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RESUMO 

 

Segurança do Paciente: Análise da adequação da prescrição em um hospital de ensino 

em relação ao protocolo do Ministério da Saúde. Autor: Maurício Lauro de Oliveira Junior. 

Orientadora Drª Lilian Koifman. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de 

Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

A primeira etapa da chegada do medicamento até o paciente se inicia através da elaboração da 

prescrição, sendo um dos pontos críticos e que influencia diretamente possíveis erros em 

etapas posteriores. No Brasil, através da portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde fica 

instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente que tem como objetivo estimular a 

cultura de segurança e para isso determina algumas ações e estratégias. Ainda em 2013 é 

lançado uma coleção de 6 protocolos de segurança, ente eles o de prescrição, uso e 

administração de medicamentos, que traz orientação para minimização do risco quanto ao 

processo de utilização do medicamento dentro de estabelecimentos de saúde. O presente 

estudo teve como objetivos analisar a adequação das prescrições em um hospital universitário 

frente ao protocolo, analisando para tal os diferentes setores e quantificando os tipos de 

prescrições existentes. Para tanto foi feito um estudo retrospectivo, onde foram analisadas 

2006 prescrições, totalizando 20255 medicamentos onde a média foi de 10,10 ± (5,10) 

medicamentos por prescrição. Dessas, 100% (n=2006) tiveram algum tipo de erro, 47,6% 

(n=954) tiveram antibióticos prescritos e 87,5% (n=1755) de injetáveis prescritos. Dos 

medicamentos analisados 79,2% (n=16049) foram prescritos pelo nome genérico e 96,4% 

(n=19524) constavam na lista de padronização do hospital. Quanto ao tipo de prescrições 

73,8% (n=1480) foram digitadas, 16,7% (n=336) foram manuscritas e 9,5% (n=190) foram 

mistas, sendo que 5,98% (n=120) foram consideradas ilegíveis (n=6), ou parcialmente 

ilegíveis (n=114) e desse total 94,2% (n=112) foi proveniente das prescrições manuscritas o 

que mostra uma associação entre a legibilidade e o tipo de prescrição. É importante ressaltar 

que a busca pela qualidade e segurança é um processo constante, devendo estar sempre em 

evolução na instituição, e diante do exposto, a identificação das inadequações, pode contribuir 

com o direcionamento das ações internas para minimizar os riscos aos pacientes, assim como 

servir como base para estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Eventos adversos, Segurança do Paciente, Erros de Prescrição. 



 

 

ABSTRACT 

 

Patient Safety: Analysis of the adequacy of the prescription in a teaching hospital in relation 

to the protocol of the Ministry of Health. Author: Maurício Lauro de Oliveira Junior. Advisor 

Dr Lilian Koifman. Dissertation (Master in Collective Health) - Institute of Collective Health, 

Fluminense Federal University, Niterói, 2017. 

 

The first stage of the arrival of the drug to the patient begins with the elaboration of the 

prescription, being one of the critical points and that directly influences possible errors in later 

stages. In Brazil, starting in 2013, the National Patient Safety Program (PNSP) is set up in 

order to stimulate the safety culture, and for this purpose it determines some actions and 

strategies. Also in 2013, a collection of 6 safety protocols, including prescription, use and 

administration of medicines, is launched, which provides guidance on risk minimization 

regarding the process of drug use within health facilities. The present study had as objectives 

to analyze the adequacy of the prescription of a university hospital regarding such protocol, 

analyzing the different sectors and quantifying the types of prescriptions available. For that, a 

retrospective study was carried out, where 2006 prescriptions were analyzed and a total of 

20255 drugs were used, where the average was 10.10 ± (5.10) prescription medications. Of 

these, 100% (n = 2006) had some type of error, 47.56% (n = 954) had prescribed antibiotics 

and 87.49% (n = 1755) of prescribed injectables. Of the drugs analyzed, 79.23% (n = 16049) 

were prescribed by the generic name and 96.39% (n = 19524) were on the hospital 

standardization list. Regarding the type of prescriptions 73.8% (n = 1480) were entered, 

