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RESUMO. 

 

 

INTRODUÇÃO: Os medicamentos são componentes essenciais da assistência no tratamento 

paliativo, sintomático e curativo de muitas doenças. Entretanto, são os principais responsáveis 

por reações adversas significativas, erros e eventos-sentinela. Identificar a natureza e a causa 

dos erros de medicação torna-se fundamental no estabelecimento de medidas preventivas, 

garantindo a segurança no uso do medicamento e a qualidade do cuidado prestado. 

OBJETIVO: Analisar o processo de prescrição e dispensação em uma farmácia hospitalar de 

um hospital público no estado do Rio de Janeiro, utilizando os indicadores de segurança do 

paciente. METODOLOGIA: Estudo descritivo, prospectivo e quantitativo onde foram 

analisados 1361 prescrições e 1715 processos de dispensação em uma unidade hospitalar 

entre os meses de maio a julho de 2018, no sentido de identificar e analisar os erros ocorridos. 

Os erros encontrados foram quantificados com uso dos indicadores de segurança do paciente 

propostos pelo Ministério da saúde e foram agrupados por tipos para análise. RESULTADOS: 

Foi encontrada uma taxa de 65,38% de erros de prescrição, sendo os mais frequentes os erros 

de dose (40,22%), forma farmacêutica (32,27%) e via de administração (12,61%). A cada 100 

medicamentos prescritos 18,4 deles apresentaram uso de abreviatura contraindicada, sendo a 

abreviação de nomes de medicamentos o erro mais recorrente. Em 25 prescrições não havia 

identificação do médico e 26 não constava a assinatura. Em relação à análise da dispensação, 

foram encontrados um total de 145 erros, correspondendo a 1,54 % do total de medicamentos 

analisados. Dentre os erros encontrados, a omissão de medicamentos correspondeu a 60%, 

medicamentos errados 16,55 %, excesso de medicamentos 12,41%, concentração errada 

6,21% e formas farmacêuticas erradas 4,83%. Dos 25 erros de triagem que ocorreram, 24 

(96%) deles resultaram em erros de dispensação. Em relação à identificação do paciente nos 

medicamentos dispensados 90,9 % apresentaram erros. Uma devolutiva foi encaminhada para 

o hospital onde a pesquisa foi desenvolvida. CONCLUSÃO: Erros de medicação são riscos 

presentes nas unidades hospitalares. O conhecimento destes e de suas especificidades 

permitem aos serviços a implantação de sistemas seguros, organizados e eficazes, reduzindo o 

erro e mitigando, desta forma, os danos à saúde do paciente. 

 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Erros de medicação. Segurança do Paciente. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT. 

 

 

INTRODUCTION: The medicines are essential components of the assistence in the palliative, 

symptomatic and curative treatment of many diseases. However, they are the main causes for 

meaningful adverse reactions, errors and sentinel events. Identifying the nature and the reason 

of the medication errors becomes fundamental in the establishment of the preventive 

measures, warranting the safety in the use of the drug and the quality of the provided care. 

OBJECTIVE: To analyse the prescription’s and the dispensation’s process in a hospital 

drugstore of a public hospital in Rio de Janeiro state, using the patient’s safety indicator. 

METHODOLOGY: A descriptive, prospective and quantitative study in which 1361 

prescriptions and 1715 dispensation’s processes were analysed in a hospital center from May 

to July, 2018 in order to identify and analyse the errors that occurred. The erros found were 

quantified by the use of the patient’s safety indicators suggested by Health Ministry and were 

grouped by types for analysis. RESULTS: A rate of 65,38% of prescription errors was found 

considering dose errors (40,61%), pharmaceutical form (32,27%) and routes of administration 

(12,61%) the most common ones. Every 100 prescribed medicines, 18,4 of them presented the 

use of  contraindicated abbreviation, considering the abbreviation of medicines’ names the 

most recurrent one. In 25 prescriptions there was not the doctor’s identification and in 26 

there was not the signature. In relation to the dispensation’s analysis, a total of 145 errors 

were found, corresponding to 1,54% of the total of the analysed drugs. Among the errors 

found, the omission of medicines corresponded to 60%, wrong drugs to 16,55%, excessive 

ones to 12,41%, wrong concentration 6,21% and wrong pharmaceutical forms 4,83%. Among 

the 25 screening errors that happened, 24 (96%) of them resulted in dispensation errors. In 

relation to the identification of the patient in the medications dispensed 90.9% presented 

errors. CONCLUSION: Medication errors are present risks in the hospital centers. To be 

awareness of them and of their particularities allows the services the implantation of safe, 

organized and effective systems, reducing the errors and mitigating, in this way, the damage 

to the patient’s health. 
 

Keywords: Pharmaceutical Services. Medication Errors. Patient Safety. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Nos últimos anos, em todo o mundo, a preocupação com a segurança do paciente tem 

assumido espaço privilegiado. O relatório “To err is human: bulding a safer healthcare 

system” estimou, no início dos anos 2000, a ocorrência de 7 mil mortes em cada ano, nos 

Estados Unidos, por consequência de erros de medicação (KOHN, CORRIGAN e 

DONALDSON, 2000). Neste mesmo período, estimou-se que cada paciente hospitalizado 

sofria, em média, mais de um erro envolvendo medicamentos por dia (IOM, 2006). Segundo a 

Organização Pan-Americana de Saúde (2017), os erros de medicação, são responsáveis por 

pelo menos uma morte por dia e prejudicam aproximadamente 1,3 milhão de pessoas 

anualmente apenas nos Estados Unidos. Nos países de baixa e média renda o impacto é 

aproximadamente o dobro em termos do número de anos de vida saudável perdidos (OPAS, 

2017).  

Os medicamentos são componentes essenciais da assistência no tratamento paliativo, 

sintomático e curativo de muitas doenças. Entretanto, são os principais responsáveis por 

reações adversas significativas, erros e eventos-sentinela (NÉRY, 2011). 

Os erros de medicação possuem natureza complexa e multidisciplinar e podem 

ocorrer na prescrição, dispensação ou administração do medicamento (NÉRY, 2011). São 

ocorrências que podem assumir dimensões significativas e impor custos relevantes ao sistema 

de saúde, pois podem causar efeitos deletérios como reações adversas, lesões temporárias ou 

permanentes, aumentando o tempo de internação, ou até mesmo levando à morte (SANTI, 

2014). Freitas e colaboradores (2017) constataram que 4,6% dos pacientes que procuraram o 

serviço de emergência de um hospital brasileiro o fizeram para manejo das morbidades 

relacionadas a medicamento, dos quais 58,9% foram considerados evitáveis. O custo médio 

do manejo foi de US$900 por paciente e uma extrapolação com base em todas as visitas ao 

serviço de emergência no ano de 2013-2014 resultou em uma estimativa de custo anual de 

US$7,5 milhões (FREITAS et al, 2017). Além disso, existem os custos intangíveis, como 

sofrimento emocional, perda de produtividade, dias de trabalho para pacientes e familiares 

(CASSIANI, 2005). Os erros também são caros em termos de perda de confiança nas 

instituições de saúde por parte dos pacientes e diminuição da satisfação tanto dos pacientes 

como dos profissionais de saúde (KOHN, CORRIGAN, e DONALDSON, 2000).  

Muitos erros de medicação não são detectados, entretanto alguns deles podem 

resultar em incidentes graves ao paciente. Identificar a natureza e a causa dos erros de 
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medicação torna-se fundamental no estabelecimento de medidas preventivas, permitindo a 

adoção de sistemas seguros desde a prescrição até a administração dos medicamentos 

(AGUIAR et al, 2018; ANACLETO, PERINI e ROSA, 2006).  

Neste contexto, o uso de indicadores de qualidade específicos para mensurar a 

segurança do paciente surge como instrumento relevante para o monitoramento da qualidade e 

segurança dos cuidados em saúde (GOUVÊA et al, 2015). Segundo Gouvêa e Travassos 

(2010), o indicador de qualidade, no contexto da segurança do paciente, é uma medida 

quantitativa sobre algum aspecto do cuidado ao paciente que permite o monitoramento do 

desempenho dos serviços de saúde, possibilitando o planejamento de ações de melhorias e 

transparência aos pacientes, que podem realizar suas escolhas de maneira mais informada. 

Este trabalho teve por objetivo analisar o processo de prescrição e dispensação de 

medicamentos em um hospital terciário do estado do Rio de Janeiro, por meio do uso de 

indicadores de segurança do paciente do Ministério da Saúde, visando identificar a incidência 

de erros nesses processos.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO. 

 

2.1. SEGURANÇA DO PACIENTE NO MUNDO. 

 

O movimento de segurança do paciente no mundo teve início, apesar de singelo, com 

a publicação dos resultados de um estudo do Harvard Medical Practice Study, em 1991. O 

estudo analisou registros médicos de 30 mil pacientes que estiveram em hospitais de cuidados 

intensivos no estado de Nova York, em 1984, com objetivo de identificar a extensão de todas 

as lesões médicas, sua prevenção e suas consequências. No estudo, 3,7% dos pacientes 

hospitalizados sofreu um evento adverso, definido como uma lesão causada por tratamento 

médico, sendo 14% deles fatais. Pelo menos dois terços desses eventos eram evitáveis, sendo 

1% resultado de negligência médica (LEAPE, 2008). Apesar da divulgação do resultado do 

estudo no New England Journal of Medicine, os achados foram ignorados, por conta do 

número de eventos adversos resultantes de negligência médica ser muito baixo (1%). Nessa 

época não foi dada importância à questão dos eventos adversos evitáveis como uma questão 

de segurança do paciente (LEAPE, 2008).  

Segundo a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente, desenvolvida 

pela OMS, evento adverso é definido como um incidente que causa danos para um paciente, 

sendo o termo incidente definido como evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário ao paciente. (WHO, 2009). Já a Segurança do Paciente é 

definida como redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a 

um nível aceitável (WHO, 2009). 

O ano de 1995 foi crucial na evidência da urgência de práticas seguras no cuidado 

clínico. Vários erros médicos foram divulgados pela mídia nos Estados Unidos, despertando 

na população um anseio por respostas. Surgem assim os primeiros estudos aplicando a análise 

de sistemas nos cuidados de saúde. A partir daí intensificam-se as discussões resultando nas 

realizações de conferências sobre o assunto, na criação de organizações voltadas para tratar do 

tema da segurança e na instituição de estratégias para reduzir erros (LEAPE, 2008). 

O tema Segurança do Paciente ganha real destaque em 1999, com a importante 

publicação americana “To err is human: building a safer health system”, do Instituto de 

Medicina (IOM), em que os autores relataram a morte de 44.000 a 98.000 americanos 

resultantes de incidentes que eram, em grande parte, evitáveis. As taxas de mortalidades 

superavam inclusive as taxas de óbito por acidente automobilístico, câncer de mama ou HIV 
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(KOHN, CORRIGAN e DONALDSON, 2000). A publicação traz ainda a importante 

mensagem de que a causa desses erros não é resultado de profissionais de saúde ruins, mas de 

sistemas defeituosos. Corrigir esses sistemas pode resultar em redução de até 90% desses 

eventos adversos evitáveis (LEAPE, 2008).  

Em 2004, foi criada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World 

Alliance for Patient Safety), com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de políticas e 

práticas de segurança dos pacientes nos Estados Membros (WHO, 2004). Este movimento 

destaca a necessidade da investigação para melhorar a segurança do paciente e prevenir os 

possíveis danos, em um ciclo de investigação que compreende em determinar o dano, 

compreender as causas, identificar soluções e avaliar o impacto (ANVISA, 2013).  

