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RESUMO 

 
A segurança do paciente é uma preocupação mundial. Os erros de medicação (EM) são um 

importante problema de saúde pública, com impacto para os pacientes e para o sistema de 

saúde. Este estudo voltou-se a analisar erros de medicação em ambiente hospitalar a partir da 

identificação e sistematização de sua ocorrência em um hospital federal geral de alta 

complexidade. Os objetivos específicos incluíram (i) identificar as etapas do sistema de 

medicação mais vulneráveis à ocorrência de EM no hospital estudado, (ii) identificar as 

principais causas de EM, (iii) identificar os medicamentos mais envolvidos nos EM e (iv) 

discutir o processo de identificação e intervenção dos EM pelo farmacêutico clínico. A 

proposta metodológica apoiou-se na pesquisa-ação, o que permitiu a realização de 

intervenções no momento da coleta de dados, quando necessário, a fim de evitar que um EM 

gerasse dano ao paciente. Participaram do estudo seis clínicas do Hospital Federal de 

Bonsucesso (HFB). As etapas do sistema de medicação – prescrição, distribuição e 

administração – foram acompanhadas, seguindo os critérios de avaliação estabelecidos.  

Foram detectados 222 erros de medicação, com uma incidência de 2,33 EM por 100 

pacientes. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) foi a clínica que apresentou a maior incidência 

de EM. Com relação às etapas do sistema de medicação, 37,39% dos EM aconteceram na 

distribuição, 36,49% na prescrição e 26,13% na administração. As principais causas foram 

omissão de informações na prescrição, omissão na distribuição de medicamentos e omissão de 

doses administradas. Quanto ao desfecho para os pacientes, 98,20% dos erros não provocaram 

dano. Destaca-se que, possivelmente, um erro de medicação foi o responsável por um óbito. 

Os principais medicamentos envolvidos nos EM, segundo a classificação ATC, pertenciam 

aos subgrupos sistema cardiovascular, antiinfecciosos de uso sistêmico e trato alimentar e 

metabólico. Os farmacêuticos clínicos interceptaram 55,41% dos EM que detectaram, 

impedindo que os mesmos atingissem os pacientes. Os resultados deixam claro quais são os 

pontos mais frágeis no processo de fornecimento de medicamentos para pacientes 

hospitalizados, possibilitando com isto ação direcionada e mais efetiva dos farmacêuticos 

clínicos. Estima-se que os resultados possam ser extrapolados para outros hospitais de perfil 

semelhante. 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica, Erros de Medicação, Hospitais, Brasil. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
Patient safety is a global concern. Medication errors (ME) are an important health problem, 

with impact on the patients and public health system. This study was focused to analyze 

medication errors in hospitals through the identification and systematization of its occurrence 

in a federal general hospital of high complexity. Specific objectives included (i) identify the 

steps of the medication system more vulnerable to the occurrence of ME in the studied 

hospital, (ii) identify the main causes of ME, (iii) identify the drugs most frequently involved 

on ME and (iv) discuss the process of identification and intervention of ME by clinical 

pharmacist. The methodology was supported on action research, which allowed for 

interventions at the moment of data collection, when necessary, in order to prevent harm to 

the patients caused by ME. Six clinics of Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) participated 

on the study. The steps of the medication system – prescription, distribution and 

administration – were monitored, according established evaluation criteria. 222 medication 

errors were detected, with an incidence of 2,33 ME per 100 patients. The Intensive Care Unit 

(ICU) was the clinic that had the highest incidence of ME. Regarding the steps of the 

medication system, 37,39% of the EM occurred in the distribution, 36,49% in the prescription 

and 26,13% in the administration. The main causes were omission of informations in the 

prescription, omissions in drugs distribution and omission of doses administered. As the 

outcome for patients, 98,20% did not cause adverse events. It is emphasized that, possibly, 

one medication error was the responsible for a death. According to ATC classification, the 

main drugs involved in the ME belonged to the subgroups of cardiovascular system, 

antiinfectives for systemic use, and alimentary tract and metabolism. The clinical pharmacists 

intercepted 55,41% of ME that detected, preventing them to reach patients. The results make 

it clear which are the weakest points in the process of providing medications for hospitalized 

patients, enabling with this action, targeted and more effective action of the clinical 

pharmacists. It is estimated that the results could be extrapolated to other hospitals of similar 

profile. 

 

Keywords: Pharmaceutical Care, Medication Errors, Hospitals, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os avanços tecnológicos na área da saúde, inegavelmente, têm aumentado a 

expectativa e a qualidade de vida dos pacientes, tornando a assistência à saúde cada vez mais 

dependente dessa instrumentação (TRINDADE, 2008). Uma importante tecnologia utilizada 

para o diagnóstico, tratamento e profilaxia de doenças, são os medicamentos (MARIN et al., 

2003). Entretanto, existem riscos associados ao seu uso, podendo resultar em eventos 

adversos tanto do tipo reações adversas como do tipo erro de medicação (OLIVEIRA, 2010). 

Entende-se por evento adverso (EA) “lesão ou dano não intencional que resultou em 

incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento do tempo de 

permanência ou morte como conseqüência do cuidado prestado” (MENDES et al., 2005). A 

ocorrência de EA é comum na assistência à saúde, podendo se tratar de eventos potenciais, 

banais, graves e até fatais (OLIVEIRA, 2010). 

Os estudos de Harvard Medical Practice I e II foram marcantes e pioneiros no que se 

refere à preocupação com a qualidade da assistência à saúde. Eles revelaram que pelo menos 

44.000 e 98.000 pacientes, respectivamente, morrem anualmente por EA nos hospitais dos 

Estados Unidos, sendo uma parte deles decorrentes de erros associados ao cuidado prestado 

(BRENNAN et al., 1991; LEAPE et al., 1991). Segundo Kohn et al. (1999), esses valores 

superam os das principais causas de morte no mundo, como acidentes de trânsito, câncer de 

mama e AIDS. 

No Brasil, a discussão sobre EA ainda é incipiente, não havendo muitos estudos que 

relatem sua ocorrência em instituições de saúde brasileiras. Os dados atuais não revelam a 

magnitude nacional da deficiência na qualidade e segurança dos serviços prestados por esses 
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estabelecimentos de saúde (ANACLETO et al., 2007; MAGARINOS-TORRES; OSORIO-

DE-CASTRO; PEPE, 2007; ROSA e PERINI, 2003). 

Diversos órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP), 

Joint Commission on Accreditation on Healthcare Organization (JCAHO) e outros, têm 

elaborado programas e documentos com propostas de medidas para aumentar a segurança nas 

atividades relacionadas ao cuidado da saúde e, principalmente àquelas relacionadas à 

utilização de medicamentos (OLIVEIRA, 2010). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criou, em 2001, a 

Rede Brasileira de Hospitais Sentinelas, que ficam responsáveis por monitorar o desempenho 

e a segurança dos produtos de saúde, onde também estão incluídos os medicamentos. Os 

Hospitais Sentinelas têm a responsabilidade de notificar a este órgão regulador, os eventos 

adversos e as queixas técnicas relacionadas a medicamentos (DIAS, 2008). 

Os eventos adversos a medicamentos (EAM) representam atualmente um problema 

grave de saúde pública, tendo impacto na morbi/mortalidade e nos custos (CANO e 

ROSENFELD, 2009; OMS, 2003). Os EAM originados de falhas, ou seja, os erros de 

medicação, são importantes indicadores de qualidade e seu conhecimento e avaliação 

sistemática permitem modificar rotinas e implementar ações que busquem reduzí-los 

(CASSIANI, 2005; ROSA e PERINI, 2003). 

A cultura punitiva individual frente ao erro dificulta a realização de uma importante 

fonte de conhecimento de sua origem, a notificação passiva, provinda dos profissionais de 

saúde (BOHOMOL e RAMOS, 2007). Canalizar a culpa por um erro em um único indivíduo, 

que faz parte de um complexo conjunto de atividades, está longe do ideal, visto que uma 

atividade depende da outra para que o resultado esperado seja alcançado. Uma visão sistêmica 

do processo é imprescindível para que se possa aprender com os erros passados, revertendo-os 

em conhecimento e melhorias para o serviço (CASSIANI, 2005; ROSA e PERINI, 2003; 

SILVA e CASSIANI, 2004). 

Este estudo traz uma análise dos erros de medicação em um hospital federal geral de 

alta complexidade, segundo a etapa do sistema de medicação (prescrição, distribuição e 

administração), identificando os medicamentos envolvidos e analisando o processo de 

identificação e intervenção de erros de medicação pelo farmacêutico clínico. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atenção à Saúde no Brasil 

 

Diante de um cenário de crise política e econômica herdada do período da ditadura 

militar, surge no Brasil, na década de oitenta, o Movimento de Reforma Sanitária em busca de 

uma nova estruturação da saúde no país (ESCOREL, 1999). Esta proposta reformuladora foi 

apresentada no relatório final da 8a Conferencia Nacional de Saúde e serviu como base na 

formulação da nova constituição, no que dizia respeito à área da saúde (GERSCHMAN, 

1995). 

A Constituição Federal de 1988 marca uma decisiva mudança no conceito de saúde, 

onde ficou estabelecido que “A saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988, 

art. 196). A concretização das mudanças no setor saúde, propostas pela Constituição, ocorre 

em 1990 com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei 8.080 ou Lei 

Orgânica da Saúde. Esta lei tem como base de sustentação os princípios da universalidade, 

integralidade e equidade (BRASIL, 1990; MARIN et al., 2003).  

Como estratégia de organização em busca de atender os princípios do SUS ocorreu o 

processo de regionalização e hierarquização da gestão e financiamento das ações e serviços de 

saúde de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (BRASIL, 

1988, art. 198).  

Existem diferentes níveis de atenção à saúde: atenção básica, de média e alta 

complexidade. Num fluxo teórico, o sistema de saúde é representado por uma pirâmide, onde 

sua base, ou seja, sua porta de entrada é representada pela rede básica de saúde. Esta
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realiza o encaminhamento de pacientes para os outros níveis de atenção, conforme 

necessidade (MACHLINE, 2008). 

Na prática, a deficiência dos serviços de atenção básica à saúde e a explícita 

negatividade do balanço entre a oferta e a procura, resultam num pensamento ilusório da 

população de que níveis mais complexos de atenção significam maior qualidade no 

atendimento (MACHLINE, 2008). Segundo Pinheiro e Mattos (2007), é uma forma intuitiva 

de busca pela integralidade. Como resultado, os hospitais acabam por representar também 

uma importante porta de entrada ao sistema, contradizendo em parte, sua posição de “topo” 

do mesmo. 

O sistema de saúde brasileiro, assim como a rede hospitalar, é composto por 

estabelecimentos de origem pública, vinculados ao SUS, e de origem privada. Segundo o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2011), existem no Brasil 8.415 

unidades hospitalares cadastradas, de diferentes níveis de complexidade. Estes 

estabelecimentos totalizam 504.723 leitos hospitalares disponíveis no país, onde 70,7% 

(356.809) estão vinculados ao SUS.  

No que diz respeito à distribuição de hospitais por região, 11,30% estão localizados na 

região norte, 29,44% na Região Nordeste, 10,86% na Região Centro-Oeste, 33,42% na 

Região Sudeste e 14,99% na Região Sul. Nota-se claramente uma concentração maior de 

hospitais na Região Sudeste, onde também se encontram a maior parte de hospitais de mais 

alta complexidade. Em contrapartida, na Região Nordeste onde igualmente há um número 

significativo de hospitais, observa-se que estes oferecem atendimentos de menor 

complexidade (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; CAMACHO, 2007). Essas 

desigualdades de ofertas de serviços geram um deslocamento de pacientes de outros estados 

para a Região Sudeste, aumentando ainda mais a demanda nos hospitais desta região.  