16.7% (n = 336) were handwritten and 9.5% (n = 190) were mixed, with 5.98% (n=120 were 

considered illegible (n = 6) or partially illegible (n = 114) and 94.2% (n = 112) came from 

handwritten prescriptions, which shows an association between readability and type of 

prescription. It is important to emphasize that the search for quality and safety is a constant 

process, and should always be evolving in the institution and before the exposed the 

identification of the inadequacies, can contribute with the direction of the internal actions to 

minimize the risks as well as to serve as basis for studies Futures. 

 
 

Keywords: Adverse Events, Patient Safety, Prescription Errors 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O lançamento do livro To Err is Human: Building a Safer Health Care System, em 

1999, fez com que o tema “segurança do paciente” ganhasse destaque, ao apontar que 

aproximadamente 100 mil pessoas morriam em hospitais a cada ano vítimas de Eventos 

Adversos (EA) nos Estados Unidos da America (EUA), resultando em uma taxa de 

mortalidade maior do que muitas doenças (KOHN et al., 1999). 

 

Entende-se como EA em serviços de saúde, a lesão ou dano não intencional causado 

ao paciente pela intervenção assistencial, não atribuídas à evolução prognóstica da doença de 

base (AMAYA, 2009). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) traz conceitos 

importantes para discussão e diferenciação de Eventos Adversos, Reação Adversa ao 

Medicamento e Erro de Medicação. 

O evento adverso é definido como qualquer ocorrência médica desfavorável que 

pode ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, 

necessariamente, relação causal com esse tratamento. O conceito de evento adverso 

é amplo, abrangendo uma série de problemas relacionados ao uso dos 

medicamentos. 

A reação adversa ao medicamento (RAM), por sua vez, é definida como qualquer 

resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre 

nas doses usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico ou terapia de doenças. 

No conceito de RAM pode-se observar a existência de uma relação causal entre o 

uso do medicamento e a ocorrência do problema. A RAM é considerada, assim, um 

tipo de evento adverso.   

O erro de medicação, por sua vez, é definido como qualquer evento evitável que 

pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos ou causar dano a um 

paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, 

pacientes ou consumidores. Este evento pode estar relacionado com a prática 

profissional, procedimentos e sistemas, incluindo prescrição, orientações verbais, 

rotulagem, embalagem e nomenclatura de produtos industrializados e manipulados, 

dispensação, distribuição, administração, educação, monitorização e uso. O erro de 

medicação pode ocasionar um evento adverso ao paciente. (ANVISA, 2017a). 
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Bates e colaboradores (1995) protagonizaram estudo nos EUA que demonstrou que 

19,4% dos EA ocorriam devido ao uso de medicamentos. Nesse sentido, eventos adversos a 

medicamentos, principalmente aqueles associados a falhas envolvendo administração de 

doses, comunicação entre os profissionais, via de administração, bem como prescrições 

inadequadas e reações adversas graves aos medicamentos, refletem alguns dos principais 

problemas para a qualidade nos serviços de saúde. Esses eventos envolvem custos sociais e 

econômicos consideráveis, podendo implicar em danos irreversíveis não apenas aos pacientes, 

mas também aos seus familiares, que por muitas vezes irão arcar física e psicologicamente 

com o cuidado (MENDES, 2007; STEENHUYSEN, 2011). 

 

A preocupação acerca da Segurança do Paciente tem sido abordada em outros países 

como na Inglaterra, que, em 2000, lançou uma edição especial do British Medical Journal 

com o título de Reducing Error- improving safety (BARLEY et al., 2000). Um ponto 

abordado no Reino Unido e na Irlanda do Norte foi o da elevação de custo devido a 

permanência prolongada nos hospitais causada pelos EA. Estima-se que esse valor alcance os 

2 bilhões de libras/ano, e que o gasto do Sistema Nacional de Saúde do país com questões 

litigiosas decorrentes de EA atinja cerca de 400 milhões de libras ao ano (WHO, 2003). Na 

Inglaterra, Vicent e colaboradores (2001) mostraram que aproximadamente 10% dos 

pacientes sofrem com algum tipo de EA, sendo que 46% dos eventos poderiam ser 

classificados como evitáveis.  