Em 2006, a Joint Commission International (JCI), em parceria com a OMS, criou as 

seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com o objetivo de promover a melhoria 

das situações de maior risco para a assistência. São elas: Meta 1: Identificar os pacientes 

corretamente; Meta 2: Melhorar a eficácia da comunicação; Meta 3: Melhorar a segurança dos 

medicamentos de alerta elevado; Meta 4: Garantir o local correto, o procedimento correto e a 

cirurgia no paciente correto; Meta 5: Reduzir o risco de infecções associadas ao atendimento 

médico; Meta 6: Reduzir o risco de lesões causadas por queda do paciente (JCI/CBA, 2017). 

Outro elemento importante resultante da Aliança Mundial para Segurança do 

Paciente foi a formulação dos desafios globais para a segurança do paciente, onde são 

identificadas questões que representam um risco maior à saúde e que são de interesse de todos 

os países membros para desenvolvimento de ações (WHO, 2004). Iniciado em 2004, até o 

momento três desafios já foram lançados: “Cuidado limpo é Cuidado Seguro” (Clean Care 

is Safer Care), seguido pelo desafio “Cirurgia Segura Salva Vidas” (Safe Surgery Saves 

Lives) em 2007 e por último, no ano de 2017, “Medicamento sem Danos” (Medication 

Without Harm), cujo objetivo é melhorar a segurança dos medicamentos, fortalecendo os 

sistemas para reduzir erros de medicação e dano evitável relacionado ao medicamento. A 

meta é reduzir globalmente em 50% os danos graves e evitáveis relacionados ao uso de 

medicamento nos próximos cinco anos. O desafio visa trazer melhorias em cada estágio do 

ciclo do medicamento, incluindo prescrição, dispensação, administração, monitoramento e 

uso (WHO, 2017).   

 

2.2. SEGURANÇA DO PACIENTE NO BRASIL. 
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No Brasil, nos anos de 90, começaram a surgir iniciativas em prol de melhorias da 

qualidade em segurança do paciente. Em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), agência governamental que atua na área de segurança do paciente com a 

finalidade de promover a proteção da saúde da população (MILAGRES, 2015).  

Em 2001, foi criada a Rede Sentinela. Em forma inicial de projeto, tinha o objetivo 

de ampliar e sistematizar a vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde 

(NASCIMENTO e DRAGANOV, 2015), sendo voltada para os hospitais públicos, 

filantrópicos ou privados, de média e alta complexidade, que quisessem aderir 

voluntariamente e pudessem desempenhar atividades de busca, identificação e a notificação 

dos eventos adversos e das queixas técnicas (“desvios de qualidade”) envolvendo os produtos 

sob vigilância sanitária (BRASIL, 2014). A partir de 2011, as instituições que desejam 

participar da então “Rede Sentinela”, têm obrigação de ter uma gerência de risco constituída, 

além de apresentar uma “política de gestão de risco” que descreva estratégias para sua atuação 

(BRASIL, 2014). 

Em 2004, o Brasil tornou-se signatário das diretrizes da Aliança Mundial de 

Segurança do Paciente da OMS, devendo, portanto, instituir medidas que aumentem a 

segurança e a qualidade do cuidado em saúde. Em 2010, atendendo ao lançamento do 

primeiro Desafio Global para Segurança do Paciente, a ANVISA publicou a RDC nº 42, de 25 

de outubro de 2010, que torna obrigatório a disponibilização de preparação alcoólica para 

fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do Brasil (NASCIMENTO e 

DRAGANOV, 2015; BRASIL, 2010).    

Aconteceu em Belo Horizonte, no ano 2006, o primeiro Fórum Internacional sobre 

Segurança do Paciente e Erro de Medicação, organizado pela Associação Mineira de 

Farmacêuticos em parceria com o Institute for Safe Medication Practices (ISMP)/EUA. Este 

evento foi primordial para a criação do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos 

– ISMP Brasil, no ano de 2009. O ISMP /Brasil é uma entidade multiprofissional que tem 

promovido diversos eventos nacionais e internacionais sobre o tema e publicações sobre erro 

de medicação (NASCIMENTO e DRAGANOV, 2015; BRASIL, 2010).    

Em 2011, foi aprovada a RDC da ANVISA n° 63, que estabelece os Requisitos de 

Boas Práticas para Funcionamento de Serviços de Saúde, trazendo em seu 8° artigo o 

estabelecimento de estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, tais como: I. 

Mecanismos de identificação do paciente; II. Orientações para a higiene das mãos; III. Ações 

de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde; IV. 
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Mecanismos para garantir segurança cirúrgica; V. Orientações para administração segura de 

medicamentos, sangue e hemocomponentes; VI. Mecanismos para prevenção de quedas dos 

pacientes; VII. Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão; VIII. Orientações para 

estimular a participação do paciente na assistência prestada (BRASIL, 2011). 

Finalmente, em abril de 2013, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente (PNSP) através da Portaria nº 529, de 01/04/2013, com o objetivo 

de implementar medidas assistenciais, educativas e programáticas e iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de 

saúde por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos 

estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2014; BRASIL, 2013b; BRASIL, 2013c).  

Como estratégias do PNSP foram elaborados protocolos com objetivo de oferecer 

aos profissionais de saúde conceitos e orientações precisas, por meio da adoção de estratégias 

capazes de reduzir a ocorrência de incidentes. As Portarias nº 1377, de 9 de julho de 2013, e 

Portaria nº 2095, de 24 de setembro de 2013, aprovam e recomendam o uso em todas as 

unidades de saúde do Brasil dos seguintes protocolos  básicos de segurança do paciente: 

Cirurgia Segura, Prática de Higiene das Mãos, Ulcera por pressão, Prevenção de Quedas, 

Identificação do Paciente e o  Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos (BRASIL, 2013d; BRASIL, 2013e).  

 

2.3. SEGURANÇA DO PACIENTE NA FARMÁCIA HOSPITALAR.  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 

(SBRAFH), a Farmácia Hospitalar é “uma unidade clínica, administrativa e econômica, 

dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente”. Seu 

objetivo principal é contribuir no processo de cuidado à saúde, visando melhorar a qualidade 

da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e 

produtos para a Saúde (SBRAFH, 2017). Para isto as farmácias devem dispensar os 

medicamentos de acordo com a prescrição médica, de maneira segura e no momento exigido, 

seguindo as quantidades e especificações solicitadas. Todo o seu sistema de funcionamento 

deve prevenir que erros de dispensação aconteçam (QUEIROZ, SOUZA e SANTOS, 2016).  

A prescrição médica é um documento legal e normatizado, constituindo o principal 

meio de comunicação entre prescritores e dispensadores e o ponto de partida para a utilização 
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racional de medicamentos (SILVA, BANDEIRA e OLIVEIRA, 2012; SUNEINA et al, 2016). 

A Lei 5.991/73 estabelece os requisitos que devem constar na prescrição para que haja 

dispensação do medicamento, como identificação do paciente e prescritor, legibilidade e 

clareza das informações (BRASIL, 1973).  

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, do 

Ministério da Saúde traz, por sua vez, orientações para práticas seguras de prescrição, 

discorrendo desde a importância da identificação correta do paciente até a questão do uso de 

abreviatura, legibilidade da prescrição até as questões voltadas ao medicamento como dose, 

diluição, posologia e outros (BRASIL, 2013e).  

Gimenes e colaboradores (2010) destacam o papel fundamental da prescrição na 

prevenção dos eventos adversos, já que prescrições ambíguas, ilegíveis ou até mesmo 

incompletas podem ser o agente primário a desencadear a sequencia de erros que resultará em 

danos ao paciente. Segundo Silveira e colaboradores (2007), os erros de medicamentos mais 

frequentes ocorrem justamente na etapa de prescrição (56%) e na administração (34%), 

ocorrendo com menor frequência nas etapas de transcrição (6%) e dispensação (4%).  

Estudos avaliaram os erros de prescrição antes e depois da implementação de 

estratégias de melhorias em uma unidade de cuidados pediátricos intensivos e obtiveram 

redução de 7,6% na incidência de erros nas prescrições (TAFFAREL et al, 2015).   

Os medicamentos podem ser dispensados pelo serviço de Farmácia Hospitalar por 

meio de três sistemas de dispensação ou pela mistura deles: coletivo (a prescrição é transcrita 

em um único pedido feito pela enfermagem), individualizado (o medicamento é liberado por 

paciente para um determinado período de tempo) e dose unitária (o medicamento já é liberado 

pronto para uso) (JARA, 2012). Destes, o Sistema de Dispensação de Medicamentos por Dose 

Unitária é o mais seguro, pois possibilita o acompanhamento farmacoterapêutico do usuário, 

propiciando uma dispensação ordenada de medicamentos com segurança, desde a 

identificação até o momento da administração, promovendo a rastreabilidade. Entretanto, cabe 

destacar o alto investimento para implantação e operação (JARA, 2012).  

A implementação de sistemas de dispensação de medicamentos seguros, organizados 

e eficientes é essencial para controlar os custos e assegurar que o paciente receba o 

medicamento conforme prescrito. Um sistema apropriado é um grande aliado na prevenção ou 

redução dos erros de medicação, tornando o processo de cuidado em saúde mais seguro 

(ANACLETO et al, 2005). Entretanto, cabe destacar que todos os sistemas de dispensação são 
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passíveis de falhas e, portanto deve haver um controle adequado de todo processo, de maneira 

a minimizar e mitigar os erros (JARA, 2012).  

Erro é a falha na realização de uma ação planejada conforme pretendido ou a 

aplicação de um plano incorreto. Pode ser resultado da execução de uma ação errada ou de 

não se fazer o que é certo (omissão), em qualquer uma das fases de planejamento ou execução 

(WHO, 2009). Já erro de medicação é definido 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). 

Os erros podem ocorrer devido a falhas ativas pela prática dos diversos profissionais 

envolvidos ou falhas latentes no sistema de uso de medicamentos (SANTI et al, 2014). 

Segundo Reason (2000), é impossível eliminar falhas humanas e técnicas. O autor afirma que 

errar é humano, mas há mecanismos para evitar o erro e mitigar os eventos adversos 

(REASON, 2000). Para isso, ele propõe a utilização do Modelo do Queijo Suíço, que 

relaciona a fragilidade do sistema aos buracos de um queijo suíço. Quando não há barreiras, 

ou há falhas nessas barreiras (os buracos do queijo) e os furos estão dispostos em uma mesma 

linha, o acidente vem a ocorrer.  

Desta forma, o conceito atual de segurança do paciente tem apontado como 

principais fatores responsáveis pela ocorrência de erros, as deficiências do sistema de 

cuidados de saúde em sua organização e funcionamento, em vez de responsabilizar os 

profissionais isoladamente. A criação de uma cultura de segurança, promovendo a notificação 

dos erros em um ambiente não punitivo tem sido apontada como um dos principais 

instrumentos na promoção da segurança do sistema de utilização de medicamentos. 

(ANACLETO et al, 2010).  

Dentro da Farmácia Hospitalar, os erros de dispensação são definidos como a 

discrepância entre a prescrição médica e o entendimento dessa prescrição (ANACLETO et al, 

2005; FLYNN, BARKER e CARNAHAN, 2003; SMET, CHEUNG e BOUVY, 2009). 