O papel dos hospitais na atenção à saúde no Brasil se revela como o de eixo central, 

seja pela oferta de recursos de maior complexidade ou pela tecnologia diferenciada que 

oferece (QUEIROZ E BARBOSA, 2003). As unidades hospitalares incorporam muito mais 

tecnologias do que a rede de atenção básica devido ao perfil de atendimento que oferecem, de 

casos de maior gravidade e/ou mais especializados (TRINDADE, 2008). Dentre essas 

tecnologias, inclui-se a incorporação de novos medicamentos, que merecem um olhar crítico 

em busca da qualidade e segurança na sua utilização (LIMA et al, 2010). 
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Assistência Farmacêutica Hospitalar 
 

Dentro de um contexto de busca por uma assistência farmacêutica integral e inclusiva 

foi criada no Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) em 1998, aprovada e 

regulamentada pela portaria 3.916. A PNM se apóia nos princípios e diretrizes do SUS e traça 

como objetivo a garantia de acesso da população a medicamentos considerados essenciais, de 

qualidade e a promoção do seu uso racional. (BRASIL, 1998; OLIVEIRA; BERMUDEZ; 

OSOSRIO-DE-CASTRO 2007). 

A reorientação da assistência farmacêutica e o uso racional de medicamentos 

aparecem como algumas das prioridades da PNM. O termo assistência farmacêutica passa a 

ser definido como o “grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas às 

ações e serviços de saúde demandadas por uma comunidade” (BRASIL, 1998, p. 34). Esta 

definição engloba tanto as atividades gerenciais quanto as de cunho clínico. A assistência 

farmacêutica é composta por diversas atividades que têm uma relação cíclica de 

interdependência, ou seja, o sucesso de cada uma depende do bom funcionamento da anterior. 

Este conjunto de ações vem sendo esquematizado na forma de um ciclo denominado de Ciclo 

da Assistência Farmacêutica (Figura 1). Este se inicia com o processo de seleção de 

medicamentos seguido pela programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 

finalmente, por sua utilização (MARIN et al., 2003; OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSOSRIO-

DE-CASTRO 2007). 

 

 

Figura 1. Ciclo da Assistência Farmacêutica (MARIN et al, 2003) 
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O Uso Racional de Medicamentos (URM) ocorre quando o paciente recebe o 

medicamento certo, na dose e posologia corretas, no período adequado, com um custo mínimo 

para si e para a sociedade a qual pertence (MSH, 1997). O URM, dentro do ambiente 

hospitalar, tem como pilar principal uma adequada seleção de medicamentos. Para tal, é 

necessário o hospital contar com uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) atuante, 

multidisciplinar e livre de conflitos de interesse. Cabe à CFT selecionar os medicamentos que 

atendam as necessidades da instituição, segundo suas características e ao tipo de população 

que atende, baseando-se em evidências clínicas. Somado a isto, deve elaborar um formulário 

terapêutico e protocolos clínicos institucionais com os medicamentos selecionados (MARIN 

et al., 2003; OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSOSRIO-DE-CASTRO 2007). 

A distribuição e a dispensação de medicamentos, quando bem executadas, também são 

atividades importantes na garantia do URM, além de terem forte impacto na redução de gastos 

com medicamentos nas instituições hospitalares (LIMA; SILVA; REIS, 2006). É importante 

esclarecer que a distribuição de medicamentos é realizada para pacientes internados por 

intermédio da equipe de saúde. Informações e orientações a respeito de medicamentos devem 

ser oferecidas pelo serviço de farmácia aos profissionais de saúde, para que seu uso correto 

seja garantido. A dispensação de medicamentos por sua vez, ocorre diretamente com os 

pacientes ambulatoriais e as orientações neste caso têm por objetivo aumentar a adesão do 

paciente ao tratamento e contribuir para o uso correto dos medicamentos prescritos (MARIN 

et al., 2003; MAGARINOS-TORRES; e OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

Neste contexto, as práticas de atenção farmacêutica e de farmácia clínica, representam 

estratégias importantes para o URM, sendo partes integrantes da assistência farmacêutica 

(SILVA; 2010). Informações e orientações sobre medicamentos tanto pra equipe de saúde 

como para o paciente são de suma importância para garantir o uso adequado dos mesmos, 

sendo considerada uma atividade básica da farmácia hospitalar (CFF, 1997; SILVA, 2010). 

Um estudo que avaliou uma amostra significativa de hospitais brasileiros mostrou que 

os serviços de farmácia hospitalar utilizam estratégias insuficientes para a garantia do URM 

dentro dessas unidades de saúde. Nenhum hospital apresentou um serviço de farmácia 

hospitalar considerado bom, independentemente do nível de complexidade, sendo que grande 

parte destes serviços (97,2%) não executavam todas as atividades consideradas básicas 

(gerenciamento, seleção de medicamentos, logística, informação e distribuição de 

medicamentos). Este conjunto de atividades é fundamental para a realização da assistência 
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farmacêutica a pacientes hospitalizados (MESSENDER; OSORIO-DE-CASTRO; 

CAMACHO, 2007).  

Dentre os hospitais estudados, 11,6% apresentavam uma relação de medicamentos 

atualizada e apenas 3,6% tinham uma CFT funcionando regularmente, demonstrando uma 

deficiência importante na promoção do URM em hospitais brasileiros. Outro ponto 

importante é que, apesar da distribuição de medicamentos ser uma atividade presente em 

todos os hospitais avaliados, mais da metade (51,2%) opera por um sistema de medicação 

mais arcaico, o sistema coletivo, sendo responsável pelos piores desempenhos nesta atividade. 

Ao mesmo tempo, apenas um hospital executava a distribuição de medicamentos para 

pacientes internados utilizando-se o modelo de distribuição por dose unitária, que representa 

um sistema mais sofisticado e seguro (OSORIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004; 

RIBEIRO, 2008). 

No que tange à informação, observa-se o quão raro é a presença de uma Farmácia 

Hospitalar que desenvolva esta atividade formalmente (1,6%). Além disso, a execução de 

ações educativas diretas aos pacientes e junto aos profissionais de saúde, com a inserção do 

farmacêutico na equipe clínica, foi encontrada em apenas 16 hospitais, dos 250 avaliados. Os 

resultados encontrados na atividade de informação representam um perfil de omissão por 

parte dos serviços de farmácia hospitalar frente à garantia do uso seguro e racional de 

medicamentos (MESSENDER; OSORIO-DE-CASTRO; CAMACHO, 2007; OSORIO-DE-

CASTRO; CASTILHO, 2004). 

Diante desse cenário é visível a importância de normas e regulamentos para que seja 

possível padronizar condutas de qualidade na prestação de serviços pela farmácia hospitalar. 

Existem atualmente apenas duas normas específicas para o setor. Uma é a Resolução no 

492/08 do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que “regulamenta o exercício profissional 

nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e outros serviços de saúde, 

de natureza pública ou privada”, trazendo as atribuições e competências do profissional 

farmacêutico dentro dessa área de atuação (BRASIL, 2008). A outra corresponde à Portaria n0 

4.283/10 do Ministério da Saúde (MS), que “aprova as diretrizes e estratégias para a 

organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia nos âmbitos 

dos hospitais”, buscando garantir à população serviços de farmácias hospitalares de qualidade 

(BRASIL, 2010). 

 



18 
 

Modelos Teóricos de Distribuição de Medicamentos em Hospitais 

 

O uso de medicamentos dentro de uma unidade hospitalar é um processo complexo que 

envolve diversas etapas e equipes profissionais e segue um sistema de funcionamento. O 

sistema medicação se inicia pela etapa da prescrição, passando pela distribuição e 

administração de medicamentos, até chegar ao paciente (LIMA; SILVA; REIS, 2006; 

RIBEIRO, 2008). A prescrição é responsabilidade da equipe médica, a distribuição da equipe 

farmacêutica e a administração, é inerente ao profissional da equipe de enfermagem 

(CASSIANI, 2005).  

Sistema de medicação e sistema de distribuição de medicamentos são dois termos 

utilizados para definir o processo de utilização de medicamentos dentro do ambiente 

hospitalar (RIBEIRO, 2008). O segundo termo quando utilizado, geralmente, está atrelado 

apenas à atividade de distribuição de medicamentos, realizada pelo Serviço de Farmácia. 

Porém, ambos os termos englobam as três etapas do processo de utilização de medicamentos 

– prescrição, distribuição e administração. 

A distribuição de medicamentos pode seguir um dos três tipos de modelos teóricos 

descritos: coletivo, individualizado ou por dose unitária. O que diferencia estes modelos é a 

forma de solicitação e envio dos medicamentos, interferindo diretamente, no tempo de 

dedicação da equipe de enfermagem em atividades relacionadas com o medicamento, no 

tamanho dos estoques presentes nas unidades de internação e na participação do Serviço de 

Farmácia no acompanhamento farmacoterapêutico do paciente (LIMA; SILVA; REIS, 2006; 

RIBEIRO, 2008). 

O sistema coletivo, também chamado de tradicional, é o mais antigo e arcaico, porém, 

ainda é a realidade de muitos hospitais brasileiros. Segundo Osorio-de-Castro e Castilho 

(2004), 52,1% dos hospitais brasileiros utilizavam o sistema coletivo. Neste modelo os 

medicamentos são distribuídos por unidade de internação, através de uma solicitação 

realizada pela equipe de enfermagem. Isto permite a formação de estoques em todo o hospital, 

dificultando o controle pelo Serviço de Farmácia dos medicamentos quanto ao prazo de 

validade, modos de conservação e gastos por pacientes (LIMA; SILVA; REIS, 2006; 

RIBEIRO, 2008). 
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Outra desvantagem é a falta de otimização dos recursos humanos, principalmente, dos 

profissionais da equipe de enfermagem, que gastam 25% do seu tempo em atividades 

relacionadas com medicamentos. Fica sob sua responsabilidade realizar a transcrição dos 

medicamentos prescritos; guardar e monitorar os estoques de medicamentos; separar os 

medicamentos a cada horário; calcular, preparar e administrar as doses prescritas. Por outro 

lado, os farmacêuticos são subaproveitados tecnicamente, visto que não têm acesso às 

prescrições dos pacientes, impossibilitando uma análise crítica das mesmas. A farmácia ocupa 

apenas o papel de um repassador de medicamentos (LIMA; SILVA; REIS, 2006). 

As poucas vantagens do sistema coletivo, na verdade representam limitações para uma 

distribuição de medicamentos de qualidade e que ofereça maior segurança ao paciente. São 

elas: necessidade de um menor número de recursos humanos na farmácia, devido à 

quantidade reduzida de solicitações a este serviço e maior disponibilidade de medicamentos 

nas unidades clínicas. Como conseqüência, tem-se um aumento da incidência de erros 

envolvendo medicamentos, como por exemplo, administração do medicamento, dose e/ou via 

incorretos e administração de medicamento vencido. Além disso, há também um considerável 

aumento de gastos, resultante de perdas de medicamentos por má conservação, prazo de 

validade expirado, desvios e utilização incorreta (LIMA; SILVA; REIS, 2006; RIBEIRO, 

2008). 

O sistema de distribuição individualizado também é considerado um sistema 

tradicional. Entretanto, neste modelo, as solicitações de medicamentos são realizadas por 

paciente, para um período de tratamento de até 24h, através da transcrição da prescrição 

(sistema individualizado indireto) ou de cópia direta da mesma (sistema individualizado 

direto) (LIMA; SILVA; REIS, 2006; RIBEIRO, 2008). O sistema direto oferece maior 

segurança em relação ao indireto, pois elimina a etapa de transcrição e, conseqüentemente, os 

riscos inerentes a esta atividade (ANACLETO ET al, 2005). Em 2004, Osório-de-Castro e 

Castilho mostram que, no Brasil, 34,8% dos hospitais distribuíam os medicamentos de forma 

individualizada, incluindo aqui os sistemas direto e indireto. 

Na distribuição individualizada a farmácia tem um papel mais ativo na utilização de 

medicamentos no hospital. O acesso às prescrições permite aos farmacêuticos analisá-las em 

busca de minimizar a ocorrência de erros. Somado a isto, há um maior controle dos 

medicamentos pela farmácia, uma vez que, os estoques nas unidades de internação fica 

reduzido. Entretanto, a equipe de enfermagem continua envolvida no preparo de doses dos 
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medicamentos, mantendo o tempo gasto e o risco de erros do sistema coletivo no que diz 

respeito a esta atividade (LIMA; SILVA; REIS, 2006). 