 

Embora os EUA sejam um país onde a cultura de segurança hospitalar seja muito 

difundida, os dados quanto a este contexto são expressivos. Estima-se que em 2% das 

admissões hospitalares ocorra um evento adverso evitável associado ao uso do medicamento, 

elevando em duas vezes o risco de morte dos pacientes (CLASSEN et al., 1997, BATES et 

al., 1995). Além disso, a cada milhão de pacientes hospitalizados acometidos por algum tipo 

de evento adverso relacionado a medicamentos, 140.000 evoluem a óbito (GUCHELAAR et 

al., 2005). Cabe ressaltar que nesse país, a segurança hospitalar foi implementada com forte 

motivação de prevenir litígios e processos, onde o aumento das despesas com erros médicos e 

exposição pela mídia colocaram o tema em evidência (CARPANEZ, 2009), porém atualmente 

é tratada também como questão de saúde pública. 
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No Brasil segundo estudo de Mendes e colaboradores, há incidência de pacientes com 

eventos adversos de 7,6%, sendo 66,7% considerados evitáveis (MENDES et al., 2005). 

Ainda que a cultura relativa à segurança do paciente seja relativamente recente, a experiência 

obtida por outros países dos processos de acreditação dos hospitais e as iniciativas internas em 

torno da qualidade tem auxiliado a questão no cenário nacional.   

 

Por ocasião de sua participação no Programa Internacional de Farmacovigilância da 

OMS, em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criou a rede sentinela, 

com objetivo de estabelecer uma estratégia de vigilância pós-uso/comercialização de produtos 

(ANVISA, 2014a), abrangendo a farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância. Apesar 

de afetar diretamente a qualidade dos serviços de saúde, a rede possuía um olhar 

prioritáriovoltado para os produtos de saúde e não ao paciente (ANVISA, 2017b).  

 

Anos depois com a repercussão do “To Err is Human”, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), criou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, cuja finalidade foi definir 

e identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas partes do mundo, 

adotando medidas de melhoria no atendimento e aumentar a qualidade dos serviços de saúde 

no cenário mundial (ANVISA, 2017c). Em 2005 – (International patient safetty goals), foram 

propostos desafios como: 1) Identificação correta dos pacientes; 2) Melhoria da efetividade da 

comunicação entre profissionais da assistência; 3) Melhoria da segurança de medicamentos de 

alta vigilância (high-alert medications); 4) Assegurar cirurgias com local de intervenção, 

procedimento e paciente corretos; 5) Redução do risco de infecções associadas aos cuidados 

de saúde; 6) Redução do risco de lesões aos pacientes, decorrentes de quedas - designadas a 

fim promover avanços específicos em áreas problemáticas da assistência (WHO, 2005; 

CALIL E LEITE, 2011). 

 

O Brasil, assim como outros países, encontra-se comprometido com essa proposta. E, 

para tentar ampliar o escopo na área de segurança do paciente, o Ministério da Saúde em 

2013, através da Portaria MS nº 529/13, lançou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) (BRASIL, 2013a). 

 

O PNSP tem como objetivo estimular a cultura de segurança e para isso determina 

algumas ações e estratégias como: a criação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos 
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serviços de saúde; a elaboração e implementação de protocolos, guias e manuais; produção, 

sistematização e difusão dos conhecimentos; ampliação do acesso da sociedade às 

informações; fomento e a inclusão do tema na formação de recursos humanos na área da 

saúde, como também o incentivo a pesquisa na área (BRASIL, 2013a).  