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

Erros de conteúdo são aqueles referentes ao conteúdo da dispensação. Estão relacionados aos 

medicamentos que são prescritos e dispensados.  Erros de rotulagem estão diretamente 

relacionados aos rótulos de medicamentos, que podem gerar dúvidas no momento da 

dispensação e administração. Erros de documentação referem-se aos erros que ocorrem nos 
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registros do processo de dispensação (BESO, FRANKLIN e BARBER, 2005).  Exemplos de 

cada um encontram-se no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 _ Tipos de erros de dispensação 

Erros de conteúdo Erros de rotulagem Erros de documentação 

Medicamento incorreto Nome do paciente errado Ausência ou registro 

incorreto da dispensação de 

medicamentos controlados 

Medicamento dispensado 

com concentração errada 

Nome do medicamento 

errado 

Qualquer outro erro de 

documentação não incluído 

nas categorias acima. 

Forma Farmacêutica Errada Concentração errada - 

Dose excessiva Forma Farmacêutica errada - 

Omissão de dose Quantidade errada - 

Medicamento com desvio de 

qualidade 

Data errada - 

Qualquer outro erro de 

conteúdo não incluído nas 

categorias acima. 

Orientações erradas - 

Fonte: Adaptado de BESO, FRANKLIN e BARBER, 2005; por tradução livre. 

 

 

Os erros ocorridos na etapa de dispensação de medicamentos geram oportunidades 

de erros na administração. Muitos desses não chegam a atingir o paciente porque são 

interceptados pelos profissionais de enfermagem. Uma das estratégias de monitorar a 

qualidade do serviço de farmácia e planejar ações para melhoria dos processos de dispensação 

é através da medição dos erros de dispensação por meio de indicadores (ANACLETO, 

PERINI e ROSA, 2006). 

 

2.3.1 Terminologia.  
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Segundo a Lei n°. 5991, de 17 de dezembro de 1973, que rege o “controle sanitário 

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

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

farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não” (BRASIL, 1973). Nesta definição não 

ficou estabelecido a relação do farmacêutico com a prática, embora seja uma atividade 

privativa deste (ANGONESI, 2008). 

Em 1998, a Política Nacional de Medicamentos, trouxe como definição de 

dispensação:  
 

 
“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).  

 
 

Desta vez, o papel do farmacêutico no processo de dispensação é destacado não só 

no fornecimento do medicamento, mas também na orientação sobre o uso adequado 

(ANGONESI, 2008). 

A distribuição racional de medicamentos, por sua vez, consiste em “assegurar os 

produtos solicitados pelos usuários na quantidade e especificação solicitadas, de forma segura 

e no prazo estabelecido.” (BONFIM e MERCUCCI
1
, 1997 apud LIMA, SILVA e REIS, 2006 

p.347).   

Neste estudo o termo dispensação será usado como similar ao termo distribuição, 

uma vez que a maioria dos estudos internacionais e nacionais utiliza a terminologia 

dispensação para referir-se ao ato de fornecer medicamentos em hospitais a outros 

profissionais responsáveis pela administração ou fornecer medicamentos a pacientes 

ambulatoriais (ALBUQUERQUE et al, 2012; ALDHWAIHI et al, 2016; BESO, FRANKLIN 

e BARBER, 2005; COSTA, VALLI e ALVARENGA, 2008).  

 

2.4 USO DE INDICADORES COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA.  

 

A qualidade do cuidado em saúde é um conceito multidimensional (GOUVÊA et al, 

2015). Segundo a OMS, é definida como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos 

                                                             
1
 BONFIM, J.R.A; MERCUCCI,V.L. A construção da política de medicamentos. São Paulo, Ed Hucitec: 381p.; 1997.  
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e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o 

conhecimento profissional atual” (RUNCIMAN et al, 2009). Segundo Gouveia e Travassos 

(2010), a segurança é uma importante dimensão da qualidade, que garante às pessoas o direito 

de sofrerem o mínimo possível de danos à saúde, decorrente dos cuidados em saúde. Gama e 

colaboradores (2016) dizem ainda que a segurança do paciente tem como objetivo principal 

reduzir não só os eventos adversos, mas também os erros, negligências, falhas e omissões do 

processo de assistência que não causaram dano ao paciente, mas que poderiam ter causado. 

Diferentes iniciativas têm sido desenvolvidas no sentido de garantir a qualidade e, 

portanto, a segurança nos processos de assistência à saúde. Dentre elas podemos destacar: a 

criação de agências voltadas especificamente para ações de segurança do paciente, a exigência 

de notificação de eventos adversos e o uso de indicadores de qualidade específicos para 

mensurar a segurança do paciente (GOUVEIA et al, 2015). 

Indicador de qualidade nos serviços de saúde é a quantificação das entradas, saídas e 

o desempenho de processos, produtos e da organização como um todo sobre algum aspecto do 

cuidado ao paciente (ISMP, 2016a; GOUVEIA e TRAVASSOS, 2010). Possibilita o 

monitoramento do desempenho dos serviços, permitindo uma análise crítica dos processos, 

direcionando a ações no sentido de promover a melhoria da qualidade. Além disso, possibilita 

aos pacientes escolhas mais bem fundamentadas (GOUVEIA e TRAVASSOS, 2010). 

Com o objetivo compreender, medir e controlar os problemas de segurança do 

paciente, indicadores para mensuração e monitoramento do nível de segurança tem sido 

desenvolvido. Eles servem para identificar problemas ou oportunidades de melhoria, 

comparar instituições e controlar o efeito das eventuais intervenções. Para isso, eles precisam 

ser válidos, confiáveis e úteis para identificar riscos, orientar a tomada de decisão e detectar o 

alcance e a manutenção das melhorias propostas (GAMA et al, 2016).  

Segundo o ISMP/BRASIL, um indicador deve atender as necessidades e 

particularidades da instituição, de acordo com a disponibilidade dos dados existentes e 

utilizando o mínimo possível de tempo e recursos para aplicação (ISMP, 2016a). 

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do 

Ministério da Saúde traz além de diretrizes para o gerenciamento seguro do medicamento nas 

instituições, exemplos de indicadores para monitorar as etapas de prescrição, distribuição e 

administração dos medicamentos (BRASIL, 2013e). 
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3. JUSTIFICATIVA. 

 

Segundo National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC-MERP), erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que 

pode causar ou conduzir ao uso inapropriado do medicamento ou dano ao paciente enquanto o 

medicamento está no controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Podem estar 

associados à prática profissional, produtos de saúde, aos procedimentos e sistemas, incluindo 

a prescrição, comunicação da prescrição, rótulo, embalagem e nomenclatura dos produtos, 

composição, dispensação, distribuição, administração educação, monitorização e uso (NCC-

MERP, 2001). 

Os erros podem ocorrer através da prática dos diversos profissionais envolvidos ou 

serem resultado de sistemas inadequados de uso de medicamentos (SANTI, 2014). Os erros 

associados aos profissionais apresentam maior dificuldade em serem eliminados, já que errar 

é humano (REASON, 2000). Desta forma, torna-se necessária implantação de sistemas 

seguros para evitar o erro e reduzir a ocorrência de eventos adversos.  

Os serviços de farmácia têm como função primordial a dispensação dos 

medicamentos de acordo com a prescrição médica, promovendo o uso seguro e correto de 

medicamentos e correlatos (ALBUQUERQUE et al, 2012). Assim, faz-se necessário uso de 

um sistema de dispensação que minimize as oportunidades de erro (ANACLETO et al, 2005).  

Nesse sentido, o uso de indicadores de monitoramento da qualidade e segurança dos 

processos de cuidado representa uma importante ferramenta norteadora para ações de 

melhorias (GOUVÊA e TRAVASSOS, 2010). 

O emprego de processos seguros no uso do medicamento não representa garantia de 

proteção e qualidade da assistência à saúde apenas para pacientes. Representa também a 

proteção dos profissionais e instituições envolvidas, já que podem determinar a qualidade da 

assistência prestada, evitando os processos civis, morais e éticos que ambos encontram-se 

sujeitos. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 GERAL. 

 

Analisar os processos de prescrição e dispensação em uma farmácia de um hospital 

público especializado no tratamento de tuberculose no estado do Rio de Janeiro. 

 

4.2 ESPECÍFICOS. 

 

- Aplicar os indicadores de segurança do paciente propostos pelo Ministério da 

Saúde para a prescrição e dispensação de medicamentos; 

- Analisar o resultado dos indicadores identificando as oportunidades de melhorias;  

- Elaborar uma devolutiva, em formato de resumo da pesquisa, ao local do estudo.  
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5. METODOLOGIA. 

 

5.1 LOCAL DO ESTUDO. 

 

O estudo foi realizado em um hospital terciário, especializado no atendimento de 

pacientes internados com tuberculose, HIV e coinfecção tuberculose e HIV. Possui 

capacidade para 94 leitos, sendo 73 voltados para pneumologia sanitária, estando três desses 

leitos voltados ao atendimento de pacientes com tuberculose multirresistente, e 21 para HIV, 

atendendo demandas espontâneas ou referenciadas. O hospital conta com um ambulatório 

especializado no atendimento de casos tuberculose multirresistente, que também, atende 

pacientes em uso de esquemas especiais, hepatopatias e falências de tratamentos.  

O serviço de Farmácia está diretamente subordinado à Gerência Médica e atua no 

atendimento de pacientes internados. Funciona 24 horas e conta com 9 farmacêuticos com 

jornada de 24 horas semanais em escala de plantão e 1 farmacêutico diarista com jornada de 

40 horas semanais, responsável pela coordenação do serviço.  Além dos profissionais 

farmacêuticos, fazem parte da equipe quatro auxiliares administrativos com carga horária de 

24h em escala de plantão. 

A farmácia é responsável pelo gerenciamento de medicamentos da instituição. O 

sistema de prescrição é manual, podendo ser entregues como cópias carbonadas ou digitadas, 

enviadas três vezes por semana para a farmácia, devido ao perfil dos pacientes internados. 

Tratam–se, em sua maioria, de pacientes estáveis clinicamente, em situação de 

vulnerabilidade social que precisam manter-se internados de maneira a garantir o tratamento 

adequado da tuberculose.   A prescrição digitada possui um formato padronizado onde 

constam os seguintes campos para preenchimento: nome da instituição, nome do paciente, 

número de prontuário, unidade de internação e validade das prescrições.  As prescrições são 

válidas para os dias seguintes ao envio.  

O sistema de dispensação é misto, sendo os medicamentos, com formas 

farmacêuticas individualizadas, enviados por pacientes para atendimento de 24 horas e os 

medicamentos multidoses enviados de forma coletiva através da solicitação da enfermagem. 

A farmácia recebe as prescrições, faz avaliação farmacêutica, registra o número de unidades 

farmacêuticas a serem dispensadas, separa, embala e entrega (Figura 1). O serviço não possui 

como rotina a conferência dos medicamentos antes de serem dispensados. 
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 Figura 1_ Rotina de dispensação do setor de Farmácia. 

 

As etiquetas de identificação dos medicamentos dos pacientes são feitas de forma 

manual pelo profissional que faz a separação através do preenchimento de uma etiqueta 

constando os seguintes dados: nome, leito, prontuário, data e um campo para escrever alguma 

observação adicional (Figura 2). Tanto a triagem quanto a separação são realizados no dia em 

que as prescrições são recebidas pela farmácia e a entrega é feita no dia seguinte. 