Apesar de o sistema individualizado apresentar uma redução de gastos com 

medicamentos quando comparado com o sistema coletivo, a perda de medicamentos ainda 

pode ser considerada alta devido, principalmente, à permanência de estoques desnecessários 

nas unidades de internação e à designação do preparo de medicamentos à equipe de 

enfermagem (LIMA; SILVA; REIS, 2006). 

Embora muitos livros apresentem um modelo de sistema de distribuição, denominado 

de misto, esta posição merece considerações dado que este modelo não acrescenta nenhum 

procedimento diferenciado daqueles presentes nos modelos coletivo e individualizado. No 

sistema misto algumas clínicas são atendidas pelo modelo coletivo e outras pelo 

individualizado. Em geral, nas unidades de internação os medicamentos são distribuídos de 

forma individualizada, total ou parcialmente, e em unidades específicas como emergência, 

maternidade e centro cirúrgico, por exemplo, os medicamentos são distribuídos através de 

solicitações (LIMA; SILVA; REIS, 2006). É, inclusive, importante questionar a possibilidade 

de um hospital aderir totalmente e exclusivamente a um único modelo teórico de distribuição 

de medicamentos. 

No último modelo, o sistema de distribuição por dose unitária ou sistema moderno, os 

medicamentos são distribuídos por paciente, separados por horário, através de prescrições ou 

de suas cópias diretas. O grande diferencial deste sistema é que os medicamentos, 

independente de sua forma farmacêutica, são preparados pelo Serviço de Farmácia, ou seja, 

são distribuídos às unidades de internação, prontos para serem administrados. Por 

conseguinte, os estoques nas clínicas são drasticamente reduzidos, restando apenas 

medicamentos utilizados em situações de emergência e aqueles para atenderem até 24h de 

tratamento (LIMA; SILVA; REIS, 2006; RIBEIRO, 2008). 

Outro ganho proporcionado por este sistema é o melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, principalmente da equipe de enfermagem, visto que o tempo gasto da mesma com 

atividades relacionadas a medicamentos é reduzido, aumentando sua disponibilidade para 

executar suas atividades essenciais de cuidado ao paciente. Ademais, os erros de medicação e 

os riscos de contaminação relacionados com o preparo de medicamentos são diminuídos 

significativamente, já que é realizado por profissionais tecnicamente capacitados e em 

ambientes adequados (ANACLETO, 2005; LIMA; SILVA; REIS, 2006; RIBEIRO, 2008). 
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A farmácia ganha maior importância dentro da instituição hospitalar, assumindo além 

de tarefas logísticas, seu papel clínico-assistencial. As prescrições são analisadas 

tecnicamente pelos farmacêuticos, que elaboram também o perfil farmacoterapêutico do 

paciente, que compreende informações básicas do mesmo (peso, idade, diagnóstico principal, 

data de admissão, leito e unidade de internação) e dos medicamentos em uso (nome com a 

DCB, forma farmacêutica, concentração, dose, intervalo, via de administração, data do início 

e quantidade diária) (LIMA; SILVA; REIS, 2006). O sistema individualizado também 

permite uma análise das prescrições, entretanto o sistema por dose unitária possibilita que esta 

atividade seja realizada com maior aprofundamento. 

Apesar do sistema por dose unitária exigir um alto investimento inicial com infra-

estrutura, recursos humanos e materiais, a longo prazo, este custo é compensado pela 

expressiva redução dos gastos com medicamentos. Isto pode ser explicado, principalmente, 

pela diminuição dos estoques nas unidades de internação e pelo preparo dos medicamentos 

pela farmácia (LIMA; SILVA; REIS, 2006). 

Vale retomar que os hospitais em geral dificilmente se enquadram em apenas um dos 

modelos teóricos de distribuição descritos anteriormente. Eles tendem a mesclar 

características dos diversos tipos de sistemas. Por exemplo, num mesmo hospital pode haver 

distribuição de líquidos e sólidos orais de forma unitária, ou seja, para cada paciente, horário e 

prontos para a administração e, por outro lado, distribuir medicamentos injetáveis de forma 

individualizada, necessitando da equipe de enfermagem para o preparo dos mesmos. E ainda, 

este mesmo hospital, pode ter serviços de alta rotatividade que operem pelo sistema coletivo, 

como emergência e maternidade, devido à falta de aplicabilidade dos demais sistemas nestes 

setores. 

A implantação de um sistema de distribuição de medicamentos efetivo e seguro, permite 

uma assistência de qualidade ao paciente, além da otimização dos recursos financeiros e 

humanos. O sistema de distribuição por dose unitária surge deste desejo como uma alternativa 

aos sistemas tradicionais para aumentar a segurança dos pacientes no que diz respeito à 

utilização de medicamentos (RIBEIRO, 2008). 
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Erros de Medicação no Ambiente Hospitalar 

 

Os eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM) seguem o mesmo conceito de 

eventos adversos (EA), descrito anteriormente, porém se relacionam apenas aos danos 

causados pelo uso ou falta de uso de medicamentos, quando necessário (OTERO e 

DOMINGUÉZ, 2000). Dentre os EAM incluem-se as reações adversas e os erros de 

medicação (ROSA e PERINI, 2003). 

A grande diferença entre reações adversas (RAM) e erros de medicação (EM) é a 

possibilidade ou não de prevenção. A OMS (2005) define as RAM como “eventos 

indesejáveis que ocorrem após o uso do medicamento em doses normalmente utilizadas no 

homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade”. É um risco inerente 

ao uso do medicamento e que, apesar de às vezes serem previsíveis, não podem ser evitados, 

dado que só são identificadas após a ocorrência de desfechos nocivos (ROSA e PERINI, 

2003). 

Por outro lado, EM é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode 

levar ao uso inadequado de medicamentos ou causar danos aos pacientes (NCC MERP, 2011; 

ROSA e PERINI, 2003). É importante ressaltar que nem todos os erros de medicação 

resultam em danos aos pacientes e, portanto, não representam eventos adversos. Isto ocorre 

em situações onde esses erros são interceptados antes de atingirem os pacientes ou, quando os 

atingem, mas não causam nenhum prejuízo a sua saúde. Entretanto, também são merecedores 

de investigação, uma vez que servem para indicar falhas no processo de utilização de 

medicamentos e prevenir possíveis eventos adversos em situações futuras (CASSIANI, 2005; 

KHALILI et al, 2011; ROSA e PERINI, 2003). 

Os erros de medicação que provocam danos aos pacientes são denominados de eventos 

adversos evitáveis (EAE) relacionados a medicamentos e que, portanto, representam a 

interseção entre evento adverso a medicamento e erro de medicação. A figura 2 ilustra a 

relação EAM, EM e EAE (MENDES, 2011).  
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Figura 2. Relação entre evento adverso a medicamento, erro de medicação e evento adverso 

evitável (Adaptado de MENDES, 2011, com permissão do autor) 

 

Leape et al (1991) identificaram que 3,7% dos pacientes internados em Nova York, em 

1984, sofreram um EA, onde 69% eram erros relacionados ao cuidado do paciente e, portanto, 

poderiam ser evitados. Destaca-se que a causa mais comum destes EA eram relacionados a 

medicamentos (19,4%). Outros estudos realizados posteriormente, em outros países 

desenvolvidos, confirmaram a vulnerabilidade dos sistemas de saúde à ocorrência de EA 

(BAKER et al, 2004; MICHEL et al, 2004; VINCENT; NEALE; WOLOSHNOWYCH, 2001; 

WILSON et al, 1995). 

No Brasil, um estudo envolvendo três hospitais públicos de ensino do Rio de Janeiro 

mostrou uma incidência de pacientes com EA de 7.6%, onde 66.7% destes poderiam ter sido 

evitados (MENDES et al, 2009). Comparando com estudos em países desenvolvidos observa-

se uma semelhança no índice de EA (Canadá, 7,5%; Inglaterra, 10,8%; França, 15,5%; e 

Austrália 16,6%). Porém, tratando-se de eventos adversos resultantes de erros no cuidado à 

saúde, o Brasil apresentou uma incidência superior às destes países: França, 27,6%; Canadá, 

36,9%; Austrália 50%; e Inglaterra, 52% (BAKER et al, 2004; MENDES et al, 2009; 

MICHEL et al, 2004; VINCENT; NEALE; WOLOSHNOWYCH, 2001; WILSON et al, 

1995). 

Além do prejuízo humano, os EA aumentam significativamente o custo financeiro para 

as instituições de saúde com o prolongamento do tempo de internação, tratamento dos agravos 

causados aos pacientes e litígios (OMS, 2003). Bates et al (1997) detectaram, em dois 
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hospitais de ensino americanos, um custo adicional de $3.244 e $5.857 para cada EAM e 

EAE, respectivamente. Extrapolando esses valores para todo o país, os gastos anuais com 

erros relacionados ao cuidado chegaram a aproximadamente 3 milhões de dólares. 

Os erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa do sistema de medicação 

(prescrição, distribuição e administração). Os erros de prescrição são considerados os EAE 

mais sérios e estão relacionados principalmente à omissão de informações (dose, posologia, 

forma farmacêutica e via de administração), uso de abreviações não padronizadas pela 

instituição e uso de prescrições manuais (MIASSO et al, 2009; ROSA e PERINI, 2003).  

Em relação à etapa de distribuição de medicamentos, os EM em sua grande maioria são 

considerados banais, pois não chegam a atingir o paciente. Estão associados, principalmente, 

a falhas na comunicação verbal e escrita, aparência muito similar de medicamentos, excesso 

da carga de trabalho, fatores ambientais que favoreçam interrupções ou distrações, uso de 

literatura desatualizada e falta de conhecimento dos outros profissionais de saúde e pacientes 

a respeito dos medicamentos utilizados (ANACLETO et al, 2005). Em um hospital geral de 

Belo Horizonte, observou-se que as principais causas de EM envolvendo a distribuição de 

medicamentos foram a omissão de doses (57,3%), medicamentos prescritos de forma 

incompleta e distribuídos (13,3%) e distribuição de medicamentos na concentração incorreta 

(12,7%) (ANACLETO et al, 2007). 

A administração de medicamentos é a etapa final do sistema de medicação e, portanto, 

um EM neste ponto do processo só é possível de ser interceptado pela própria equipe 

envolvida ou pelo paciente. Daí a importância de manter o paciente informado a respeito das 

questões que envolvam o seu tratamento medicamentoso. Ao contrário, até 86% dos EM 

ocorridos nas etapas de prescrição e distribuição são interceptados pela equipe de enfermagem 

(SILVA et al, 2007). Os erros de administração mais comuns são: administração de 

medicamentos no horário e dose incorretos, omissão de doses e administração de 

medicamentos não autorizados (REIS et al., 2010; SILVA et al., 2011). 

Estudos revelam que a qualidade do sistema de medicação implantado nos hospitais é 

fator determinante na incidência de erros de medicação. O sistema de medicação por dose 

unitária reduz significamente a taxa de erros envolvendo o uso de medicamentos. Esta 

redução é atribuída a características inerentes a este sistema, já citadas no tópico anterior, 

como a identificação do medicamento durante todo o processo de distribuição com o nome e 

leito do paciente, o preparo dos medicamentos pela equipe de farmácia em ambiente próprio e 
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a análise crítica das prescrições originais ou suas cópias diretas (sem transcrição) pelo 

farmacêutico (CIPRIANO, 2004; FONTAN et al., 2003). 

A inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar também contribui para o uso 

seguro e racional de medicamentos dentro do ambiente hospitalar. Dois estudos do tipo caso-

controle mostraram que a participação de farmacêuticos nos rounds multidisciplinares, em 

unidade de terapia intensiva e clínica médica, reduziu em 72% e 78%, respectivamente, a taxa 

EA provindos de erros de medicação associados à prescrição. Os farmacêuticos clínicos 

preveniram EAE relacionados a medicamentos prevenindo ou interceptando os erros de 

medicação no momento da elaboração da prescrição. A prevenção se deu através do 

fornecimento de informações sobre questões relacionadas a medicamentos (dose, posologia, 

indicação, interação, entre outras) e a detecção de EAE, através da revisão e correção de todas 

as prescrições antes delas seguirem para a etapa de distribuição. Também evitaram erros de 

administração devido à participação da enfermeira-chefe no round, o que permitia 

esclarecimentos de dúvidas relacionadas a esta atividade (KUCUKARSLAN et al, 2003; 

LEAPE et al, 1999). 

A capacidade de errar é inerente ao ser humano e apesar desta condição não ser passível 

de mudanças, é possível e indispensável mudar as condições de trabalho de modo a garantir a 

qualidade e a segurança dos serviços de saúde. Os EM podem ser evitados criando-se 

condições que impeçam ou dificultem os profissionais de saúde a cometê-los ou, após sua 

ocorrência, que permitam identificá-los antes de atingirem os pacientes. A implantação de 

rotinas que aumentem o nível de segurança, o treinamento sistemático dos profissionais e a 

incorporação de tecnologias que auxiliem o trabalho, são algumas medidas que podem 

contribuir para a criação de um sistema de medicação mais seguro (OLIVEIRA, 2010; ROSA 

e PERINI, 2003; SILVA e CASSIANI, 2004). O conhecimento quantitativo e qualitativo dos 

EM de um hospital contribui para a construção dessas medidas, visto que permite identificar 

as etapas do sistema mais vulneráveis à ocorrência de erros (ROSA e PERINI, 2003). 
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OBJETIVO 
 

Geral 

Analisar os erros de medicação em ambiente hospitalar, a partir da identificação e 

sistematização de sua ocorrência em um hospital federal geral de alta complexidade. 

 

Específicos 

 Identificar as etapas do sistema de medicação mais vulneráveis à ocorrência de 

erros de medicação; 

 Identificar as principais causas de erros de medicação em cada etapa do sistema de 

medicação; 

 Identificar os medicamentos mais envolvidos nos erros de medicação no hospital 

estudado; 

 Discutir a identificação e intervenção dos erros de medicação pelo farmacêutico 

clínico. 
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METODOLOGIA 

 

Desenho do estudo 

 

O estudo pode ser classificado, quanto aos fins, como exploratório e descritivo, visto a 

necessidade de se ampliar o conhecimento acerca do tema erros de medicação em hospitais do 

Brasil (TOBAR e YALOUR, 2001). Com relação aos meios, o trabalho deve ser visto como 

um estudo de caso com características de pesquisa-ação. Trata-se de uma pesquisa que 

observa uma unidade hospitalar em busca de estudar as estratégias para ampliar a segurança 

no uso de medicamentos no ambiente hospitalar (VENTURA, 2007). A adoção do estudo de 

caso aconteceu por entender que a utilização de uma ou poucas unidades permite um 

aprofundamento maior na análise do objeto de estudo (TOBAR e YALOUR, 2001) 

A pesquisa-ação se caracteriza pelo fato de que o pesquisador, além de observar a 

realidade, também a modifica. Ele participa de forma ativa, intervindo em busca de 

aperfeiçoar a prática profissional. O estudo em questão apresenta características de uma 

pesquisa-ação visto que foram aceitáveis interferências ao longo do trabalho, incluindo o 

momento da coleta de dados, dada a importância desta ação para a assistência, de forma a 

evitar que um erro de medicação gerasse um dano ao paciente. (TOBAR e YALOUR, 2001; 

POPE e MAYS, 2009). As intervenções que aconteceram ao longo do tempo de execução do 

estudo muito possivelmente influenciaram nos resultados permitindo, inclusive, alcance aos 

objetivos. Ademais, neste estudo, a presença dos participantes na equipe multidisciplinar 

estimulava questionamentos a respeito de dúvidas quanto ao uso de medicamentos, por parte 

dos outros profissionais de saúde, o que contribuía indiretamente na prevenção de erros.  

A pesquisa-ação reconhece e se apóia na premissa que o alcance dos objetivos passa 

pekla observação e reconhecimento de um espaço real, sem interrupção dos processos que 
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ocorrem. O encontro com a realidade em sua complexidade amplia as possibilidades de 

aplicação dos resultados.  

 

Cenário: o Hospital Federal de Bonsucesso 

 

O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), fundado em 1948, é o maior hospital da 

rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro e é caracterizado como um hospital 

terciário, geral e de grande porte (HFBnet, 2012). É um hospital de alta complexidade, se 

enquadrando no nível de hierarquia 8, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde, uma vez que realiza procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo 

(BRASIL, 2009; CNES, 2011) Também é membro integrante da Rede Brasileira de Hospitais 

Sentinelas (HFBnet, 2012). 

O HFB oferece um serviço de emergência como porta de entrada e apresenta 28 

diferentes unidades de internação, totalizando cerca de 500 leitos. Além disso, oferece 

atendimento ambulatorial especializado. É considerado referência em oftalmologia; cirurgia 

de cabeça e pescoço; atendimento à gestante de alto risco; e transplantes de rins, fígado e 

córnea (HFBnet, 2012). 

O Serviço de Farmácia se divide nos setores: Secretaria, Chefia, Farmácia Central de 

Dispensação de Medicamentos, Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Farmácia de 

Manipulação e Farmácia Satélite de Oncologia. Dentro deste último setor, também se incluem 

os programas ambulatoriais de hepatites B e C e diabetes insulino-dependente. 

A Farmácia Central de Dispensação de Medicamentos é responsável pelo atendimento 

de todas as prescrições dos pacientes internados no HFB, sendo na verdade uma farmácia de 

distribuição de medicamentos, como já foi conceituada anteriormente. O funcionamento desta 

farmácia é de 24 horas, e conta com a presença de, em média, três farmacêuticos, quatro 

técnicos e três residentes no plantão diurno por dia e um farmacêutico e um técnico em cada 

plantão noturno. 
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Planejamento e execução do estudo 

 
Para melhor compreensão, o estudo será descrito em quatro etapas condizentes com a 

execução do mesmo: (i) o planejamento, (ii) a inserção nas clínicas, (iii) a coleta de dados e 

(iv) a análise dos dados. A figura 3 representa esquematicamente este conjunto de etapas e as 

relações entre elas. 

 

Planejamento

Inserção nas 
clínicas

CTI

NEURO UTH URO CARDIO
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Coleta de 

dados

Análise de dados
 

Figura 3. Metodologia do estudo. 

 

Primeira etapa: o planejamento 

 

Este estudo se apoiou em parte no projeto Farmácia Clínica do HFB, que nasceu da 

intenção de estreitar a relação do serviço de farmácia com as clínicas, aproximando o 

farmacêutico dos profissionais de saúde que trabalham no cuidado direto ao paciente. Um dos 
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objetivos principais do projeto era detectar e, quando possível, prevenir e interceptar erros de 

medicação nas clínicas selecionadas. 

Para compor a amostra foram selecionadas clínicas que apresentavam um número 

pequeno/médio de leitos, que ofereciam um serviço especializado e com um perfil de média a 

longa permanência, excluindo-se, portanto, as clínicas médicas, cirúrgicas gerais, emergência, 

maternidades e sala de parto. As pediatrias também não foram acompanhadas por se tratarem 

de clínicas com atendimento de um público peculiar. Desta forma, foram selecionadas sete 

clínicas, que juntas totalizavam 100 leitos: Centro de Terapia Intensiva (CTI; 10 leitos), 

Neurocirurgia (NEURO; 20 leitos), Cardiologia (CARDIO; 18 leitos), Unidade Coronariana 

(UC; 8 leitos), Unidade de Transplante Hepático (UTH; 6 leitos), Unidade de Transplante 

Renal (UTR; 14 leitos) e Urologia (URO; 24 leitos).  

Participaram da coleta de dados como pesquisadoras de campo outras duas 

farmacêuticas que também eram residentes de farmácia. As pessoas envolvidas na coleta de 

dados foram treinadas e orientadas a adotar o mesmo modo de execução.  

Foi elaborado pelo Serviço de Farmácia do HFB, um formulário próprio denominado 

Notificação de Erro no Processo Medicamentoso (Anexo 1). Este formulário possibilitava 

registrar até três erros de medicação diferentes com as seguintes informações: data e clínica 

de ocorrência; etapa do processo em que ocorreu o erro (prescrição, distribuição, preparo e 

administração); equipe, serviço ou profissional envolvido na sua ocorrência e detecção 

(equipe médica, de enfermagem, serviço de farmácia ou farmacêutico clínico); descrição do 

erro e sua classificação segundo sua gravidade.  

A classificação segundo a gravidade dos erros de medicação foi realizada com base no 

Algoritmo de Categorização de Erros de Medicação do NCC MERP (2001), também presente 

no formulário. A utilização desta ferramenta é uma recomendação do Institute for Healthcare 

Improvement (IHI, 2009), uma organização independente, reconhecida a nível mundial, que 

traz idéias e técnicas para aperfeiçoar a qualidade dos serviços de assistência à saúde. A 

classificação é composta por nove categorias, nomeadas por letras alfabéticas (Categorias de 

A a I), descritas no quadro 1. 
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Quadro 1. Classificação dos erros de medicação segundo sua gravidade. 

Categoria Descrição 
A Circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de causar um erro. 
B Erro que não atingiu o paciente. 

C Erro que atingiu o paciente, mas o mesmo não sofreu nenhum 
dano. 

D Erro que atingiu o paciente e o mesmo necessitou de intervenção 
ou monitorização extra para prevenir algum dano. 

E Erro que contribuiu ou resultou em dano temporário. 

F Erro que contribuiu ou resultou em um dano temporário e exigiu ou 
prolongou a internação do paciente. 

G Erro que contribuiu ou resultou em um dano permanente. 

H Erro que causou um dano temporário e foi necessária intervenção 
para manter a vida do paciente. 

I Erro que contribuiu ou resultou em óbito. 
 

Segunda etapa: a inserção nas clínicas 

 

A inserção dos farmacêuticos participantes nas clínicas selecionadas iniciou-se após a 

autorização de seus respectivos chefes. A partir deste momento, os farmacêuticos passaram a 

interagir diretamente com as equipes multidisciplinares, principalmente com as equipes 

médicas e de enfermagem. Essa comunicação se dava através dos rounds multidisciplinares 

ou por conatos com os profissionais nas salas dos médicos ou nos postos de enfermagem.  

Este período prévio de inserção nos setores teve duração de uma semana. A maioria 

das clínicas recebeu os farmacêuticos de forma receptiva e algumas apresentaram um pouco 

mais de resistência num primeiro momento, em especial a UTR, que após o primeiro mês foi 

excluída do estudo, totalizando então, seis clinicas que somavam 86 leitos. 

Após este período ficou estabelecido o número de visitas semanal nos setores, segundo 

sua complexidade e necessidade de acompanhamento. A dedicação diária dos farmacêuticos 

nas clínicas era, em média, de quatro horas. O quadro 2 mostra a freqüência de visitas e o 

tempo de dedicação em cada setor estudado. 
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Quadro 2. Freqüência semanal das visitas farmacêuticas. 

Clínica 
N de visitas/ 

semana 
Carga horária/ 

semana 

CARDIO 3 12h 

CTI 3 12h 

NEURO 1 4h 

UC 2 8h 

URO 2 8h 

UTH 2 8h 

 

Terceira etapa: a coleta de dados 
 

A coleta de dados aconteceu simultaneamente nas seis clínicas, no período de abril a 

julho de 2011. A detecção dos erros de medicação (EM) era realizada, principalmente, através 

da análise das prescrições e prontuários, e de forma complementar, através, de informações 

fornecidas nos momentos de interação com a equipe multidisciplinar e da observação direta. 

A figura 4 demonstra esquematicamente esta dinâmica. 

 

Interação com 
a equipe 

multidisciplinar

Ajustes nas 
prescrições e 

uso

Análise das 
prescrições e 
prontuários

Detecção dos 
erros de 
medicação

 

Figura 4. Processo de detecção e intervenção dos erros de medicação. 