 

Acredita-se que com o PNSP, o olhar sobre a questão de segurança do paciente tenda a 

se difundir, principalmente devido a obrigatoriedade da criação de um NSP em todo serviço 

de saúde, fomentada pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 36/2013, 

que exclui apenas consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e 

de atenção domiciliar (ANVISA, 2013a). Ainda nesse ano, foi publicado o Protocolo de 

Segurança na Prescrição e de Uso e Administração de Medicamentos, através da Portaria MS 

nº 2.095/2013 que determina os indicadores de segurança que deverão ser utilizados para 

posterior notificação, além de nortear questões de segurança envolvendo riscos relacionados 

ao medicamento (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2013c). 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

2.1  SEGURANÇA DO PACIENTE: ASPECTOS GERAIS 

 

“Primum non nocere”.  A célebre frase atribuída a por Hipócrates há mais de dois mil 

anos, traduzida como “Antes de tudo, não causar dano”, já refletia a consciência, mesmo em 

um contexto assistencial elementar, que os atos assistenciais humanos são passíveis de 

equívocos, e revelava uma preocupação primordial acerca da segurança do paciente 

(WATCHER, 2013).  

    

Em 1863, em Notes on Hospitals, Florence Nightingale diz “Pode parecer estranho 

enunciar que a principal exigência em um hospital seja não causar danos aos doentes”, 

reportando-se às falhas nas condutas profissionais e suas consequências. (WATCHER, 2013). 

Em 1911, em Boston, o cirurgião Ernest Codman, analisou a evolução de pacientes, que 

apresentavam falhas ocorridas durante o tratamento (FELDMAN, 2004). 

   

Entretanto, somente em 1918, com a criação da Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO), pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que foi 

publicado o primeiro trabalho entitulado Diseases of Medical Progress, evidenciando a 

prevalência e evitabilidade de doenças iatrogênicas, ou seja, aquelas cujo resultado de um 

procedimento não foi uma consequência natural da doença do paciente (FELDMAN, 2005; 

WACHTER, 2013). De acordo com Araujo (2009) revelou que lesões locais (presença de 

hematoma, edema, hiperemia local); alterações respiratórias (dispneia); alterações 

cardiovasculares (taquicardia); alterações renais (diminuição da diurese e aumento do edema), 

dor e até mesmo parada respiratória representam as principais iatrogenias ocorridas nas 

primeiras 24 após a administração de medicamentos (ARAÚJO,et al., 2009). 

 

Em 1990, a abordagem sobre a segurança do paciente foi feita por James Reason, 

psicólogo britânico, por meio do livro intitulado Human Error. Nele, o autor define erro como 

a incapacidade de uma ação planejada ser concluída ou entendida (erro de execução) ou o uso 

de um plano errado para atingir um objetivo (erro de planejamento) Ainda, mostra que o erro 

é fruto da falha do sistema, demonstrando obsolescência da abordagem individualizada de 

possíveis problemas (REASON, 2009). 
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Através de suas observações e inúmeras investigações sobre acidentes em áreas como 

aviação comercial e energia nuclear, Reason desenvolveu o modelo do Queijo Suiço (figura 

1), que, desde então, tem sido adotado como um modelo para a segurança sistêmica. Nele, 

cada fatia do queijo representaria uma barreira de segurança ou uma precaução relevante a um 

perigo específico. O molde ilustra como as análises de acidentes graves e falhas catastróficas 

nos sistemas tendem a revelar múltiplas falhas menores que levam ao perigo real. Para o 

psicólogo, o Erro ativo (ponta) é a consequência alinhada de erros latentes e, portanto, as 

análises de erros associados aos cuidados em saúde precisam se concentrar em suas “raízes” e 

não apenas no erro da ponta, mas em todas as condições subjacentes que fizeram um erro 

possível (WATCHER, 2013). O modelo mostra que quando não há camadas de queijo 

(barreiras), os buracos se comunicam. O vetor, mostrado na figura, representa que o risco não 

encontrou barreira e atingiu o paciente. As barreiras que impedem que o risco atinja o 

paciente podem ser entre outras: profissionais atualizados; uso de protocolos clínicos; uso de 

check list cirúrgico; protocolos de higiene das mãos; dose unitária de medicamentos 

(BRASIL, 2014). 