 

Figura 2_ Etiqueta de identificação dos pacientes. 

 

As funções dos farmacêuticos compreendem a avaliação farmacêutica da prescrição, 

supervisão/execução do serviço de dispensação, gerenciamento do estoque, fracionamento de 
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medicamentos, participação em comissões de farmácia e terapêutica, CCIH, Núcleo de 

Segurança do Paciente, gerenciamento de resíduos e da qualidade. 

Outra rotina do serviço é o processo de devolução de medicamentos. A enfermagem 

relaciona manualmente os itens a serem devolvidos e entrega na farmácia onde o 

medicamento é avaliado e armazenado de volta no seu local de origem, caso esteja em 

condições satisfatórias. 

  

5.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO. 

 

Estudo descritivo, quantitativo, envolvendo erros na prescrição e dispensação de 

medicamentos. O estudo compreendeu a aplicação dos indicadores de Segurança do Paciente 

voltados para a prescrição e dispensação de medicamentos propostos pelo Ministério da 

Saúde no período de maio a julho de 2018.  

 

5.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. 

 

Foram incluídas no estudo todas as prescrições de pacientes adultos que 

permaneceram internados por pelo menos 24 horas no período de maio a julho de 2018.   

 

5.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO. 

 

Foram excluídos do estudo pedidos emergenciais e prescrições que ocorreram no 

período noturno. 

 

5.5. COLETA DE DADOS.      

 

O levantamento de informações foi realizado de forma ativa por meio da utilização 

de formulários para coleta de dados sobre o processo de prescrição e dispensação (Apêndices 

A e B). Os formulários tiveram por objetivo avaliar a prescrição e todo o processo de 
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dispensação, desde a triagem até a distribuição às enfermarias. Um teste-piloto foi realizado 

durante um mês para avaliação da completude e clareza dos instrumentos e a viabilidade da 

coleta (tempo). Os resultados obtidos na fase de teste não foram incluídos nos resultados 

finais.  

Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa através de uma entrevista 

inicial. Seus dados só foram utilizados quando houve consentimento prévio, mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Os dados da pesquisa 

referentes aos profissionais envolvidos na prescrição e dispensação de medicamentos só 

foram utilizados mediante o consentimento do profissional, a posteriori por meio da 

assinatura do TCLE para profissionais, de maneira a evitar desvios na pesquisa. As medidas 

de segurança no uso de medicamento da instituição foram garantidas a todos os pacientes, 

independente de participarem da pesquisa ou não. 

A rotina de triagem e dispensação da farmácia foram mantidas de maneira regular 

durante o período da coleta. Os dados foram coletados pela pesquisadora principal em um 

momento posterior à triagem das prescrições e à dispensação dos medicamentos, antes da 

entrega do medicamento à unidade de internação. Os erros encontrados relacionados à 

dispensação foram corrigidos antes da dispensação.  

 

5.6. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO.  

 

5.6.1 Ferramenta para coleta de dados. 

 

Por meio destas ferramentas (Apêndices A e B), foram avaliados os erros mais 

prevalentes nas etapas de prescrição e dispensação. Foi possível medir e classificar os erros 

observados, dando um panorama situacional do serviço prestado pelo setor de farmácia. 

Através do instrumento exposto no Apêndice A, as seguintes informações foram 

coletadas: Número de itens prescritos; Número de medicamentos prescritos com ausência ou 

de forma incorreta das informações: forma farmacêutica, dose, posologia, via de 

administração, o tipo e volume de diluente, tempo e velocidade de infusão; o uso de 

abreviaturas contraindicadas e a informação sobre a legibilidade das prescrições. 
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Todos os itens prescritos foram avaliados, mesmo não sendo dispensados pelo 

serviço de farmácia, como exemplo das soluções de grande volume. 

Foram consideradas ilegíveis as prescrições que não puderam ser lidas por, pelo 

menos, dois profissionais de reconhecida experiência em farmácia (ISMP, 2016b). 

Além disso, dados relacionados à identificação correta de paciente (nome e leito) e 

identificação do prescritor (uso de carimbo e assinatura) e a data da prescrição foram 

avaliados neste momento. 

Foram consideradas como abreviaturas contraindicadas aquelas definidas pelo ISMP 

e pelo Ministério da Saúde, como o uso de U/UI (Unidade/Unidade Internacional), IV 

(intravenoso), uso de fórmulas químicas como KCl, NaCl e o uso de nomes abreviados de 

medicamentos, como HCTZ, RIPE.  (ISMP, 2016b; BRASIL, 2013e). 

No momento da checagem farmacêutica, foi utilizado o formulário apresentado no 

Apêndice B e os seguintes dados foram coletados: Identificação do paciente, Número de itens 

prescritos, Número de erros de triagem cometidos por farmacêuticos, Número de erros de 

dispensação influenciados por erro de triagem, Tipo de erro cometido, Número total de erros 

de dispensação cometidos por prescrição e Número de medicamentos em falta. A 

especificação de cada item encontra-se descrita no quadro 2.  

A política do hospital define que o farmacêutico pode fazer a substituição do 

medicamento no sentido de ajustar a dose a ser dispensada, quando na ausência em estoque do 

medicamento de dose exata. Desta forma, foi considerado erro de concentração a modificação 

feita quando havia a apresentação na dose correta. 

 

Quadro 2 _ Itens verificados durante a coleta dos dados - Dispensação. 

Itens a serem verificados: Observação: 

Identificação do paciente Verificar se a identificação do paciente nos 

medicamentos a serem dispensados está 

correta e completa.  

Número de itens prescritos  Soma de todos os medicamentos a serem 

separados para dispensação.  

Número de erros de triagem cometidos 

por farmacêuticos 

Considerar a quantidade de medicamentos 

com erros de triagem. 

Número de erros de dispensação 

influenciados por erro de triagem 

Considerar os erros cometidos pelo 

dispensador quando não percebem os erros 
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de triagem. 

Tipo de erros  Podem ser classificados em:  

 Medicamento errado 

 Concentração errada 

 Forma Farmacêutica errada 

 Omissão de medicamentos, sendo 

considerada a omissão completa de 

todas as doses ou parcial. 

 Excesso de medicamentos, sendo 

considerado o envio de doses a mais ou 

o envio de medicamentos não 

solicitados. 

Número total de erros de dispensação 

cometidos por prescrição 

Número total de medicamentos separados 

com erro por prescrição. Apenas um erro por 

medicamento foi contabilizado neste item, 

ainda que houvesse mais de um tipo de erro 

de dispensação em um mesmo medicamento. 

Número de medicamentos em falta  Total de unidades farmacêuticas não 

dispensadas por motivo de desabastecimento 

do medicamento no hospital  

  

Para avaliação da dispensação, apenas os medicamentos que são dispensados de 

forma individualizada pelo Serviço de Farmácia foram contabilizados, uma vez que estes 

poderiam ser conferidos com a prescrição de forma individual e sem interferir na rotina do 

serviço. Não foram considerados os medicamentos multidoses, que são dispensados de forma 

coletiva e nem os termolábeis, que apesar de individualizados, são dispensados separados, de 

maneira a garantir a estabilidade do medicamento. Os medicamentos não dispensados por 

falta no estoque não foram contabilizados como erros, mas foram identificados e calculados 

de maneira a não serem contabilizados como oportunidade de erro. 

Os erros de dispensação foram corrigidos antes de serem entregues às unidades de 

internação. 

O período noturno (18h às 7h) não foi considerado para a coleta, já que o hospital 

possui horário pré-fixado para a dispensação, sendo este período utilizado apenas para 
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dispensação de medicamentos devido a alterações de prescrição, pedidos de urgência ou 

internações de urgência.   

5.6.2 Análise dos resultados.  

 

Os seguintes indicadores foram utilizados para análise dos dados obtidos:  

 Taxa de erro de prescrição: Número de medicamentos prescritos com 

erro/número total de medicamentos prescritos x 100. 

 Taxa de erro de prescrição por tipo: Número de erros de prescrição cometidos 

por tipo/total de erros cometidos x 100. 

 Percentual de medicamentos prescritos com uso de abreviaturas 

contraindicadas: Número de medicamentos com uso de abreviatura 

contraindicada/número total de medicamentos prescritos x100. 

 Percentual de prescrições ilegíveis: Número de prescrições ilegíveis/número 

total de prescrições x 100. 

 Percentual de prescrições dispensadas com identificação inadequada: Número 

de prescrições com etiquetas identificadoras inadequadas/ número total de processos 

avaliados x100. 

 Taxa de erro de triagem cometido por farmacêuticos: Número de erros de 

triagem/ número total de medicamentos triados x 100. 

 Taxa de erros de dispensação: Número de erros de dispensação detectados pela 

checagem farmacêutica /número total de medicamentos dispensados x 100 

 Taxa de erro de dispensação 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 

 Taxa de medicamentos não dispensados por desabastecimento: Número de 

medicamentos não dispensadas por motivo de ausência de estoque/número total de 

medicamentos dispensados x 100. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS.  

 

A proposta do estudo foi monitorar cem por cento das prescrições que atendiam aos 

critérios de inclusão, por um período de três meses, visando avaliar a incidência de erros nos 

processos de prescrição e dispensação, constituindo assim diagnóstico situacional desses 

processos que permita a proposição de ações de melhorias para o serviço de saúde.  

Foram avaliados um total de 1361 prescrições e 1715 processos de dispensação no 

período de maio a julho de 2018. A coleta de dados foi realizada pela autora sem intervir nos 

processos de prescrição e dispensação, de maneira a não interferir no resultado do trabalho. 

Para a análise dos dados da pesquisa foi utilizado o programa Excel 2010. 
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7. QUESTÕES ÉTICAS. 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF, e obteve parecer 

favorável sob o n° 2.617.386.  Tanto pacientes quanto profissionais que tiveram seus dados 

utilizados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C e 

D).  

Os riscos desta pesquisa estão direcionados aos profissionais prescritores e 

dispensadores, devido à possibilidade de quebra de sigilo e anonimato.  

Como forma de mitigação dos riscos, é garantida a segurança dos dados gerados. Os 

formulários de coleta de dados foram arquivados com segurança, não sendo identificados com 

o nome de pacientes ou profissionais envolvidos e as planilhas eletrônicas foram armazenadas 

em computadores sem acesso a internet. São garantidas a privacidade e confidencialidade dos 

dados utilizados preservando integralmente o anonimato. Não haverá ação punitiva para os 

profissionais executores das atividades. As informações geradas não serão utilizadas em 

prejuízo dos profissionais envolvidos.  

Acredita-se que este estudo pode trazer benefícios tanto para pacientes, que poderá 

contar com processos de cuidados mais seguros e de qualidade, quanto para profissionais e 

instituição, que poderão desenvolver suas atividades de forma mais segura, conhecendo os 

pontos mais críticos do seu processo de trabalho, e que, portanto merecem maior atenção. 

Além de promover a cultura de segurança e aumentar a credibilidade institucional. Com isso, 

este projeto contribui para a promoção da Segurança do Paciente. 
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8. RESULTADOS. 

 

8.1. ANÁLISE DOS ERROS DE PRESCRIÇÃO. 

 

Das 1361 prescrições avaliadas, todas possuíam pelo menos um erro de prescrição. A 

média de erros foi de 7,8 erros por prescrição.  

 Dos 16230 medicamentos prescritos, 10611(65,38%) tinham algum erro na 

prescrição. Os erros mais recorrentes foram: erro/ausência de dose (40,22%), erro/ausência de 

forma farmacêutica (32,27%) e erro/ausência da via de administração (12,61%) (Figura 3).  