 

A interação com as equipes variava de acordo com a rotina de cada clínica. Ela 

poderia ocorrer através dos rounds multidisciplinares, onde se tem a presença de diversos 

profissionais de saúde, como médico, enfermeiro e fisioterapeuta, ou por abordagem direta 

dos profissionais nos setores. 



33 
 

Os rounds multidisciplinares faziam parte da rotina diária apenas do CTI. Na 

CARDIO os rounds eram realizados com freqüência, porém, não tinham uma regularidade e 

na NEURO, ocorria apenas em um dia na semana e este, não correspondia ao dia de visita da 

farmacêutica residente. Nas demais clínicas estudadas, esses encontros multidisciplinares não 

eram realizados.  

Os contatos diretos com as equipes dos setores ocorriam mediante demanda de 

questionamentos, necessidade de realização de uma intervenção, ou resolução de dúvidas a 

respeito de prescrição ou uso de algum medicamento. Esses contatos nos setores ocorriam em 

geral com as equipes médicas e de enfermagem. A comunicação com os demais 

farmacêuticos do Serviço de Farmácia, quando necessário, se dava na Farmácia Central de 

Dispensação de Medicamentos. 

As prescrições de todos os pacientes internados nas clínicas eram analisadas nos dias 

de visita do farmacêutico residente, focando a detecção de EM. Quando possível e/ou 

necessário, os prontuários também eram utilizados como ferramenta de identificação de EM. 

Alguns EM também foram detectados através da observação e contato diretos com as equipes 

envolvidas no cuidado ao paciente. 

Os erros de distribuição eram detectados a partir das prescrições, onde a equipe de 

enfermagem sinalizava as faltas ou trocas de medicamentos e onde era possível identificar 

erros cometidos pelos farmacêuticos do serviço no momento da triagem dos medicamentos. 

Alguns erros na triagem eram identificados pelos técnico-administrativos da farmácia durante 

a separação de medicamentos. Como no Serviço de Farmácia do hospital estudado não existe 

uma dupla-checagem de medicamentos antes dos mesmos serem entregues às clínicas, os 

erros ocorridos durante a separação, só poderiam ser detectados no momento de recebimento 

dos medicamentos pela equipe de enfermagem.  

A etapa de administração não foi acompanhada integralmente, devido à demanda de 

grande disponibilidade de tempo para a realização desta tarefa. A detecção de EM nesta etapa 

foi feita, principalmente, através de informações contidas nas prescrições e prontuários. 

Eventualmente, foi possível detectar falhas durante os rounds multidisciplinares, interação 

direta com a equipe de enfermagem e observação direta nos postos de enfermagem nos 

momentos das visitas às clínicas. 



34 
 

Para cada etapa do sistema de medicação foram avaliadas algumas variáveis, cada qual 

com suas definições de erros, conforme especificações presentes no quadro 3. 

 

Quadro 3. Definições de erros em cada etapa do sistema de medicação. 
Prescrição Distribuição Administração 

Legibilidade: medicamentos prescritos 
com impossibilidade de entendimento 
da grafia e compreensão total do que 
está escrito, incluindo letras, números, 
símbolos e abreviaturas. 

Triagem: omissão, medicamento triado 
de forma incorreta (quantidade acima ou 
abaixo da prescrita), apresentação 
incorreta; triado medicamento suspenso. 

Aprazamento – aprazamento incorreto 
de acordo com a posologia prescrita, 
por exemplo, bromoprida 10mg 8/8h, 
aprazada para às 10h e 22h. 

Dose: omissão; dose diferente da 
recomendada pela literatura; dose plena 
de medicamentos que necessitam de 
ajuste para populações especiais. 

Separação – omissão; medicamento, 
quantidade, dose ou apresentação 
incorretos; separação de medicamento 
deteriorado, sem identificação completa 
ou sem diluente próprio. 

Omissão de dose: medicamento não 
administrado em pelo menos um 
horário. Não foi considerada omissão de 
dose em caso de falta do medicamento 
no hospital. 

Posologia: omissão; posologia diferente 
da recomendada na literatura, posologia 
habitual para populações especiais que 
necessitam de ajuste. 

- 

Horário incorreto – administração de 
medicamento com atraso ou 
adiantamento de pelo menos 60 
minutos. 

Via de administração: omissão ou via 
diferente da recomendada pela literatura. - Dose incorreta – administração da dose 

incorreta do medicamento prescrito. 

Duplicidade terapêutica: mesmo 
medicamento prescrito mais de uma vez 
ou associação de medicamentos para 
mesma finalidade terapêutica sem 
benefício adicional. 

- 
Medicamento não prescrito – 
administração de medicamento não 
prescrito ou suspenso. 

Necessidade terapêutica: medicamento 
não necessário prescrito ou necessário e 
não prescrito. 

-  

Medicamento vencido – presença no 
estoque da clínica ou administração de 
medicamento com o prazo de validade 
expirado.  

Interação medicamentosa importante: 
interação medicamentosa entre dois ou 
mais medicamentos prescritos, 
clinicamente significante. 

- 

Medicamento deteriorado: presença 
no estoque da clínica ou administração 
de medicamento com alterações físico-
químicas.  

Paciente alérgico: medicamento 
prescrito para paciente com histótrico de 
alergia conhecido. 

-  

Medicamento sem identificação – 
presença no estoque da clínica ou 
administração de medicamento sem 
identificação após o preparo. 
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Os EM detectados, quando possível, eram interceptados antes de atingirem os 

pacientes. Esta prevenção de eventos adversos foi realizada através de intervenção direta com 

as equipes de saúde. Quando um erro na prescrição era identificado, o médico prescritor era 

contactado para a resolução do EM ou, na sua ausência, o médico plantonista presente no 

setor. Os erros de distribuição eram ajustados pelas próprias farmacêuticas residentes, uma 

vez que tinham autonomia para atuarem na rotina da farmácia de distribuição de 

medicamentos. E quanto aos erros da etapa de administração, quando era possível detectá-los 

antes de atingirem o paciente, as intervenções ocorriam no posto de enfermagem com a 

equipe de plantão. 

Vale ressaltar que o foco do estudo não era analisar as intervenções farmacêuticas e 

nem o nível de adesão dos profissionais de saúde às mesmas. Porém, o formulário utilizado na 

coleta de dados possibilita determinar quantos EM os farmacêuticos interceptaram antes de 

atingirem aos pacientes. 

Os dados coletados foram inseridos mensalmente em um banco de dados no software 

Epi Info, versão 3.5.2, construído com base no Formulário de Notificação de Erro no Processo 

Medicamentoso. 

As variáveis utilizadas na construção do banco de dados, determinadas de acordo com 

as informações obtidas no formulário, foram: data e setor de ocorrência do EM; categoria 

profissional responsável por sua ocorrência; etapa do sistema de medicação envolvida, 

categoria profissional que o detectou; descrição do EM e sua classificação em categoria. 

Destaca-se que somente após três meses de estudo decidiu-se incluir no banco uma variável 

correspondente ao medicamento envolvido no EM. Como esta variável somente foi incluída 

no último mês do estudo, nem todos os erros coletados anteriormente, continham o registro do 

medicamento envolvido. 

 

Quarta etapa: a análise de dados 

 

Os dados relacionados aos erros de medicação foram tratados de modo a fornecer sua 

freqüência por clínica, considerando a ocupação dos leitos no período estudado, por etapa do 
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sistema de medicação e segundo as causas identificadas. Também foram avaliados a 

gravidade para a saúde do paciente e os medicamentos envolvidos. 

Foram consideradas como etapas do sistema de medicação a prescrição, distribuição e 

administração. Não foram observados os erros relacionados ao preparo muito embora este seja 

parte, considerando o modelo de distribuição adotado no HFB, da etapa de administração. 

Como o preparo de medicamentos fica sob a responsabilidade da equipe de enfermagem, isto 

dificulta uma definição de erro neste processo, uma vez que o profissional não tem condições 

físicas e ambientais adequadas e nem o treinamento necessário, para realizar esta atividade de 

forma correta e segura.  

As causas dos erros de medicação foram determinadas por análise do campo aberto de 

descrição do erro, do formulário utilizado na coleta de dados, e tabulada através do conjunto 

de descrições. A classificação dos erros segundo sua gravidade se valeu do Algoritmo de 

Categorização de Erros de Medicação adotado pelo NCC MERP (NCC MERP, 2001). Além 

disso, agrupou-se as categorias em erros potenciais (Categoria A), erros sem eventos adversos 

(Categorias B, C e D), erros com eventos adversos (Categorias E, F, G e H) e erros fatais 

(Categoria I), para um melhor entendimento do desfecho dos EM que ocorreram no período 

estudado. 

Os medicamentos envolvidos nos EM foram agrupados segundo a classificação 

Anatomical Therapeutical Classification (ATC) de primeiro nível (anatômico), a fim de se 

obter as freqüências de cada subgrupo (OMS, 2012). 

 

Questões éticas 

 

O trabalho foi planejado e executado observando as normas da Resolução 196/96. O 

planejamento, a inserção nas clínicas e a coleta dos dados foi realizada com o acordo de todos 

os setores envolvidos – Serviço de Farmácia, Cardiologia, Centro de Terapia Intensiva, 

Neurocirurgia, Unidade Coronariana, Unidade de Transplante Hepático e Urologia. A 

autorização foi firmada pela chefia do Serviço de Farmácia. 

Em seguida, dada à importância de um olhar qualificado, o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso e solicitada autorização para 
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análise e publicação dos dados. O projeto foi aprovado com a identificação CEP-HFB 25/11 

(Anexo 2). Todas as demais etapas aconteceram como firmado com o Comitê. Os dados 

coletados foram trabalhados no coletivo e não expõem pacientes e profissionais envolvidos 

nos erros de medicação detectados. 

Destaca-se que, o aprofundamento no tema trouxe a percepção de que o melhor título 

para a pesquisa seria “Erros de medicação em hospital federal geral de alta complexidade” 

ao invés de “Ocorrência de eventos adversos evitáveis relacionados com medicamentos em 

um hospital público federal”, sem necessidade de alteração dos procedimentos 

metodológicos. A mudança tem relação com o termo eventos adversos evitáveis relacionados 

com medicamentos, que se refere apenas aos erros, envolvendo medicamentos, que causaram 

danos aos pacientes. Por outro lado, o termo erros de medicação abrange tanto os erros que 

causaram dano como aqueles que não tiveram um desfecho adverso ao paciente. 

Acrescentaram-se também no título características do hospital em questão, a fim de posicionar 

o leitor quanto ao perfil do cenário do estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Erros de medicação: ocorrência e tipologia 

 

Índice de erros de medicação 

 

Durante os quatro meses de estudo, foram detectados 222 erros de medicação (EM) 

nas clínicas analisadas, sendo que 34 ocorreram no mês de abril, 54 em maio, 73 em junho e 

61 no mês de julho. O número total de pacientes internados neste período, nas clínicas 

selecionadas, foi de 9.512, segundo a taxa de ocupação de leitos. A incidência total de EM foi 

de 2,33 por 100 pacientes internados.  

Cabe destacar que nem todos os EM foram identificados primariamente pelos 

farmacêuticos participantes (157/222). Alguns EM foram detectados num primeiro momento, 

pela equipe de enfermagem (54), pelo Serviço de Farmácia (9) e pela equipe médica (2). Os 

erros de distribuição, em geral, não eram detectados pelos farmacêuticos pesquisadores 

primariamente, uma vez que estes ocorriam dentro do Serviço de Farmácia, sendo o foco do 

estudo detectar EM nas clínicas, a partir da inserção do farmacêutico na equipe 

multidisciplinar. Os EM ocorridos nesta etapa do sistema de medicação foram identificados 

pela equipe de enfermagem, principalmente, e pela equipe do Serviço de Farmácia. 