 

Figura 1.  Modelo do Queijo Suíço. (Original - Human error: models and management, 

Reason, 2009 Apud Watcher, 2013) 

 

Outras evidências da ocorrência de eventos adversos foram relatadas ao longo do 

tempo. Porém, em 1999, com o relatório do Institute of Medicine (IOM) entitulado To Err is 

Human: Building a Safer Health Care System (Errar é humano: Construindo um sistema de 
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saúde seguro), questões envolvendo eventos adversos (EA) e a segurança do paciente 

ganharam notoriedade e maior atenção dos profissionais de saúde de todo o mundo.  

 

O destaque do relatório se deu ao revelar as altas taxas de mortalidade nos hospitais 

dos Estados Unidos decorrentes de erros na assistência à saúde, que resultam em cerca de 44 

mil a 98 mil mortes/ano, e ainda, que 7 mil destes casos estavam relacionados aos erros com 

medicamentos (KOHN, CORRIGAN e DONALDSON, 2000). Logo após a divulgação do 

relatório, foi implementado na Agency of Healthcare Research and Quality – AHRO, um 

centro para a segurança do paciente, com a missão de melhorar a qualidade, a segurança, a 

eficiência e a efetividade do cuidado à saúde para os americanos, intensificando os esforços 

junto às agências reguladoras e profissionais da saúde. (AHRQ, 2014).  Outras agências 

especializadas objetivando melhorias foram criadas ao redor do mundo, tendo destaque a 

criação da National Patient Safety Agency – NPSA, no Reino Unido (NPSA, 2017). 

 

Um ponto fundamental deste cenário histórico foi a criação da Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, em 2004. O feito se deu através de resolução aprovada durante 57ª 

Assembleia Mundial de Saúde, e objetivava liderar programas de segurança do paciente em 

âmbito internacional, além de recomendar aos países maior atenção a questão da Segurança 

do Paciente. A OMS definiu o tema como a redução do risco de danos desnecessários 

associados ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável, adequada ao contexto que a 

assistência é prestada (WHO, 2009; ANVISA, 2013b; SOUZA E SILVA, 2014). 

 

A Aliança tem como finalidade despertar a consciência e o comprometimento político 

para melhorar a segurança na assistência. Para isso, convoca seus países membros a 

colocarem o paciente no cerne do cuidado e promove ações por meio de mecanismos que 

despertem a cultura da segurança do paciente, como também promovem o desenvolvimento 

através da  definição de soluções para os Estados Membros, desenvolvimento de normas 

globais, protocolos, orientações, que pretendem reduzir os riscos para futuros usuários dos 

serviços de saúde. (ANVISA, 2013b).  

 

Cabe ressaltar que, um dos principais aspectos da Aliança é o Desafio Global, que 

envolve temas prioritários à minimização de danos ao paciente. Periodicamente são lançados 

novos desafios e, espera-se a adesão e contribuição dos Estados Membros. A título de 
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informação, o quadro 1 mostra as principais áreas de ação do Programa de Segurança do 

Paciente instituído pela OMS. 

 

Quadro 1: Áreas de ação do Programa Segurança do Paciente da OMS. 

Área de ação 1 

O Desafio Global para a Segurança do Paciente pressupõe 

comprometimento e ações em segurança do paciente para minimização 

de risco em todos os países. Em 2005, foi lançado o primeiro Desafio 

Global para a Segurança do Paciente, focado na prevenção e redução 

de IRAS, com o tema Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais 

Segura. Em 2007, o segundo Desafio Global de Saúde do Paciente teve 

foco na segurança cirúrgica, com o tema Cirurgia Seguras salvam 

Vidas. 

Área de ação 2 

Pacientes pela Segurança do Paciente asseguram que a voz do paciente 

esteja no centro do movimento pela saúde do paciente em todo o 

mundo. 

