais  (   ) Desinteresse 

 (   ) Cansaço 

 (   ) Falta de educação continuada 

 (   ) Atitudes/comportamentos inadequados 

 (   ) Outro ____________________________ 

 

 Melhorias  

11 Cite, na sua opinião, qual(ais) 

a(s) melhor(es) forma(s) de 

evitar erros de dispensação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Neste campo, você poderá descrever suas opiniões/sugestões/críticas, que na sua opinião, 

contribua para a Segurança do paciente de alguma forma ou para melhoria do sistema de trabalho. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Toda informação aqui prestada tem caráter sigiloso e será utilizado apenas pelo entrevistador 

para fins de pesquisa científica. Não é necessário identificar-se. Os resultados obtidos poderão ser 

apresentados levando em consideração a média das opiniões. Deste modo, preenchendo este 

formulário, autorizo que os dados sejam utilizados. 
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9.4 Apêndice 4 
HOSPITAL TERCIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 
 O Sr(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada:Avaliação do 
processo de dispensação de medicamentos para pacientes hospitalizados em um Hospital 
Terciário do Rio de Janeiro: dupla-checagem farmacêutica, tipos de erros de 
dispensação evitados e suas causas. Que tem como objetivos: Avaliar o processo de 
dispensação de medicamentos de um Serviço de Farmácia em um Hospital Terciário do Rio 
de Janeiro, avaliando os erros (evitados) por conferência farmacêutica (dupla-checagem), 
tipos de erros cometidos, suas possíveis causas e fatores. Identificar possíveis estratégias a 
serem implementadas para melhoraria o processo medicamentoso. Você foi selecionado como 
conferente/dispensador e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusar não trará nenhum prejuízo em 
sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 
 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário de 3 páginas 
a respeito do seu trabalho como dispensador/conferente, com duração de aproximadamente 30 
minutos. 
 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 
sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 
identificação (informar, de acordo com o método utilizado na pesquisa, como o pesquisador 
protegerá e assegurará a privacidade).  Além disso, os dados coletados serão utilizados apenas 
nesta pesquisa e os resultados poderão ser divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  
 Os benefícios relacionados com a sua participação são inerentes ao seu trabalho. O 
Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 
 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço 
institucional do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  
Pesquisador: Luciana Lima de Moura  

Endereço da Instituição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
Telefone: xxxxxxxxxxxx      
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 201_.  

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, e entendi os 

objetivos, riscos e benefícios estando de acordo em participar do estudo proposto, sabendo 

que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou 

constrangimento.  
 

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________  

    (Assinatura)  

      
          RUBRICA PESQUISADOR             RUBRICA SUJEITO DA PESQUISA 
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10.ANEXO 
10.1 Parecer Consubstanciado do CEP 
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