Um estudo espanhol recente, que utilizou uma metodologia similar, apresentou uma 

incidência de EM bem superior do que a encontrada neste estudo, 98 EM por 100 pacientes 

(PASTÓ-CARDONA et al., 2009). Esta discrepância pode estar relacionada com o maior 

número de etapas analisadas (prescrição, transcrição, validação, preparo, distribuição e 
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administração) e pelo monitoramento integral da etapa de administração, através do método 

de observação direta. Outro diferencial foi a participação, além de farmacêuticos, de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. O preparo de medicamentos na enfermaria e a 

administração dos mesmos eram analisados pelos profissionais de enfermagem, o que 

facilitava a detecção de falhas nestas etapas do processo.  

Observa-se um aumento na detecção de EM ao longo do tempo do estudo, que pode 

ser explicado pela maior integração das farmacêuticas participantes na equipe multidisciplinar 

e pelo aprofundamento do conhecimento da rotina de cada setor com o passar do tempo, o que 

favorecia a percepção de mais erros. No último mês houve uma leve redução da freqüência de 

EM, já podendo ser reflexo da atuação dos farmacêuticos nas clínicas, fornecendo 

informações relacionadas ao uso de medicamentos à equipe multidisciplinar. Informações 

educativas quanto ao uso de medicamentos é uma possibilidade de prevenção de eventos 

adversos evitáveis pelo farmacêutico clínico (LEAPE et al., 1999). 

Cabe destacar que este estudo não teve um período de análise da taxa de EM anterior à 

inserção dos farmacêuticos nas clínicas, o que impossibilitou uma comparação do índice de 

EM antes e depois de sua presença na equipe multidisciplinar. 

 

Erros de medicação por clínicas 

 

O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) apresenta como modelo de distribuição de 

medicamentos uma combinação entre os sistemas coletivo e individualizado. Dentre as 

clínicas selecionadas, todas operavam pelo sistema individualizado, com exceção da Urologia 

(URO), que utilizava o modelo coletivo de distribuição. Na realidade, o sistema adotado na 

URO não se enquadra totalmente no modelo coletivo descrito na literatura, uma vez que, a 

farmácia recebe as prescrições de cada paciente. Todavia, os medicamentos são distribuídos 

sem distinção de paciente, ou seja, sem a identificação com seu nome e leito (LIMA; SILVA; 

REIS, 2006; RIBEIRO, 2008). 

Analisando a incidência de EM por cada clínica, isoladamente, observa-se que o 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) foi o setor que apresentou a maior incidência durante o 

período analisado (Figura 5). 
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Figura 5. Incidência de erros de medicação por clínica no período analisado. 

 

As unidades de terapia intensiva têm um perfil de atendimento de pacientes de alto 

risco e clinicamente instáveis, que exigem procedimentos e tratamentos mais complexos e que 

utilizam um maior número de medicamentos comparados com pacientes internados em 

enfermarias (CAMIRÉ; MOYEN e STELFOX, 2009; LIMA e CASSIANI, 2009). Ademais, 

os pacientes críticos geralmente estão sedados e incapacitados de participarem ativamente do 

seu tratamento, além de não poderem estar acompanhados por algum familiar, exceto nos 

horários de visita (CAMIRÉ; MOYEN e STELFOX, 2009). Este cenário torna as unidades de 

terapia intensiva mais vulneráveis à ocorrência de erros, sendo os EM os mais predominantes 

(61%) neste ambiente (ROTHSCHILD et al., 2005).  

A segunda clínica com maior incidência de EM foi a Cardiologia (CARDIO). O 

número maior de leitos (18) somado à falta de médicos no setor no período da tarde e à 

presença de apenas um enfermeiro durante o plantão para coordenar toda a equipe de 

enfermagem, contribuía para a formação de um ambiente mais suscetível a erros. As 

atividades envolvendo medicamentos ficavam, majoritariamente, sob a responsabilidade de 

técnicos e auxiliares de enfermagem. Ainda vale destacar que a CARDIO, assim como o CTI, 

recebia três visitas farmacêuticas por semana, ao contrário das demais, que recebiam de uma a 

duas visitas. 
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É comum que o preparo e a administração de medicamentos fiquem como atribuições 

de técnicos e auxiliares de enfermagem, pois os enfermeiros ficam destinados a atividades 

administrativas, afastando-se daquelas relacionadas aos medicamentos (TEIXEIRA e 

CASSIANI, 2010). O monitoramento durante o preparo e a administração de medicamentos 

por enfermeiros, constitui uma importante barreira para a prevenção ou identificação precoce 

de EM. Afinal, esta constitui a última chance de se detectar um erro ocorrido em qualquer 

etapa anterior do sistema de medicação. 

A URO foi o setor que apresentou a menor incidência de EM ao longo do estudo, 

apesar de não apresentar um modelo de distribuição definido, ao contrário das demais clínicas 

que operavam pelo sistema individualizado. O sistema de distribuição adotado pela URO não 

se enquadrava em nenhum daqueles modelos teóricos descritos anteriormente. Na verdade, ele 

oscila entre o modelo coletivo e individualizado. A farmácia recebia as prescrições de cada 

paciente internado e os medicamentos eram distribuídos para 24h de tratamento, o que condiz 

com o sistema individualizado. Entretanto, a separação dos medicamentos e a entrega dos 

mesmos eram realizadas segundo o sistema coletivo, ou seja, os medicamentos eram 

distribuídos sem sua individualização por paciente. A baixa incidência de EM na URO pode 

estar atrelada ao número bem reduzido de medicamentos prescritos por paciente (em média 

quatro medicamentos/prescrição), sendo a maioria, administrada por via oral. 

A polifarmácia, definida como o uso de cinco ou mais medicamentos associados, está 

relacionada ao maior risco de EM (SECOLI, 2010). Um fator importante relacionado à 

quantidade de medicamentos utilizados é a maior possibilidade de ocorrência de interações 

medicamentosas, que podem resultar em eventos adversos clinicamente relevantes 

(HAMMES et al., 2008). 

A respeito da influência da via de administração de medicamentos na incidência de 

EM, a via parenteral é aquela associada ao maior risco, devido à complexidade no preparo e 

administração dos medicamentos. A via oral vem logo em seguida mesmo tendo um menor 

nível de complexidade relacionado ao seu uso. Isso porque é uma via amplamente utilizada, 

devido à facilidade de acesso e à comodidade na administração (REIS et al, 2010). 
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Erros de medicação por etapas do sistema 

 

Os dados relacionados à freqüência de EM de cada etapa do sistema de medicação 

(prescrição, distribuição e administração), como descritos na tabela 1, revelam uma 

porcentagem similar de erros de prescrição e distribuição, 36,49% e 37,39%, respectivamente. 

Os erros de administração, neste estudo, foram os menos freqüentes (26,13%), mas é 

importante ressaltar que esta etapa não foi monitorada integralmente. 

 

Tabela 1. Erros de medicação por etapas do sistema de medicação. 

Etapa do Sistema Freqüência % 

Prescrição 81 36,49% 

Distribuição 83 37,39% 

Administração 58 26,13% 

Total 222 100,00% 

 

A maior parte dos estudos brasileiros aborda isoladamente os EM por etapa do 

sistema, avaliando a qualidade da prescrição, distribuição ou administração de medicamentos, 

separadamente (MAGARINOS-TORRES e OSORIO-DE-CASTRO, 2007), o que dificulta 

uma comparação da taxa de incidência de EM entre as etapas. Segundo o Institute of 

Medicine (IOM, 2007), os EM ocorrem com maior freqüência nas etapas de prescrição e 

administração de medicamentos (IOM, 2007).  

A prescrição representa uma essencial forma de comunicação entre os profissionais de 

saúde (SANTOS, 2010). É a partir dela que se inicia o sistema de medicação e um erro neste 

ponto do processo pode prejudicar as etapas subseqüentes (MIASSO et al., 2009). Os erros de 

prescrição são considerados como um dos mais freqüentes no processo de utilização de 

medicamentos em hospitais (IOM, 2007) e responsáveis pelos desfechos adversos mais sérios 

(ROSA e PERINI, 2003). Neste estudo, os erros de prescrição tiveram a segunda maior 

freqüência do total de erros detectados (36,49%). 

Em todos os setores selecionados para o estudo as prescrições eram realizadas de 

forma eletrônica e depois eram impressas, assinadas e carimbadas pelo profissional prescritor, 
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sendo enviadas à farmácia, suas cópias diretas. Apenas acréscimos e alterações eram feitos 

escritos à mão. Por este motivo, foram raros os casos em que houve dificuldade no 

entendimento das informações contidas nas prescrições.  

A implantação de prescrições eletrônicas agrega maior segurança às etapas posteriores 

de distribuição e administração de medicamentos, uma vez que elimina o problema da 

legibilidade (MIASSO et al., 2009;  ROSA et al., 2009). A utilização da prescrição eletrônica 

pode reduzir em até 38% a taxa de erros de prescrição (SHAWAHNA et al., 2011). 

A omissão de alguma informação, seja na dose, posologia, forma farmacêutica ou via 

de administração, constitui outra importante causa de erros de prescrição. Rosa et al. (2009), 

mostraram que 86,5% das falhas encontradas nas prescrições se referiam a algum tipo de 

omissão de informação, sendo a maioria (49,8%) relacionada à dose do medicamento. Miasso 

et al. (2009), nos quatro hospitais avaliados, obtiveram uma média de 81,8% de erros 

relacionados à omissão, que envolviam, majoritariamente, a dose do medicamento e a forma 

farmacêutica. Prescrições completas, com todas as informações necessárias para o uso correto 

dos medicamentos, são imprescindíveis para a garantia de uma terapia medicamentosa segura 

(MIASSO et al., 2009). Além disso, a prescrição é um documento legal e suas normas de 

elaboração são regidas pela Lei 5.991/73, que traz como requisito o preenchimento de 

informações básicas dos medicamentos, como dose, posologia, forma farmacêutica e via de 

administração (BRASIL, 1973). 

De forma semelhante, foi encontrado neste estudo como principal causa de erros de 

erros de prescrição, a omissão de informações. A totalização das omissões de dose, posologia, 

via de administração e velocidade de infusão, representaram 41,98% dos erros de prescrição 

identificados. A tabela 2 mostra os tipos de EM, agrupados por cada etapa do sistema de 

medicação. 

Outras importantes causas de erros de prescrição foram a duplicidade de 

medicamentos (18,52%), dose incorreta (12,35%) e a necessidade terapêutica (12,35%), que 

inclui tanto os medicamentos prescritos desnecessariamente, quanto àqueles necessários e não 

prescritos (Tabela 2). 

A etapa de distribuição de medicamentos foi responsável pela maior parte dos erros de 

medicação detectados no estudo (37,39%), o que não vai ao encontro com o descrito na 
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literatura, onde os erros de distribuição são os menos freqüentes (IOM, 2007, PEREZ et al., 

2006). 

Este resultado demonstra grande fragilidade do setor de distribuição de medicamentos, 

no hospital em questão, para a ocorrência de EM. Isto pode ser explicado pela falta de 

procedimentos padronizados e documentados; pelo grande volume diário de prescrições 

atendidas (acima de 400 prescrições por dia), pelas constantes interrupções, seja por telefone 

ou pela chegada de outro profissional na farmácia; pela alta rotatividade de estagiários 

inexperientes no setor; e pela falta de conferência dos medicamentos antes de serem entregues 

às clínicas. 

Anacleto et al. (2005) encontraram como fatores que contribuem para a ocorrência de 

erros de distribuição prescrições incompletas, confusas e ilegíveis; medicamentos com 

embalagens e nomes similares; e ambiente de trabalho inadequado. É necessário um ambiente 

silencioso que permita a concentração dos profissionais na execução das atividades realizadas 

dentro da farmácia (ANACLETO et al., 2007). 

Uma importante estratégia para a redução de falhas na etapa de distribuição é a 

conferência dos medicamentos, por um farmacêutico, antes da entrega dos mesmos às 

clínicas. Essa é uma recomendação feita pela American Society of Health-System 

Pharmacists (ASPH, 1993). No hospital analisado, esta conferência só é realizada pela equipe 

de enfermagem, no momento de recebimento dos medicamentos e, portanto, é esta quem 

intercepta a maioria dos erros de distribuição. Porém, como esta equipe já tem uma rotina 

sobrecarregada, existe grande chance destes erros não serem identificados, acarretando em 

maior risco aos pacientes.  