Área de ação 3 

Pesquisa em Segurança do Paciente envolve pesquisas internacionais 

para o conhecimento da natureza do dano ao paciente e 

desenvolvimento de ferramentas de prevenção. 

Área de ação 4 

Taxonomia/Classificação Internacional para Segurança do Paciente 

desenvolve um sistema internacionalmente aceito de classificação da 

informação em segurança do paciente, promovendo efetivo 

aprendizado global. 

Área de ação 5 

Relato e Aprendizagem promovem ferramentas valiosas de notificação, 

análise, investigação e abordagens que identificam fontes e causas de 

riscos, propiciando a realização de ações de aprendizado e prevenção 

de eventos adversos. 

Área de ação 6 
Soluções para Segurança do Paciente tratam de intervenções e ações 

práticas para prevenção de dano ao paciente. 

Área de ação 7 

Alto 5S difunde boas práticas para a mudança organizacional, clínica e 

de equipe, como: cuidados no preparo de soluções concentradas de 

eletrólitos; controle da medicação nas transições de cuidado; realização 

de procedimentos corretos nos sítios corretos; prevenção de falhas de 
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comunicação durante a passagem de plantão; prevenção e redução de 

IRAS. 

Área de ação 8 
Tecnologia para segurança do paciente foca na utilização de novas 

tecnologias para promoção da segurança do paciente. 

Área de ação 9 
Gerenciando conhecimento irá reunir e compartilhar conhecimentos 

sobre a evolução mundial da segurança do paciente. 

Área de ação 10 

Eliminando infecção da corrente sanguínea associada a cateter central 

concentrará esforços mundiais para ações de prevenção, controle e 

eliminação deste tipo de infecção em serviços de saúde. 

Área de ação 11 
Educação para cuidado seguro desenvolve guias curriculares para 

estudantes da área da saúde, voltados para a segurança do paciente. 

Área de ação 12 

Prêmio de segurança envolverá prêmios internacionais de excelência 

no campo da segurança do paciente, impulsionando mudança e 

melhoria nesta área. 

Área de ação 13 

Checklists para a área da saúde vem desenvolvendo outras listas de 

verificação de segurança em serviços de saúde (após averiguação do 

sucesso da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica na diminuição 

da morbidade e mortalidade de pacientes, tais como: check-lists para 

Influenza A (H1N1), parto seguro e segurança do recém-nascido. 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011). 

 

Os países da América Latina vêm se articulando para cumprir as ações previstas na 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente.  Iniciativas internacionais têm sido 

conduzidas no sentido de transformar, de desenvolver e aplicar os respectivos Planos 

Nacionais de Segurança do Paciente. Com isso pretende-se reduzir o risco ao qual o paciente 

está exposto. O Brasil como um dos signatários da Aliança desde 2007 se mobilizou inserindo 

o tema na agenda prioritária do seu sistema de saúde (PORTO, 2014; ANVISA, 2011).  
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2.2  SEGURANÇA DO PACIENTE: CENÁRIO NACIONAL 

 

Influenciadas pelo panorama mundial, pesquisas nacionais neste contexto vem sendo 

desenvolvidas desde a década de 2000.  Mendes em 2009 retrata a realidade de três hospitais 

de ensino no Brasil, revelando uma ocorrência de 7,6% de eventos adversos. Destes, 66,7% 

foram considerados evitáveis.  O autor alerta que a proporção dos eventos evitáveis apontados 

no estudo era maior que a observada em estudos de âmbito internacional. Um interessante 

trabalho espanhol mostrou uma incidência de eventos adversos evitáveis de 42,6% (ARANAZ 

et al, 2008).  Já Baker e colaboradores (2004), retrataram o cenário canadense, com apenas 

36,9% destes.  De posse desses dados, Mendes constata que os problemas de segurança do 

paciente no Brasil são maiores que os observados nos países desenvolvidos (MENDES, 

2009). 

 

A fim de transformar o cenário exposto, iniciativas nacionais têm sido conduzidas. 