 

 

Figura 3- Tipos de erros de prescrição. 

 

Dos 730 medicamentos injetáveis prescritos, 697 (95,48%) apresentaram pelo menos 

um erro de prescrição nos quesitos velocidade, tempo de infusão, tipo e volume de diluente. 

A maioria dos erros relacionados à dose ocorreu em medicamentos na apresentação 

de solução oral. Já a ausência/erro da via de administração ocorreu com maior frequência nos 

medicamentos prescritos para uso SOS e a ausência de posologia nos medicamentos de uso 

tópico. 
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O uso de abreviaturas contraindicadas ocorreu 2961 vezes, correspondendo a 18,24% 

dos medicamentos prescritos. O uso de nomes abreviados de medicamentos apresentou maior 

índice de ocorrência sendo responsável por mais de 50% de todos os erros de abreviatura 

(Figura 4). Alguns nomes abreviados foram RHZE, RIPE, PAS, HCTZ. 

 

 

Figura 4- Uso de abreviaturas contraindicadas. 

 

A avaliação da prescrição foi realizada pela autora em momento posterior à 

dispensação, o que impossibilitou a avaliação quanto à legibilidade das prescrições, já que ao 

realizar a triagem, o farmacêutico escreve o nome do medicamento que será dispensado. 

Entretanto, cabe destacar a qualidade ruim das prescrições manuais, onde os itens prescritos 

são quase ilegíveis, devido à caligrafia do profissional prescritor ou ao uso da prescrição 

carbonada de qualidade ruim. (Figura 5). Também foi observado o uso de nomes comerciais 

nas prescrições. 
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Figura 5- Exemplo de prescrição manual 

 

Todas as prescrições continham o nome do paciente e prontuário, duas não 

apresentavam o leito descrito. Em 25 prescrições não havia a identificação do médico, 

representada pela ausência do carimbo, onde constam nome e número do Conselho Regional 

de Medicina. Em 26 prescrições não foi encontrada a assinatura do prescritor. Duas das 

prescrições não possuíam data de validade das prescrições (Tabela 1).  

 

Tabela 1_ Erros de Identificação Pacientes/Prescritor 

  n % 

Total Prescrição 1361 100 

Identificação do Paciente 

Ausência de nome  0 0 

Ausência de 

prontuário 

0 0 

Ausência de leito 2 0,15 

Identificação do Médico 

Ausência de carimbo 

médico 

25 1,84 

Ausência de 

assinatura médica 

26 1,91 

Ausência de data 2 0,15 

  

 



40 

 

Os resultados dos indicadores dos erros de prescrições encontram-se condensados na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 2_ Indicadores de Prescrição 

Indicador Resultado 

Taxa de erro de prescrição 65,38 % 

Taxa de erros de prescrição por tipo 

 (Erro ou omissão)  

Dose                                    40,22% 

Forma farmacêutica            32,27% 

Via de administração          12,61% 

Velocidade de infusão           

4,51% 

Tempo de Infusão                 3,92% 

Volume do diluente              3,09% 

Tipo de diluente                    3.05% 

Posologia                              0,33% 

Percentual de medicamentos prescritos com 

uso de abreviaturas contraindicadas   

   

18,24% 

 

8.2. ANÁLISE DOS ERROS DE DISPENSAÇÃO. 

 

Foram avaliados um total de 1715 processos de dispensação. Dos 11374 

medicamentos a serem dispensados, 1983 não foram dispensados por desabastecimento na 

unidade (17,43%) (Tabela 3).  

Tabela 3_ Total de medicamentos avaliados. 

 N % 

Total de medicamentos prescritos 11374       100 
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Total de medicamentos dispensados 

Total de medicamentos sem estoque 

9391 

1983 

82,57 

17,43 

 

Foram encontrados um total de 145 erros de dispensação, correspondendo a 1,54 % 

do total de medicamentos analisados. A omissão de medicamentos correspondeu a 60%, 

enquanto que a dispensação de medicamentos errados representou 16,55 % dos erros e a 

dispensação de doses maiores que a necessária 12,41% (Figura 6). Em relação à dispensação 

errada de medicamentos, observou-se que grande parte estava associada à troca entre 

medicamentos com nomes e embalagens semelhantes, como, por exemplo, a troca entre 

Etionamida e Etambutol, medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde para 

tratamento de casos especiais de tuberculose e o medicamentos RHZE e RH.       

 

 

Figura 6_ Tipos de erros de dispensação 

 

Em relação à análise da triagem realizada pelos farmacêuticos, dos 11374 

medicamentos avaliados foram encontrados 25 erros (0,22%) que resultaram em 24 erros de 

dispensação, destacando a importância da avaliação farmacêutica na prevenção de erros. 

Em relação à identificação correta dos pacientes nos medicamentos a serem 

dispensados, 90,90% estavam inadequadas (1559 processos de dispensação), sendo três destes 
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processos sem etiqueta identificadora. As identificações parciais se deram por nomes escritos 

de forma incompleta podendo resultar em erros de administração (tabela 4). 

 

Tabela 4_ Principais erros de identificação do paciente 

 N % 

Identificação inadequada 1559 100,0 

  Nome do paciente incompleto  1556 99,81 

  Sem nenhuma identificação  3 0,19 

 

O resultado dos indicadores de dispensação avaliados encontra-se exposto na tabela 

5. 

Tabela 5_ Indicadores de Dispensação 

Indicador Resultado 

Percentual de prescrições dispensadas com 

identificação inadequada 

90,90 % 

Taxa de erros na dispensação de 

medicamentos 

1,54% 

Taxa de erros de dispensação por tipo  Omissão de medicamento        60% 

Medicamento errado           16,55% 

Excesso de medicamento    12,41% 

Concentração errada             6,21% 

Forma farmacêutica errada   4,83% 

Taxa de erro de triagem 0,22% 

Percentual de erros de triagem que levaram 

a erros de dispensação 

96% 

Taxa de medicamentos não dispensados por 

desabastecimento 

17,43% 
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9. DISCUSSÃO. 

 

9.1 ERROS DE PRESCRIÇÃO. 

 

Todas as prescrições avaliadas continham pelo menos um erro de prescrição, em 

grande parte associados à omissão de informação, ou seja, à prescrição incompleta. A taxa de 

erros na prescrição de medicamentos foi superior a 65%. Estudo analisando os erros de 

prescrição de medicamentos potencialmente perigosos encontrou taxa de erro de 44,5% 

(ROSA et al, 2009). Néri e colaboradores (2011) encontraram resultados superiores. A média 

de erros foi de 17,7 medicamentos por prescrição.  

Aguiar e colaboradores (2018), avaliando a prescrição eletrônica de medicamentos 

oncológicos e adjuvantes em um hospital encontraram uma taxa de erros de 4,5%. Os erros 

mais recorrentes neste estudo também estavam associados às prescrições incompletas. Cabe 

ressaltar que esta taxa pode estar relacionada ao uso de sistemas eletrônicos de prescrição, o 

que reduz consideravelmente a ocorrência de erros, uma vez que os formatos das prescrições 

podem ser pré-programados, através do uso de programas que fornecem ferramentas de apoio 

à prescrição (ALBARRAK et al, 2014). Estudos demonstram que a prescrição eletrônica pode 

reduzir a incidência de erros de medicação, melhorando a qualidade da prescrição e a 

segurança do paciente (DONYAI et al, 2007; VOLPE et al, 2016). 

Albarrak e colaboradores (2014) compararam a taxa de erros de medicamentos entre 

prescrições manuais e prescrições eletrônicas, observando 14 vezes mais erros nas prescrições 

manuais do que nas eletrônicas (35,7% e 2,5%, respectivamente). Os principais tipos de erros 

foram omissão ou uso de via inadequada de administração (15,1%) e dose inadequada ou 

omitida (12,1%).   

Um estudo realizado em um centro médico acadêmico em Singapura apresentou taxa 

de erro de prescrição em torno de 1,3%, sendo 95,6% desses erros corrigidos antes de chegar 

ao paciente. O sistema de prescrição era eletrônico e os erros mais comuns foram o 

erro/omissão de dose dos medicamentos, seguido pelo uso de posologia errado (FOO et al, 

2017). 
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Desta forma, os resultados encontrados neste trabalho são considerados elevados e 

podem estar relacionados não só ao fato de se tratar de prescrições manuais/digitadas, que 

precisam ser escritas na íntegra por médicos, mas também ao fato de não haver muitas 

alterações nas prescrições, de um dia para outro, por se tratar de pacientes que apresentam 

quadros clínicos mais estáveis. Após a avaliação médica do paciente, quando há pouca 

alteração de conduta, a prescrição é reimpressa e os erros iniciais tendem a se manter nas 

prescrições.  

A taxa de erros de 65,38% encontrada no estudo esteve principalmente relacionada à 

ausência de informação, ou seja, pela falta de completude da prescrição, o que pode induzir ao 

erro. O Ministério da Saúde orienta que uma prescrição deve conter, basicamente, as 

seguintes informações: Nome do medicamento (DCB ou DCI), concentração, forma 

farmacêutica, dose, posologia, via de administração, diluente (quando couber), volume 

(quando couber), velocidade de infusão (quando couber) e orientações de uso (BRASIL, 

2013e).    

Em relação aos tipos de erros, existem variações na literatura nas taxas de acordo 

com a classificação que se adotou em cada estudo. No estudo realizado por Booth e 

colaboradores os erros mais incidentes estavam relacionados à dose e à posologia do 

medicamento (BOOTH et al, 2012). 

Volpe e colaboradores analisaram as prescrições de um hospital público em Brasília 

e encontraram que 71% das prescrições não possuíam a forma de diluição, 10,5% não possuía 

a forma farmacêutica, 2,5% a posologia e 0,9% a via de administração. Eles constataram que 

o uso da prescrição eletrônica reduziu significativamente o número de prescrições 

incompletas (VOLPE et al, 2016). 

Suneina e colaboradores encontraram taxa semelhante ao estudo de Volpe no quesito 

ausência de posologia (1,5%). Além disso, 2% das prescrições apresentavam dose incompleta 

(SUNEINA et al, 2016).  

Estudo em uma unidade de cuidado intensivo pediátrico revelou que a cada 100 

prescrições, 13,9 apresentavam erros de prescrição. Dentre os erros mais frequentes estavam a 

omissão de dose (18,3%) e ilegibilidade (8%). A grande maioria (89%) dos erros não 

chegaram ao paciente e 9,7 % alcançaram o paciente, mas não causaram nenhum dano 

(TAFFAREL et al, 2015). 
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No presente estudo, na avaliação dos medicamentos injetáveis, mais de 95% 

apresentaram algum problema na prescrição. Estes não apresentavam informações completas 

sobre a velocidade e tempo de infusão e tipo e volume de diluente. Estudos obtiveram taxas 

de erro na prescrição de injetáveis menores, em torno de 30,4% (BOOTH et al, 2012).  O 

Ministério da Saúde adverte que as informações referentes ao diluente (volume e tipo) e 

velocidade e tempo de infusão devem estar descritas na prescrição, de maneira a garantir a 

estabilidade e efetividade do medicamento. Além disso, pode-se evitar reações adversas 

graves, relacionadas à velocidade de infusão equivocada (BRASIL, 2013e). Uma forma de se 

facilitar o processo de prescrição que tem sido utilizado pelas instituições é a elaboração e 

padronização institucional de tabelas de diluição, contendo tipos e volumes de diluentes 

apropriados, além da velocidade de infusão, de maneira a orientar médicos e enfermeiros.   