Nesta investigação, a maioria dos erros de distribuição foi causada por omissão na 

distribuição de medicamento (61,45%). Outros estudos também encontraram a omissão como 

principal fator causal de erros nesta etapa do sistema de medicação (ANACLETO et al., 2007; 

BOHAND et al., 2009).  

Os erros de distribuição no HFB podem ocorrer durante a triagem das prescrições, 

realizada por farmacêuticos, ou durante a separação dos medicamentos, feita por técnico-

administrativos. Mais da metade dos EM encontrados nesta etapa (54,22%) ocorreram durante 

a separação dos medicamentos. Estes erros poderiam ser drasticamente reduzidos com o 
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treinamento sistemático dos profissionais técnico-admistrativos envolvidos nesta atividade e 

com a implantação da checagem dos medicamentos antes de sua entrega às clínicas. 

Os erros de administração são os mais difíceis de impedir, de modo que não existe 

nenhuma barreira, exceto o próprio paciente, para evitá-los. A equipe de enfermagem 

representa a ponta final do sistema de medicação e sua ação marca a transição do EM do 

patamar de possível para real, aumentando sua responsabilidade e exposição frente ao erro 

(SANTOS et al., 2007).  

Apesar de muitos destes EM terem conseqüências leves, em alguns casos eles podem 

resultar em desfechos negativos significantes. A omissão de dose e o atraso de alguns 

medicamentos, por exemplo, como insulina e antibióticos, podem prejudicar 

significativamente o quadro clínico do paciente (PASTO-CARDONA et al., 2009). 

A observação direta constitui o melhor método para avaliação da administração de 

medicamentos (PASTÓ-CARDONA et al., 2009). Entretanto, neste estudo, não foi possível 

monitorar integralmente esta etapa, devido à falta de disponibilidade de tempo para sua 

realização. Foram analisadas principalmente, as informações contidas nas prescrições, como o 

aprazamento e a checagem dos medicamentos administrados. Isto muito possivelmente 

explica o fato de a administração de medicamentos ter sido a etapa com a menor freqüência 

de EM. 

As principais causas de erros de administração são a omissão de doses, administração 

de doses incorretas e no horário incorreto, principalmente com atraso (REIS et al., 2010; 

SILVA et al., 2011). No presente estudo, a omissão de dose também foi o motivo mais 

freqüente dos EM ocorridos nesta etapa do sistema de medicação (53,45%), seguido pela 

administração, potencial ou de fato, de medicamento vencido (17,24%) e o aprazamento 

incorreto (12,07%), como mostra a tabela 2. 
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Tabela 2. Causas dos erros de medicação.  

    

Tipo de erro de medicação Frequência % 
% 

acumulada 

Prescrição 81 36,49  
Dose    
          Incorreta 10 12,35 12,35 
          Omissão 10 12,35 24,69 
Duplicidade de medicamentos 15 18,52 43,21 
Via de administração    
          Omissão 8 9,88 53,09 
          Incorreta 5 6,17 59,26 
Omissão da posologia 10 12,35 71,60 
Necessidade terapêutica 10 12,35 83,95 
Omissão da velocidade de infusão 6 7,41 91,36 
Medicamento ilegível 2 2,47 93,83 
Outros 5 6,17 100,00 
Distribuição 83 37,39  
Separação    
          Omissão 31 37,35 37,35 
          Medicamento incorreto 8 9,64 46,99 
          Dose incorreta 2 2,41 49,40 
          Forma farmacêutica incorreta 2 2,41 51,81 
          Medicamento vencido 2 2,41 54,22 
          Outros 3 3,61 57,83 
Triagem    
          Omissão 20 24,10 81,93 
          Quantidade incorreta 11 13,25 95,18 
          Forma farmacêutica incorreta 2 2,41 97,59 
          Outros 2 2,41 100,00 
Administração 58 26,13  
Dose    
          Omissão 31 53,45 53,45 
          Incorreta 1 1,72 55,17 
Medicamento vencido 10 17,24 72,41 
Aprazamento incorreto 7 12,07 84,48 
Horário Incorreto 4 6,90 91,38 
Medicamento sem identificação 2 3,45 94,83 
Outros 3 5,17 100,00 
Total 222 100,00   
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Erros de medicação quanto ao desfecho para os pacientes 

 

A avaliação da gravidade dos erros de medicação foi realizada através da utilização do 

Algoritmo de Categorização de Erros de Medicação do NCC MERP, presente no formulário 

de coleta de dados (NCC MERP, 2001). Os critérios do NCC MERP são reconhecidos a nível 

internacional, muito embora não sejam utilizados de forma universal (PASTÓ-CARDONA et 

al., 2009). A aplicação desta ferramenta foi observada em alguns estudos recentes (CANO, 

2011; KLOPOTOWSKA et al., 2010; PASTÓ-CARDONA et al., 2009). A vantagem de se 

empregar este algoritmo é que o mesmo agrega maior objetividade na determinação da 

gravidade dos erros de medicação. 

A freqüência e a distribuição dos EM em categorias foram representadas graficamente 

(Figura 6). Nota-se claramente uma maior freqüência de EM da categoria B no período do 

estudo (66,22%), ou seja, de erros que ocorreram, mas não atingiram os pacientes. Esses 

valores vão ao encontro dos achados em outro estudo, que também utilizou esta classificação 

como ferramenta, onde a grande maioria dos EM não acometeu os pacientes (PASTÓ-

CARDONA et al., 2009). Destaca-se que dos erros da categoria B encontrados no estudo em 

questão, 51,02% estavam relacionados à distribuição, 46,94%, à prescrição e 2,04% à 

administração. 
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Figura 6. Freqüência dos erros de medicação por gravidade (A: Erro Potencial; B, C e D: 

Erros sem Eventos Adversos; E, F e G: Erros com Eventos Adversos; I: Erro Fatal). 
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Segundo Silva et al. (2007),  apenas 2% dos erros de administração são interceptados 

antes de chegarem aos pacientes, o que corrobora com o que foi observado no presente 

estudo. Ao contrário, os erros de prescrição podem ser detectados nas etapas subseqüentes de 

distribuição e administração, assim como, os de distribuição ainda têm a chance de serem 

interceptados na etapa de administração de medicamentos. 

Em geral, os erros ocorridos na distribuição de medicamentos são considerados de 

menor relevância, por serem detectados pela equipe de enfermagem, antes de alcançarem o 

paciente (ANACLETO et al., 2005). Destaca-se que mais da metade dos EM categorizados 

como B estavam relacionados à etapa de distribuição (51,39%) e que estes correspondem a 

90,36% do total de erros de distribuição identificados no estudo.  

Agrupando-se as categorias foi observado que, os erros sem eventos adversos 

(Categorias B, C e D) ocuparam 93,24% dos registros e os erros potenciais (Categoria A), 

5,00%. Portanto, quase todos os EM detectados não causaram danos aos pacientes. Foram 

registrados apenas três erros que tiveram danos como desfecho, ou seja, erros com eventos 

adversos (Categorias E, F e H), e um erro fatal (Categoria I), que resultou em óbito do 

paciente. Todos os EM com desfechos adversos estavam relacionados à prescrição, o que 

confirma o que é trazido pela literatura sobre a correlação entre os erros de prescrição e a 

ocorrência de danos mais sérios aos pacientes (MIASSO et al., 2009; ROSA e PERINI, 2003). 

O erro fatal ocorreu no CTI e foi resultante da ausência da velocidade de infusão na 

prescrição do medicamento Imunoglobulina Humana (IGg). Diversos eventos adversos 

associados ao uso deste medicamento estão relacionados à velocidade de infusão. Portanto, a 

presença desta informação na prescrição é imprescindível para a garantia do uso correto da 

IGg (CARVALHO et al, 2010).  Dentre estes eventos adversos, os mais comuns são: febre, 

cefaléia, calafrios, vômitos, náuseas e hipotensão. O paciente que estava em uso de IGg 

apresentou um quadro de hipotensão grave, durante a administração do medicamento, que 

resultou em seu óbito.  

Apesar da forte relação causal entre o uso do medicamento e à ocorrência do evento 

adverso, não é possível afirmar com total certeza que o paciente foi a óbito devido ao uso da 

IGg. Tratava-se de um paciente crítico, hemodinamicamente instável e com diversas co-

morbidades, que também poderiam ser fatores causais para o óbito do paciente. Portanto, 

trata-se de uma suspeita de um erro de medicação que resultou em um óbito.  
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A maior parte dos EM detectados não atingiu os pacientes, entretanto, a ocorrência 

destes pode ser vista como um indicador de qualidade do sistema de medicação. Mostram 

fragilidades no processo de utilização de medicamentos no hospital e possibilitam ações 

estratégicas preventivas que dificultem a recorrência dos EM (CASSIANI, 2005; KHALILI et 

al., 2011; ROSA e PERINI, 2003).  

 

Medicamentos envolvidos nos erros de medicação identificados 

 

Dos 222 erros de medicação detectados, 178 continham o registro do medicamento 

envolvido no formulário, totalizando 184 medicamentos registrados. Estes representam 86 

medicamentos diferentes, além dos 14 registros que continham apenas seu subgrupo. Vale 

destacar que um EM poderia envolver mais de um medicamento. 

A figura 7 mostra a distribuição dos EM por subgrupos da classificação ATC de 

primeiro nível (subgrupos anatômicos). Dentre os medicamentos envolvidos, 78,80% estão 

concentrados em três subgrupos: 30,43% no sistema cardiovascular (C), 29,35% nos 

antiinfecciosos de uso sistêmico (J) e 19,02% no trato alimentar e metabólico (A). Estes 

subgrupos também estiveram presentes em boa parte dos EM encontrados em outros estudos 

(REIS et al., 2010; SILVA et al., 2011). Como nem todos os EM continham o registro do 

medicamento envolvido, isto pode ter alterado o resultado. 
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Figura 7. Subgrupos anatômicos mais frequentes (primeiro nível ATC). 
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A alta frequência de EM relacionados com medicamentos que atuam no sistema 

cardiovascular pode ser explicada pelo seu uso estar relacionado a doenças crônicas, 

indicando que os medicamentos de uso contínuo, em especial os anti-hipertensivos, estão 

associados à maior probabilidade de ocorrência de erros (NUNES et al., 2008; REIS et al., 

2010). Destaca-se que duas unidades especializadas na área, Cardiologia e Unidade 

Coronariana, que utilizavam com grande freqüência medicamentos pertencentes a este 

subgrupo, fizeram parte do estudo. 

Dentre os antiinfecciosos de uso sistêmico incluem-se os antibacterianos, 

antimicóticos, antimicobacterianos e antivirais. Os antibacterianos, que tratam as infecções 

bacterianas, são medicamentos muito utilizados em hospitais e que mais se relacionam com 

eventos adversos a medicamentos (EAM). Seu uso inadequado, em geral, está atrelado à 

deficiência de conhecimento acerca desta classe de medicamentos e do caso clínico do 

paciente (LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007). A preocupação com o uso 

adequado dos antibacterianos é crescente, pois a sua má utilização é o principal fator causal 

de resistência bacteriana (WANNMACHER, 2004).  

No presente estudo os antibacterianos foram responsáveis pelo maior número de EM 

(20,00%). Dentre os motivos destaca-se a prescrição da dose incorreta destes medicamentos, 

devido à ausência de ajuste de doses para pacientes com insuficiência renal. Esta constitui 

uma causa importante de erros de medicação associados a antibacterianos (LOURO; 

ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007). 

Analisando os medicamentos envolvidos isoladamente, tem-se que o omeprazol e a 

ranitidina estiveram envolvidos no maior número de EM identificados. Ambos pertencem ao 

subgrupo de medicamentos para desordens ácidas gástricas e reduzem a secreção de ácido 

gástrico, inibindo a bomba de prótons ou bloqueando os receptores de histamina H2, 

respectivamente (BRASIL, 2010). O subgrupo trato alimentar e metabólico obteve a terceira 

maior freqüência dos EM encontrados. Pastó-Cardona et al.(2009), também encontraram um 

inibidor de bomba de prótons como principal medicamento envolvido nos EM. 