Uma delas advinda principalmente da iniciativa privada é o processo de Acreditação. Trata-se 

de uma metodologia de avaliação externa da qualidade dos estabelecimentos de Saúde. 

Apesar de implicar custos à sua implementação, exige daqueles estabelecimentos de saúde 

acreditados a atuação em conformidade com os requisitos técnicos e legais, além de 

estabelecer a revalidação do licenciamento à vigilância sanitária.  Atualmente, atuam como 

acreditadores no território nacional, a Organização Nacional de Acreditação (ONA), a Joint 

Commission International, representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e a 

Canadian Council on Healthcare Services Accreditation, representada pelo Instituto Qualisa 

de Gestão (BRASIL, 2014; ONA, 2015; ALVES, 2012; RODRIGUES, 2004; JCI, 2014). 

 

A ANVISA também se mostrou participativa na promoção da segurança do paciente 

por meio de ações que promovessem melhorias nesse âmbito. Em 2002, implantou o projeto 

que posteriormente se tornaria Rede Sentinela. Esta se compõe de instituições que gerenciam 

os riscos baseando-se em três pilares: busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos 

adversos e uso racional das tecnologias em saúde. Além disso, objetivam o desenvolvimento 

da qualidade e aprimoramento de práticas seguras nos serviços de saúde. Para isso, lançam 

mão de metodologias para planejamento, monitoramento, comunicação de eventos adversos e 

dos riscos em saúde (ANVISA, 2017c). 
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Instituições que desejam se incorporar nessa Rede, devem possuir um núcleo e uma 

política de gerência de risco, que contemple meios para identificação, avaliação, 

monitoramento e comunicação de riscos. Ademais, precisam demonstrar integração com 

outras instâncias que gerenciem aspectos de qualidade, reguladas por legislação específicas, 

tais como, comissões de controle de infecção, núcleos de epidemiologia, de qualidade, entre 

outras, de forma sinérgica e complementar (ANVISA, 2013c; BRASIL, 2014)  

 

Associações profissionais, assim como instituições de pesquisa e ensino, também têm 

implementado importantes atitudes para a segurança do paciente. Em 2006, a Associação 

Mineira de Farmacêuticos, em parceria com o Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP/EUA), organizou o primeiro Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente e Erro 

de Medicação. O evento foi fundamental para a fundação do ISMP –Brasil. Funcionando 

desde 2009, a entidade sem fins lucrativos, promove ações de segurança por meio de boletins 

informativos, de eventos nacionais e internacionais (ISPM, 2017; BRASIL, 2013c). Em 2009, 

a Fundação Oswaldo Cruz lança o Portal Proqualis, financiando pelo Ministério da Saúde, 

que disponibiliza de forma gratuita e democrática conteúdos ligados aos temas qualidade do 

cuidado e segurança do paciente (PROQUALIS, 2017). 

 

Além das atitudes já descritas, um marco relacionado ao tema foi a promulgação da 

Portaria nº 529, DE 1 º de abril de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente. Seu objetivo foi contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde no território nacional. De forma mais específica, trata, entre outros 

aspectos, da produção, sistematização e difusão dos conhecimentos acerca da questão 

abordada e utiliza como algumas estratégias de implementação, o incentivo à elaboração de 

protocolos, guias e manuais de segurança do paciente, e a capacitação de profissionais para 

atuar nesse ramo (BRASIL, 2013a). 

 

No mesmo ano, a ANVISA publicou a RDC n 36, de 25 de julho de 2013. Objetivando 

instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos 

serviços de saúde, a resolução determinou a criação de Núcleos de Segurança do paciente 

(NSPs) a todos aos serviços de saúde, exceto consultórios individualizados, laboratórios 

clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar. Em súmula, compete ao NSP a 

elaboração, implantação, e atualização do Plano de Segurança do Paciente e Serviços de 
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Saúde, assim como realizar o monitoramento de seus indicadores. Ainda é sua função, a 

promoção de mecanismos para identificação e avaliação da existência de não conformidades 

nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e 

insumos, propondo ações preventivas e corretivas (BRASIL, 2013b). 