Embora os estudos de avaliação de erros de prescrições utilizem metodologias 

diferentes e a definição de erros de prescrição adotada também seja diversa em alguns deles, o 

que dificulta a comparação, percebe-se que os erros nas prescrições de medicamentos são 

frequentes e devem, portanto, ser analisados constantemente, de maneira a se buscar 

estratégias de mitigação desses erros. 

 

9.1.1 Uso de abreviaturas. 

 

Segundo Suneina, o uso de abreviaturas pode causar erros na interpretação da 

prescrição por partes dos outros profissionais de saúde, resultando em risco a segurança do 

paciente (SUNEINA et al, 2016). O estudo de Volpe e colaboradores (2016) constatou que 

100% das prescrições avaliadas usavam abreviaturas e siglas inapropriadas. Este resultado é 

compatível com o cenário observado, onde, em media, havia 2,18 medicamentos abreviados 

por prescrição. O maior índice foi relacionado ao uso de nomes abreviados de medicamentos. 

Notou-se que para se referir ao esquema básico de tratamento de tuberculose do Ministério da 

Saúde, duas abreviaturas eram usadas, RIPE e RHZE, referindo-se ao esquema Rifampicina + 

Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol. No entanto, Rosa e colaboradores (2009) observaram 

média de 33,3 abreviaturas por prescrição, valor bem superior ao encontrado nesta pesquisa.  

As ações de prevenção de erros associados às abreviaturas podem ser baseadas na 

educação dos profissionais sobre o tema. O uso de siglas e abreviaturas, muitas vezes, é 



46 

 

utilizado de forma a economizar tempo, entretanto estudos sugerem que , quando se faz 

indispensável o seu uso, é importante que exista uma lista padronizada na instituição e que 

seja de conhecimento de todos os profissionais (BRASIL, 2013e; VOLPE et al, 2016). 

Conforme orientação do Ministério da Saúde, esta lista não deve conter nomes abreviados de 

medicamentos, uso de fórmulas químicas, abreviação de unidade (U) e unidades 

internacionais (UI), além de instruir a usar o EV (endovenoso) ao invés de IV (intravenoso) 

quando a instituição contiver padronização de abreviatura para via de administração 

(BRASIL, 2013e). 

O ISMP, por sua vez, não recomenda a adoção de lista de abreviaturas pelas 

instituições, por entender que a padronização pode ser invalidada com a rotatividade dos 

profissionais entre unidades de saúde. Para o instituto, a solução está na educação dos 

profissionais envolvidos e na elaboração e divulgação de uma lista contendo as abreviaturas 

perigosas que nunca devem ser utilizadas e os riscos associados. Ainda recomenda que sejam 

abolidos definitivamente a abreviação do nome do medicamento ou o uso de fórmulas 

químicas para designa-los (ISMP, 2015). 

Por se tratar de um hospital especializado em tuberculose, onde o esquema de 

tratamento é limitado, considerando os nomes extensos dos medicamentos como, por 

exemplo, o esquema básico de tuberculose (RHZE) ou ainda o medicamento acido para-

aminosalicílico (PAS), considerando que as prescrições são manuais ou digitadas, a autora 

entende ser necessário para instituição a adoção de uma lista reduzida de abreviaturas, de 

maneira a padronizar condutas e servir de fonte de informação. 

 

9.1.2 Legibilidade das prescrições. 

 

As prescrições ilegíveis são os responsáveis por muitos erros de medicação.  Esses 

erros podem resultar em eventos adversos graves e fatais, principalmente quando envolvem 

medicamentos potencialmente perigosos (BRASIL, 2013e). Calligaris e colaboradores (2009) 

sugerem que a ilegibilidade ou a prescrição incompleta acima de 20% seja inaceitável. Para 

Aguiar e colaboradores (2018), os riscos para ocorrência de erros de medicação aumentam 

quando a prescrição está incompleta, sendo crucial para a prevenção o uso de prescrições 

adequadas.  
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Embora não tenha sido possível analisar a ilegibilidade das prescrições, foram 

observadas situações de difícil leitura, confirmando as observações de outros autores. Suneina 

e colaboradores (2016) encontraram taxas de 14,5% de ilegibilidade. Volpe e colaboradores 

(2016) analisando 2027 prescrições médicas em um hospital em Brasília encontraram 88 

prescrições totalmente ilegíveis (4,3%) e 531 (26,2%) prescrições que impossibilitaram a 

leitura integral de todos os medicamentos e cuidados prescritos. Eles puderam constatar que o 

uso das prescrições eletrônicas praticamente eliminou o problema da ilegibilidade. Em outro 

estudo, 23,9% das prescrições avaliadas foram consideradas ilegíveis e 29,9% apresentavam-

se incompletas (CALLIGARIS et al, 2009). Já Rosa e colaboradores (2009) encontraram 

dificuldades na legibilidade de 19,3% das prescrições avaliadas. 

No estudo desenvolvido, não foi possível avaliar o percentual de prescrições 

ilegíveis, mas notou-se que grande parte das prescrições manuais possuía legibilidade 

prejudicada, seja pela letra do médico prescritor, seja pela cópia carbonada de qualidade ruim. 

Os medicamentos não deixaram de serem dispensados aos pacientes. Nos casos de dúvidas, a 

informação quanto ao que estava sendo prescrito foi obtida por meio do questionamento ao 

prescritor.  

Conhecendo a importância de se ter prescrições legíveis para a segurança do 

paciente, o Ministério da Saúde traz orientações em relação à legibilidade e podem ser 

utilizadas pela instituição onde ocorreu a pesquisa (BRASIL, 2013e). Uma recomendação é 

que sejam utilizadas prescrições eletrônicas ou pelo menos digitadas. A implantação de 

prescrições eletrônicas apresenta custo financeiro maior, mas diversos estudos têm apontado 

que resulta em maior segurança no cuidado ao paciente (DEVINE et al, 2010; DONYAI et al, 

2007; VOLPE et al, 2016). Outra opção, inicialmente, poderia ser o uso obrigatório de 

prescrições digitadas. Cabe ressaltar que a instituição já possui como rotina o uso de 

prescrições digitadas, sendo as manuais/carbonadas usadas na internação do paciente. O uso 

da prescrição carbonada não é recomendado, visto que a cópia pode não estar legível. Quando 

não houver alternativa, o ideal é que seja utilizado o papel já carbonado, vendido em gráfica. 

O papel utilizado na cópia não pode possuir pauta, pois pode gerar erros graves quando no 

encontro de letras, números e linhas (BRASIL, 2013e).    
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9.1.3 Identificação de paciente e prescritor. 

 

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, do 

Ministério da Saúde orienta que a prescrição hospitalar deve conter os seguintes itens de 

identificação do paciente: nome do hospital; nome completo do paciente; número do 

prontuário ou registro do atendimento; leito; serviço; enfermaria/apartamento; e andar/ala. O 

nome do paciente deve estar descrito de forma completa e o uso de nomes abreviados deve ser 

evitado (BRASIL, 2013e). 

 Todas as prescrições do presente estudo possuíam nome e prontuário do paciente, 

resultado compatível ao que observaram Albarrak e colaboradores (2014), cuja taxa de 

identificação correta do paciente foi superior a 75% nas unidades clínicas estudadas.   

Em relação ao setor de internação dos pacientes, duas prescrições (0,15%) não 

possuíam o leito em que os pacientes estavam internados. Cabe destacar que a instituição 

possui por política a disponibilização diária de uma relação dos pacientes internados, onde 

consta nome, leito, data de nascimento, data de admissão, peso, número do prontuário e 

médico responsável. Desta forma, as dúvidas podem ser resolvidas através da consulta deste 

censo.  

Suneina e colaboradores (2016) constataram em seu estudo que 14,2% dos erros de 

prescrição estavam relacionados aos dados dos pacientes incompletos, sendo 7,1% ausência 

do nome e 12% ausência de número do prontuário.  

Das prescrições avaliadas, 25 (1,84%) delas não possuía identificação do médico e 

26 não possuíam assinatura. Este resultado é inferior ao observado por Suneima e 

colaboradores (2016) onde a ausência do nome do médico ocorreu em 47,2% das prescrições 

avaliadas e ausência de assinatura em 10,1 % dessas. 

  A identificação do prescritor deve ser realizada contendo o nome completo e 

número de registro do conselho profissional e assinatura. Pode ser manuscrito ou se utilizar de 

carimbo contendo os elementos de identificação. Deve ser legível, pois confere autenticidade 

à prescrição (BRASIL, 2013e). 

Duas das prescrições avaliadas neste estudo não possuíam data na prescrição. Cabe 

ressaltar que na instituição a prescrição vale para mais de um dia, sendo realizada apenas três 
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vezes por semana. Desta forma, faz-se necessário tanto para dispensação quanto para a 

administração segura do medicamento que a prescrição contenha a data de validade desta. O 

Ministério da Saúde alerta que a data é imprescindível para a dispensação e a administração 

dos medicamentos, conferindo validade a prescrição e a sua supressão pode ser a causadora de 

erros de medicações importantes (BRASIL, 2013e).  

Estudos anteriores apresentaram taxas de ausência de data que vão de 9% até 50% 

nas prescrições avaliadas (CALLIGARIS et al, 2009; SUNEINA et al, 2016) . 

Embora as taxas relacionadas à identificação do paciente e prescritor tenham se 

mostrado inferiores ao que aponta a literatura, é razoável considerar que ações de educação 

tanto de prescritores quanto de outros profissionais da saúde pode ser uma importante 

estratégia na redução dos erros relacionados à esta ausência de informação. A conscientização 

de farmacêuticos sobre a importância da verificação dos dados de pacientes e prescritores 

antes da dispensação do medicamento pode também ser um instrumento de promoção de 

práticas seguras de prescrição. 

 

9.1.4 Uso de nomes comerciais. 

 

O uso de nome genérico de medicamentos, sem marca comercial, é uma orientação 

não apenas nacional, mas também mundial (BRASIL, 2013e; VRIES, 1994). A legislação 

brasileira exige o uso da denominação comum brasileira ou, em sua ausência, a denominação 

comum internacional, nas prescrições médicas no âmbito do SUS (BRASIL, 1999; BRASIL, 

2013e).  

O presente estudo não teve por objetivo contabilizar o percentual de medicamentos 

prescritos com o uso de nomes de marcas, mas foi possível notar o uso regular de alguns 

desses nomes. Cabe ressaltar, que além de ser uma exigência brasileira, o uso do nome 

genérico promove informação isenta de propaganda tanto a profissionais quanto à pacientes e 

permite a racionalização dos custos, considerando que passa existir a concorrência, levando a 

redução dos preços. (ZANINI
2
, 1999 apud CUNHA et al , 2002). 

                                                             
2 ZANINI, A. C. Genéricos – o médico decide. Dicionário de medicamentos genéricos. Instituto de defesa do 

usuário de medicamentos e CRF, DF. São Paulo: IPEX, 1999. p. 4,5. 
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Para Volpe e colaboradores, o uso do nome genérico reduz as trocas dos nomes dos 

fármacos semelhantes, pois as designações comerciais mudam de uma região geográfica para 

outra (VOLPE et al, 2016). 