Um exemplo de falha na utilização do omeprazol foi a prescrição deste em associação 

com a ranitidina, sem benefício clínico adicional para o paciente. A falta de protocolos de 

profilaxia e tratamento de estresse gástrico na instituição e o uso indiscriminado destes 
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medicamentos, especialmente, dos inibidores de bomba de próton, podem explicar o resultado 

encontrado. 

 

Identificação e intervenção de erros de medicação pelo farmacêutico clínico 

 

Muito embora este estudo não tivesse o objetivo de avaliar as intervenções 

farmacêuticas, através dos dados coletados, foi possível determinar quantos erros de 

medicação foram evitados ou interceptados pelos farmacêuticos participantes antes de 

alcançarem os pacientes. Isto foi possível a partir da análise dos EM detectados 

primariamente pelos farmacêuticos clínicos e classificados nas categorias A e B, segundo o 

algoritmo do NCC MERP (2001), que representam erros potenciais e erros que ocorreram, 

mas não atingiram o paciente, respectivamente. O campo de descrição do EM presente no 

formulário também foi utilizado para auxiliar a análise, uma vez que algumas falhas não 

atingiram o paciente devido a uma situação eventual, como por exemplo, a falta do 

medicamento no estoque da farmácia e não por uma intervenção farmacêutica. 

Dos 222 EM detectados no estudo, 157 foram identificados primariamente pelos 

farmacêuticos participantes. Destes, 55,41% (87/157) foram interceptados antes de atingirem 

os pacientes. A maioria dos EM interceptados (66,7%) estavam relacionados com a 

prescrição. As intervenções foram realizadas através do contato direto com o médico 

prescritor, ou na sua ausência, com o médico plantonista. Pentawala et al.(2011), também 

observaram que a maioria dos EM interceptados por farmacêuticos se referiam à etapa de 

prescrição do processo de utilização de medicamentos. 

 Diversos estudos vêm mostrando que a participação do farmacêutico como membro 

integrante da equipe multidisciplinar, reduz significativamente a ocorrência de EM e eventos 

adversos evitáveis (EAE) relacionados a medicamentos, agregando maior segurança à 

assistência prestada ao paciente (KHALILI et al., 2011; KLOPOTOWSKA et al., 2010; 

KUCUKARSLAN et al., 2003; LEAPE et al., 1999; PATANWALA et al., 2011).  

A prevenção de EAE pode ser realizada prevenindo-se os erros de medicação ou 

interceptando-os antes de atingirem o paciente. A participação de farmacêuticos nos rounds 

multidisciplinares permite a prevenção e detecção precoce de erros de prescrição e 

administração, uma vez que interage com médicos e enfermeiros da equipe (LEAPE et al., 
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1999). A grande vantagem é que as intervenções farmacêuticas são realizadas no momento de 

elaboração das prescrições e de discussão dos casos clínicos, possibilitando uma melhor 

análise da terapêutica dentro do contexto em que sua seleção foi realizada (PANTAWALA et. 

al., 2011). A análise das prescrições quando realizada distante do processo de escolha dos 

medicamentos, não é tão eficaz na identificação de EM (KUCUKARSLAN et al., 2003), além 

das intervenções necessárias dependerem de um contato posterior com o médico prescritor.  

A inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar é uma possibilidade real de 

agregar maior segurança na utilização de medicamentos. Um estudo caso-controle do tipo 

intervenção, realizado na Holanda, mostrou que mesmo sem uma dedicação total do 

farmacêutico numa unidade de terapia intensiva (três dias por semana e 2,5 horas por dia), foi 

possível uma redução significativa dos erros de prescrição (KLOPOTWSKA et al., 2010). 

Portanto, este resultado mostra que mesmo com um número reduzido de recursos humanos 

nas farmácias hospitalares, é possível integrar o farmacêutico à equipe clinica, deslocando 

apenas uma parte da sua carga horária para este serviço. 

Além de ter o farmacêutico como um aliado na prevenção de erros de medicação, é 

preciso estimular a notificação espontânea, pelos profissionais de saúde, que consiste no 

relato detalhado das circunstâncias que envolveram o EM (BELELA; PETERLINI; 

PEDREIRA, 2010). Esta é uma importante fonte de informação que possibilita uma avaliação 

sistemática das falhas, indicando que mudanças requerem na estrutura e no processo como um 

todo. (BELELA; PETERLINI; PEDREIRA, 2010; BOHOMOL e RAMOS, 2007). A Join 

Comission on Acreditation of Healthcare Oragnizations (JCAHO) recomenda a utilização de 

instrumentos de notificação de erros para medir e monitorar o desempenho das instituições de 

saúde (SCHNEIDER e GIFT, 1998). 

Para estimular os profissionais a notificarem os EM cometidos é preciso uma mudança 

cultural institucional frente ao erro, deixando pra trás as tradicionais medidas de punição 

individual (NUNES et al., 2008; OLIVEIRA, 2010; ROSA e PERINI, 2003). É necessária a 

criação de um ambiente onde se permita falar abertamente sobre as falhas cometidas, sem que 

sua ocorrência seja atrelada à vergonha, sentimento de culpa, medo de punições e falta de 

prestígio perante os colegas de trabalho. 

O erro na instituição de saúde deve ser desmistificado. É preciso reconhecer que a 

capacidade de errar é inerente ao ser humano, independente do ambiente em que se trabalha e 
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do risco envolvido numa falha (ROSA E PERINI, 2003). Mais do que isso, é preciso conviver 

com essa condição e criar mecanismos que barrem ao máximo a possibilidade de ocorrência 

de erros, dado que é primordial que os serviços de saúde garantam a segurança dos pacientes. 

Como dizia o pai da medicina, Hipócrates (460-377 a.C.), “Primum non nocere” 

(Primeiramente, não cause dano) (NIGTHINGALE, 1863). 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu analisar os erros de medicação em ambiente hospitalar, a partir da 

identificação de sua ocorrência nas etapas de prescrição, distribuição e administração do 

sistema de medicação de um hospital federal geral de alta complexidade. Também foi 

possível identificar os pontos do sistema de medicação mais frágeis para a ocorrência de erros 

de medicação (EM), suas principais causas e os medicamentos predominantemente 

envolvidos, bem como discutir o processo de identificação e intervenção dos EM pelo 

farmacêutico clínico. 

Foi encontrada uma incidência de 2,33 EM por 100 pacientes. Este valor 

possivelmente foi subestimado, devido à impossibilidade de acompanhamento integral da 

etapa de administração de medicamentos e à falta de experiência clinica dos farmacêuticos 

participantes, que durante a pesquisa, estavam em período de especialização na área de 

farmácia hospitalar. Essas representaram limitações importantes do estudo. Outra limitação 

que cabe ser destacada foi a interferência nos resultados, devido às ações de intervenção 

realizadas no momento da coleta de dados. 

A etapa de distribuição apresentou a maior freqüência dos EM detectados no estudo, 

indicando uma grande fragilidade do setor de distribuição de medicamentos do hospital 

estudado, visto que em geral esta etapa está relacionada à menor taxa de erros. A prescrição 

também esteve associada em boa parte dos EM identificados. As principais causas 

encontradas foram a omissão de informações na prescrição, a omissão de medicamentos 

distribuídos e a omissão de doses administradas. 

Apenas 1,80% dos EM resultaram em danos aos pacientes. Entretanto, não se pode 

subestimar a importância dos demais erros encontrados, pois estes demonstram a existência de 

falhas latentes no processo, que futuramente podem resultar em eventos adversos.  

Foi possível avaliar o impacto do farmacêutico na equipe multidisciplinar na 

prevenção de eventos adversos evitáveis. Os farmacêuticos participantes foram capazes de 

interceptar 55,41% dos erros de medicação que detectaram, evitando que os mesmos 

atingissem os pacientes. 
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Os resultados encontrados revelam os pontos frágeis no processo de utilização de 

medicamentos em pacientes hospitalizados, possibilitando com isto ação direcionada e mais 

efetiva dos farmacêuticos clínicos. Estima-se que os resultados possam ser extrapolados para 

outros hospitais de perfil semelhante.  

Com base nos resultado, foram propostas algumas recomendações para a melhoria da 

qualidade do sistema de medicação do hospital estudado, como: instituir protocolos clínicos 

em busca de padronizar a conduta médica; incluir farmacêuticos nas equipes 

multidisciplinares, mesmo que não seja em tempo integral; oferecer treinamentos periódicos 

aos técnicos-administrativos da farmácia e implantar a dupla checagem dos medicamentos 

antes de serem entregues às clínicas; inaugurar uma central de manipulação de injetáveis, 

agregando maior qualidade ao processo e retirando a sobrecarga de trabalho da equipe de 

enfermagem em atividades relacionadas com medicamentos; e institucionalizar a utilização de 

instrumentos de detecção de erros de medicação e sua análise sistemática. 

Este estudo mostra a possibilidade de executar uma metodologia do tipo pesquisa-ação 

na detecção de erros de medicação, preservando a função de assistência do profissional de 

saúde. Seria interessante que estudos posteriores utilizassem uma metodologia que permitisse 

monitorar toda a etapa de administração, assim como o preparo dos medicamentos e ainda, 

analisar as intervenções farmacêuticas realizadas e o nível de adesão dos profissionais de 

saúde às mesmas. 
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ANEXO 1. Formulário de Notificação de Erro no Processo Medicamentoso 
 

 
       

       
       
         Processo: 

               (  ) Prescrição         (  )Dispensação   (  )  Preparo 
               (  ) Administração  (  ) Outro: _______________  
       

         Envolvidos: 
         (  ) Eq.Médica (  ) Eq Enfermag   (  ) Sv Farmac 
         (  ) Outro: __________________  

       
               Detectado por: 

         (  ) Eq.Médica (  ) Eq Enfermag   (  ) Sv Farmac 
         (  ) Farm. Clínico    

       
               Descrição do erro:  
 
 
                                                                Categoria: _____ 
          
 
 

 
Clínica: ___________________________               Data:____/____/____ 
 
Processo:  (   ) Prescrição  (  ) Dispensação   (  )  Preparo    (  ) Administração  (  ) Outro: ______________                                                                 
 

Envolvidos: 
(  ) Eq.Médica         (  )  Eq.Enfermagem    
(  ) Sv.Farmácia  Outro: ______________                                                                                                                                              

 

Detectado por: 
(  ) Eq.Médica         (  )  Eq.Enfermagem    
(  ) Sv.Farmácia       (  ) Farm. Clínico 

 

Descrição do erro:  
 
 
                                                                                                                                  Categoria: ________ 
 

Clínica: ___________________________               Data:____/____/____ 
 
Processo:  (   ) Prescrição  (  ) Dispensação   (  )  Preparo    (  ) Administração  (  ) Outro: ______________                                                                 
 

Envolvidos: 
(  ) Eq.Médica         (  )  Eq.Enfermagem    
(  ) Sv.Farmácia  Outro: ______________                                                                                                                                              

 

Detectado por: 
(  ) Eq.Médica         (  )  Eq.Enfermagem    
(  ) Sv.Farmácia       (  ) Farm. Clínico 

 

Descrição do erro:  
 
 
                                                                                                                                  Categoria: ________ 

 
 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

SIM 

NÃO 

SIM 

SIM 

O paciente sofreu 
algum dano? 

 

Foi necessária 
intervenção ou 

monitorização 
extra para prevenir 

dano? 

O erro contribuiu 
ou resultou em 

óbito? 

 
C 

D 

I 

O erro atingiu o 
paciente? 

 

Ocorreu  
erro? 

 
A 

B 

O dano foi 
temporário? 

 

Foi necessária 
intervenção para 
manter a vida? 

 

O erro exigiu ou 
prolongou 
internação? 

 

NÃO SIM 

O dano foi 
permanente? 

 
H G 

F 

E 

Clínica: ____________   Data:____/____/____ 
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ANEXO 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HFB 
 

 