De acordo com o encontrado nesta pesquisa, faz-se necessário a conscientização dos 

profissionais de saúde sobre a obrigatoriedade e importância da prescrição pelo nome 

genérico no âmbito do SUS.   

 

9.2 ERROS DE DISPENSAÇÃO. 

 

O percentual de erros de dispensação identificados se mostrou inferior à maioria dos 

estudos localizados na literatura.  Estudo desenvolvido utilizando metodologia semelhante em 

um hospital oncológico encontrou taxas de erros de dispensação em torno de 10%, sendo um 

erro a cada 10 doses dispensadas (ALBUQUERQUE et al, 2012). Anacleto e colaboradores 

(2007) encontraram taxas de erros em torno de 33%.     

Beso e colaboradores (2005) encontraram taxas de erros de dispensação para 

pacientes internados em torno de 2,3%. No estudo de Costa, Valli e Alvarenga (2008), os 

erros de dispensação foram classificados da mesma forma que no trabalho de Beso, Franklin e 

Barber (2005). Os erros de conteúdo foram os que tiveram maior incidência (262 erros), 

correspondendo a uma taxa de erros de dispensação de 10% (COSTA, VALLI E 

ALVARENGA, 2008). 

No entanto, Foo e colaboradores (2017) encontraram taxas de erros de dispensação 

em torno de 0,7%, o que pode estar relacionado à utilização de um sistema informatizado de 

gerenciamento de medicamento. 

Estudo realizado em São Paulo apresentou incidências de erros em torno de 0,74%, 

ou seja, a cada 1000 medicamentos dispensados 7,4 foram dispensados com erros. No 

entanto, algumas características do hospital precisam ser consideradas, como o fato de existir 

uma conferência anterior a análise do pesquisador, resultando dessa forma na redução dos 

erros encontrados (CIPRIANO, LIMA e BORI, 2015).  

A comparação entre os diferentes estudos deve ser cautelosa, considerando que 

existe diferença metodológica na classificação dos erros. Aldhwaihi e colaboradores (2016) 
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fizeram uma revisão sistemática da natureza dos tipos de erros de dispensação nas farmácias 

hospitalares e obtiveram taxas de erros de dispensação que variavam de 0,015% a 33,5%, de 

acordo com o sistema de dispensação, o método de pesquisa e a classificação de erros. 

Segundo os autores, as taxas de erros encontradas foram maiores nos hospitais brasileiros, o 

que pode estar associado à metodologia da pesquisa. 

Dos erros de dispensação, os de omissão apresentaram maior índice de ocorrência, 

semelhante a alguns estudos (ALBUQUERQUE et al, 2012; ANACLETO et al, 2007). Estes 

erros podem estar associados à interrupção da rotina da dispensação para realização de outras 

atividades, considerando que na maioria das vezes o profissional dispensador é mesmo 

responsável por atender as solicitações de outros setores.  

Estudos encontraram resultados semelhantes em relação aos tipos de erros. Na 

pesquisa de Costa, Valli e Alvarenga (2008), o erro mais recorrente foi a subdose de 

medicamento (49,62%), seguido pela sobredose (28,62%) e a omissão de medicamento 

(15,27%). Considerando que o presente estudo considerou omissão de medicamento como 

ausência do medicamento ou ausência de da quantidade adequada para atender a prescrição, é 

possível considerar que ambos obtiveram taxas de erros na faixa de 60%, representando a 

maior parte das ocorrências (COSTA, VALLI e ALVARENGA, 2008).  

 A dispensação de um medicamento em lugar de outro representou o segundo tipo de 

erro mais recorrente, com uma taxa de erro de 16,55% e estava associada, na maioria das 

vezes, à troca entre medicamentos com nomes e embalagens semelhantes, assim como foi 

observado por outros pesquisadores (ANACLETO et al, 2007; BOHAND et al, 2009; 

RISSATO, 2012).  

A similaridade entre nomes e embalagens é importante fator responsável pelos erros 

de dispensação. Estudos têm sugerido que o cansaço físico e mental do profissional associado 

às características do medicamento, pode estar contribuindo para ocorrência de erros (IRWIN 

et al, 2011).  Desta forma, é fundamental que os serviços de farmácia desenvolvam estratégias 

para minimizar a troca de medicamentos com grafias ou fonéticas semelhantes (COHEN, 

2006).  

O Ministério da Saúde orienta que a farmácia siga as Boas Práticas de 

Armazenamento de Medicamentos promovendo a segurança do processo de dispensação. 

Uma das estratégias de redução desses erros é a identificação dos locais de armazenamento de 
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medicamentos que apresentam grafias ou sons semelhantes com etiquetas de alerta, de 

maneira que a escrita de parte do nome que é diferente fique em evidência, através do uso de 

caixa alta e negrito. Por exemplo: DOBUTamina  e DOPamina (BRASIL, 2013e). O ISMP 

orienta, ainda, que esses medicamentos que apresentam semelhança na escrita ou embalagem 

sejam armazenados em locais diferentes, e que para os que apresentam maiores riscos, a 

instituição utilize-se de alertas auxiliares para o risco de erro (ISMP, 2014).  

O ISMP traz uma lista de nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes e 

orienta que cada instituição elabore e divulgue sua própria lista, destacando os medicamentos 

que possuem maior risco de ocasionar danos aos pacientes (ISMP, 2014). O ideal é que esse 

sistema de grafia seja utilizado em todo ciclo do medicamento: desde a divulgação da 

padronização de medicamentos, prescrição, armazenamento e identificação do medicamento, 

já que os erros podem ocorrer em qualquer uma dessas etapas. È claro, que para isto faz-se 

necessário a implantação de sistemas informatizados de prescrição, de maneira melhorar a 

legibilidade e propiciar o uso desse sistema de grafia. 

Os erros associados à omissão de medicamento, troca e excesso de medicamentos 

representaram maior incidência, o que está de acordo com os resultados encontrados em 

outros estudos (ALBUQUERQUE et al, 2012; CIPRIANO, LIMA e BORI, 2015; COSTA, 

VALLI e ALVARENGA, 2008). 

A comparação entre os estudos deve ser feita com cuidado uma vez que apresentam 

grande variação metodológica, com definições e classificações diversas sobre erros de 

dispensação, resultando em grande variação nas taxas de ocorrência de erros. Além disso, 

devem-se considerar tanto as características de cada instituição avaliada, como também os 

sistemas de dispensação adotados (ALDHWAIHI et al, 2016; SMET, CHEUNG e BOUVY, 

2009; JAMES et al, 2009).    

Um aspecto deste estudo que deve ser considerado é o fato de que todos os erros que 

foram encontrados durante o processo da pesquisa foram interceptados antes de chegarem ao 

paciente. Os erros foram bloqueados ainda dentro da farmácia e reduziu-se a chance dos erros 

de administração. O local do estudo não apresenta como rotina de trabalho a conferência do 

medicamento antes de dispensar à equipe de enfermagem. Desta forma, os resultados 

suportam a percepção de que seja necessária a instituição de fluxo de trabalho incluindo a 

conferência dos medicamentos tanto pela equipe da farmácia, quanto pela equipe de 
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enfermagem, uma vez que o processo de conferência favorece a identificação de erros 

(CASSIANI, 2000). 

Esta sugestão está de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, que sugere 

que todas as prescrições devem ser avaliadas por um farmacêutico em relação à identificação 

do paciente, médico prescritor e aspectos clínicos dos medicamentos antes de ocorrer a 

separação; as prescrições devem ser separadas uma por vez, de maneira a não haver trocas 

entre pacientes; o ambiente deve ser organizado e livre de ruídos e deve haver  conferência do 

que foi separado para a dispensação, principalmente para medicamentos considerados 

potencialmente perigosos (BRASIL, 2013e). 

   

9.2.1 Taxa de erros de triagem e erros de dispensação por causa da triagem. 

 

Dos erros de triagem dos medicamentos, 96 % resultaram em erros na dispensação 

demostrando a importância de cada profissional envolvido no ciclo do medicamento no 

resultado final do processo. Não foram encontrados estudos semelhantes. No entanto, é 

razoável supor que ações de educação podem ser realizadas, no sentindo de conscientizar cada 

profissional sobre a importância do desenvolvimento adequado de cada etapa do ciclo do 

medicamento. Além disso, treinamentos em relação ao processo de triagem das prescrições 

com os profissionais que realizam a dispensação podem constituir mais uma barreira ao erro, 

uma vez que ao se notar alguma discordância entre o que está sendo pedido e o que está sendo 

liberado o profissional pode voltar-se ao farmacêutico e resolver as dúvidas existentes. A 

realização, pelo farmacêutico, da conferência final dos medicamentos separados, comparando 

com a prescrição, também pode ser outra estratégia para reduzir o erro.  

 

9.2.2 Erros de identificação do paciente. 

 

Em relação à rotulagem dos medicamentos dispensados, dos 1715 processos de 

dispensação 90,9% se encontravam em desacordo com o preconizado pelo Protocolo de 

Segurança na prescrição, uso e administração do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013e). Três 
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não possuíam etiqueta identificadora não sendo possível identificar o paciente, enquanto que 

1556 não traziam o nome completo do paciente.   

Segundo orientação do Ministério da Saúde, a identificação do paciente deve usar o 

nome completo e o uso de abreviaturas deve ser excluído da prática cotidiana, considerando 

que pode resultar em erros na administração do medicamento nos casos de paciente com 

nomes parecidos (BRASIL, 2013e). Cabe salientar que o processo de rotulagem das 

dispensações na unidade avaliada é feito de maneira manual pelo profissional dispensador. O 

serviço de farmácia dispõe de uma etiqueta que deve ser preenchida no momento da 

separação do medicamento e deve ser colocada dentro da embalagem com os medicamentos.  

A alta taxa de erro na identificação pode estar associada ao desconhecimento da 

importância do uso do nome completo e também às dificuldades operacionais, considerando 

que as etiquetas possuem tamanho reduzido para escrituração dos nomes. 

Beso, Franklin e Barber (2005) identificaram que 7,6% dos erros de dispensação 

estavam associados a erros de identificação do paciente. James e colaboradores (2011), 

avaliando os erros evitados e não evitados de dispensação, encontraram que 6% dos erros 

evitados e 12% dos erros não evitados correspondiam ao uso do nome do paciente incorreto 

nas etiquetas. Irwin e colaboradores (2011) também obtiveram taxas semelhantes. Dos 573 

erros encontrados, 24 (4,2%) correspondia a omissão ou uso do nome incorreto do paciente 

em medicamentos dispensados. Já Costa, Valli e Alvarenga (2008) identificaram apenas um 

erro de identificação do paciente nos 33 erros relacionados ao erro de rotulagem.  

Cabe ressaltar a variação metodológica entre os estudos avaliando os erros de 

identificação do paciente na dispensação de medicamentos. A literatura encontrada 

contabiliza os erros de identificação do paciente no total de doses dispensadas, enquanto que o 

presente estudo utilizou o número de prescrições dispensadas como denominador. 

 

9.3 DEVOLUTIVA.  

 

Com objetivo de fornecer informações para implantação de melhorias na instituição 

onde ocorreu a pesquisa, uma devolutiva, em formato de resumo, com os resultados 
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encontrados foi feita e entregue à direção da unidade.  Cópia da devolutiva encontra-se 

exposto no Apêndice E.  
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10. CONCLUSÃO. 

 

O presente estudo concentrou-se na análise da incidência de erros na prescrição e 

dispensação de medicamento e permitiu observar que a organização hospitalar estudada 

apresenta várias oportunidades de avanços em relação à segurança do paciente.    

Os resultados sugerem a necessidade da padronização das prescrições, de maneira a 

conter todas as informações necessárias à administração segura do medicamento. A 

conscientização de profissionais prescritores é parte essencial ao sucesso das ações instituídas.  

O uso de tabelas de diluição, padronizadas na instituição, podem servir como instrumentos 

facilitadores no momento da prescrição de medicamentos injetáveis.  

Em relação ao uso de abreviaturas, notou-se uso sem critério e sem padronização. A 

instituição deve avaliar a necessidade e montar a sua própria lista de abreviações, devendo 

evitar aquelas que são reconhecidamente perigosas pelas instituições que tratam da segurança 

do paciente.  A fim de alcançar o resultado proposto, a lista deverá ser de amplo 

conhecimento. 

No processo de dispensação, a taxa de erro foi considerada baixa, comparando aos 

estudos já existentes. A conferência realizada durante o período da pesquisa impediu que 145 

erros chegassem até o paciente, o que sugere que o estabelecimento de rotina de conferência 

antes da dispensação pode resultar em redução dos erros de medicamento.   

Os erros de medicação e os quase erros são comuns na prática clínica e podem ser 

corrigidos quando são conhecidos, documentados e avaliados dentro de um serviço de saúde. 

  A identificação dos tipos de erros e dos fatores que contribuem para eles é o 

primeiro passo na elaboração de estratégias para reduzir tais ocorrências. O conhecimento 

sobre estes pode ser obtido por meio direto, ativo e observacional, ou ainda por meio passivo, 

por meio do recebimento dos relatos de funcionários e pacientes.  

A implantação de medidas preventivas como barreiras ao erro é instrumento de valor 

indiscutível para a segurança do paciente. Entretanto, os relatados de falhas ou quase falha 

apresentam-se como importante estratégia na construção da cultura de segurança na 

instituição. Para se alcançar o objetivo maior, a segurança não pode estar limitada ao nível de 

gestão. Ela deve ser discutida e almejada por todos os profissionais, até mesmo àqueles que 
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não estão envolvidos diretamente com a assistência. Cuidados seguros de saúde não são 

importantes apenas para pacientes, mas também para os profissionais, que podem ter suas 

vidas mudadas por resultado de uma falha cometida durante uma assistência ao paciente.  

A criação de uma cultura de segurança que estimule a transparência e comunicação 

do erro é um ponto-chave na implantação de medidas preventivas no cuidado à saúde. 

O método utilizado para análise situacional do processo de dispensação foi 

observacional, prospectivo direto. As informações foram obtidas de forma ativa, o que 

representa uma importante estratégia de monitoramento e prevenção de erros. Entretanto, cabe 

ressaltar a importância da complementação da análise através da avaliação dos erros que 

ultrapassaram as barreiras de segurança da farmácia e que podem ser conhecidas, de forma 

passiva, através das notificações dos próprios funcionários. Para isto, faz-se necessário a 

implementação de um ambiente não punitivo, onde as notificações são incentivadas de 

maneira a contribuir para o aprendizado sobre os erros e a implantação de processos seguros 

de cuidado ao paciente. 

Acredita-se que os dados obtidos neste trabalho podem servir como base para a 

implantação de melhorias nos processos de trabalho, podendo ser utilizado como ferramenta 

de conscientização dos profissionais quanto à segurança do uso de medicamentos, 

promovendo a cultura de segurança na instituição. No entanto, o curto período de tempo e a 

análise de uma única unidade de saúde requer cautela na extrapolação dos resultados obtidos. 
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12. APÊNDICE. 

12.1 APÊNDICE A - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS/ ANÁLISE DA 

PRESCRIÇÃO. 
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12.2 APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS/ ANÁLISE DA 

DISPENSAÇÃO. 
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12.3 APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO/PACIENTES. 
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12.4 APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO/PROFISSIONAIS. 
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12.5 APÊNDICE E – DEVOLUTIVA. 

 

Niterói, 16 de março de 2019. 

 

DEVOLUTIVA À INSTITUIÇÃO DE ORIGEM DA PESQUISA USO DE 

INDICADORES DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ANÁLISE DAS ETAPAS DE 

PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

 

A pesquisa realizada entre maio 2018 e julho de 2018 teve como objetivo analisar os 

processos de prescrição e dispensação neste hospital, através do uso de indicadores de 

segurança do paciente do Ministério da Saúde, visando identificar a incidência de erros nesses 

processos. Serão descritos nessa devolutiva os aspectos mais significativos encontrados na 

pesquisa.   

Inicialmente faz-se necessário sinalizar quais foram os aspectos avaliados de cada 

processo. Na etapa da prescrição foram analisados a porcentagem de erros de medicamentos, 

a identificação dos tipos de erros, legibilidade, o uso de abreviaturas contraindicadas, a 

identificação de médicos e prescritores e o uso de nomes comerciais. Na etapa de dispensação 

as seguintes variantes foram avaliadas: Taxa de erros de dispensação, caracterização dos 

erros, erros de triagem e erros na identificação do paciente nos medicamentos dispensados. A 

avaliação de cada item foi feita conforme o que é preconizado pelo Protocolo de segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos, do Ministério da Saúde, e pelos órgãos 

oficiais que tratam da segurança do paciente. 

A taxa de erros de prescrição foi de aproximadamente 65%. Todas as prescrições 

continham pelo menos um erro e os mais recorrentes foram erro/ausência de dose (40,22%), 

erro/ausência de forma farmacêutica (32,27%) e erro/ausência da via de administração 

(12,61%). Aproximadamente 95% dos medicamentos injetáveis apresentaram alguma 

ausência de informação relacionada à velocidade e tempo de infusão e tipo e volume de 

diluente. A literatura apresenta taxas de erros que variam 1,3% a 44,5%, sendo as de menor 

índice relacionadas às unidades de saúde que utilizam sistema eletrônico de prescrição. O 

Ministério da Saúde orienta que uma prescrição deve conter, basicamente, as seguintes 

informações: Nome do medicamento (DCB ou DCI), concentração, forma farmacêutica, dose, 

posologia, via de administração, diluente (quando couber), volume (quando couber), 

velocidade de infusão (quando couber) e orientações de uso. Uma das formas de se reduzir os 

erros associados à ausência de informação ou informação errada é através da adoção de 

prescrições eletrônicas, com auxílio de programas que fornecem ferramentas de apoio à 

prescrição. A elaboração e padronização institucional de tabelas de diluição, contendo tipos e 

volumes de diluentes apropriados, além da velocidade de infusão podem também auxiliar os 

profissionais de saúde. 

O uso de abreviaturas esteve presente em 18,24% dos medicamentos prescritos. O 

maior índice foi relacionado à abreviação de nomes de medicamentos. As ações de prevenção 

de erros associados às abreviaturas podem ser baseadas na educação dos profissionais sobre o 

tema. O uso de siglas e abreviaturas, muitas vezes, é utilizado de forma a economizar tempo, 

entretanto estudos sugerem que , quando se faz indispensável o seu uso, é importante que 
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exista uma lista padronizada na instituição e que seja de conhecimento de todos os 

profissionais. Conforme orientação do Ministério da Saúde, esta lista não deve conter nomes 

abreviados de medicamentos, uso de fórmulas químicas, abreviação de unidade (U) e 

unidades internacionais (UI), além de instruir a usar o EV (endovenoso) ao invés de IV 

(intravenoso) quando a instituição contiver padronização de abreviatura para via de 

administração. 

Durante a coleta de dados observou-se que grande parte das prescrições manuais 

possuía legibilidade prejudicada, seja pela letra do médico prescritor, seja pela cópia 

carbonada de qualidade ruim. O Ministério da saúde recomenda o uso de prescrições 

eletrônicas ou quando da impossibilidade, o uso de prescrições digitadas. O uso da prescrição 

carbonada não é recomendado, visto que a cópia pode não estar legível. Quando não houver 

alternativa, o ideal é que seja utilizado o papel já carbonado, vendido em gráfica, de maneira a 

se evitar erros de medicação resultantes do entendimento equivocado da prescrição.  Notou-se 

também uso de nomes comerciais de medicamento, o que é proibido pela legislação brasileira 

no âmbito do SUS. Faz-se necessárias ações de educação de profissionais no sentindo de 

extinguir essa prática.  

Em relação à identificação correta de médicos e pacientes nas prescrições, o 

Ministério da Saúde orienta que a prescrição hospitalar deve conter os seguintes itens de 

identificação do paciente: nome do hospital; nome completo do paciente; número do 

prontuário ou registro do atendimento; leito; serviço; enfermaria/apartamento; e andar/ala. O 

nome do paciente deve estar descrito de forma completa e o uso de nomes abreviados deve ser 

evitado. Apesar da maioria das prescrições possuírem dados de identificação completos, pôde-

se encontrar algumas com ausência de identificação, como a ausência de carimbo e assinatura 

médica. É razoável considerar que ações de educação tanto de prescritores quanto de outros 

profissionais da saúde pode ser uma importante estratégia na redução dos erros relacionados a 

esta ausência de informação. A conscientização de farmacêuticos sobre a importância da 

verificação dos dados de pacientes e prescritores antes da dispensação do medicamento pode 

também ser um instrumento de promoção de práticas seguras de prescrição. 

A taxa de erro de dispensação encontrada foi de 1,54%. Os erros mais recorrentes 

foram relacionados à omissão de medicamentos, seguidos pela troca de medicamentos. 96% 

dos erros de triagem conduziram ao erro na dispensação do medicamento. 

Uma estratégia importante na redução dos erros de dispensação é a instituição de 

fluxo de trabalho incluindo a conferência dos medicamentos tanto pela equipe da farmácia, 

quanto pela equipe de enfermagem, uma vez que o processo de conferência favorece a 

identificação e correção de erros antes destes chegarem ao paciente.  

Uma vez que grande parte das trocas entre medicamentos ocorreu entre aqueles com 

grafia ou embalagens semelhantes, como por exemplo, etionamida e etambutol ou RH e o 

RHZE, faz-se necessário à adoção de medidas que reduzam a oportunidade de erro. Para isto 

sugere-se: Identificação dos locais de armazenamento de medicamentos que apresentam 

grafias ou sons semelhantes com etiquetas de alerta, de maneira que a escrita de parte do 

nome que é diferente fique em evidência (por exemplo: DOBUTamina e DOPamina); 

Armazenamento destes medicamentos em locais diferentes, e para os que apresentam maiores 

riscos utilização de alertas e Elaboração e divulgação de uma lista de nomes de medicamentos 

com grafia ou som semelhantes da instituição, destacando os medicamentos que possuem 

maior risco de ocasionar danos aos pacientes. 
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Por fim, em relação à identificação dos pacientes nos medicamentos a serem 

dispensados 90,9% apresentaram problemas, caracterizados, em grande parte, pelo uso do 

nome incompleto. A educação dos profissionais dispensadores quanto à relevância da 

identificação completa dos pacientes na redução dos erros de medicação pode, em curto 

prazo, apresentar-se como uma estratégia interessante.  

Acredita-se que os dados obtidos neste trabalho podem servir como base para a 

implantação de melhorias nos processos de trabalho, podendo ser utilizado como ferramenta 

de conscientização dos profissionais quanto à segurança do uso de medicamentos, 

promovendo a cultura de segurança na instituição. 

 

 