 

Ao considerar que a gestão dos riscos voltados a qualidade e segurança do paciente 

englobam princípios e diretrizes, o MS publicou a Portaria Nº 1.377, de 9 de Julho de 2013, 

aprovando os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente relacionados a Cirurgia Segura, 

Prática de Higiene das mãos e Ulcera por Pressão . Entretanto, foi através da Portaria Nº 

2.095, de 24 de setembro de 2013, que Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso e 

Administração de Medicamentos foi elencado, como também os protocolos de Prevenção de 

Quedas e o Protocolo de Identificação do Paciente, (BRASIL, 2013c; BRASIL, 2013d).  

 

2.3  ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

Para Johnson & Bootman (1995), a morbidade e a mortalidade associadas à utilização 

de medicamentos podem ser minimizadas através dos corretos diagnósticos e prescrição, 

fazendo-se, portanto, necessárias às investigações das prescrições, com o prescritor e levando 

em consideração a condição clínica do paciente. 

 

Os medicamentos representam um bem essencial à saúde, além de importante 

ferramenta terapêutica e profilática para de muitas enfermidades. Estima-se que o Brasil seja 

o quinto país em consumo de medicamentos, emergindo em primeiro lugar na América 

Latina. A tendência desse crescimento de consumo parece estar diretamente associada ao 

aumento da expectativa de vida das populações e ao uso indiscriminado dos mesmos. 

(MORAIS, 2001; CASSIANI, 2005). 

 

Estudos publicados revelaram que o recebimento de prescrições médicas correspondia 

a 88% daqueles que procuravam o serviço de atendimento médico (FERNANDES, 1998) 

eque pacientes internados chegavam a receber 17 medicamentos por dia durante o período de 

hospitalização. (MIASSO E CASSIANI, 2004). Deve-se atentar ao crescente surgimento de 

novos fármacos disponíveis no mercado e as informações transmitidas aos usuários pelos 

profissionais da saúde, uma vez que o uso de medicamentos envolve riscos inerentes à 
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toxicidade, à administração, e ao armazenamento podendo, se não administrado de forma 

adequada, levar a potenciais perdas para pacientes.  

 

No contexto brasileiro, os gastos com medicamentos oneram importante parcela dos 

orçamentos familiares e governamentais, representando o principal componente dos gastos 

relativos à saúde.  Garcia e colabores (2013) mostram que famílias de maior renda gastam em 

termos absolutos 4,5 vezes mais com medicamentos do que as famílias de renda inferior, o 

que pode relacionar-se às dificuldades de adesão a tratamentos (BOING et al., 2013) 

 

Houve aumento significativo do gasto com medicamentos pelo Ministério da Saúde, 

entre 2002 e 2007, havendo maior participação nesse gasto dos anti-retrovirais e 

medicamentos de dispensação excepcional, os quais são constituídos por número expressivo 

de fármacos protegidos por patentes (VIEIRA, 2009). O aumento do consumo de 

medicamentos expõe os pacientes ao risco aumentado de ocorrência de erros de medicação.   

 

A ANVISA define erro de medicação como “qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamento. Isso significa que o uso 

inadequado pode ou não lesar o paciente, e não importa se o medicamento se encontra sob o 

controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor” (ANVISA, 2010), como 

esquematizado na figura 2. Ainda pode-se definir erro de medicação referente à prescrição 

como sendo seleção incorreta do medicamento ou monitorização, dose, via de administração, 

concentração, velocidade de infusão, instruções de uso inadequadas, assim como prescrições 

ilegíveis ou que possam induzir a erro (SOUSA, 2014).  
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Figura 2. Esquema dos eventos adversos relacionados a medicamentos (OTERO e 

DOMINGUEZ-GIL, 2000). 

 

O monitoramento do trajeto de medicamentos no âmbito hospitalar envolve uma 

atividade complexa e multiprofissional. É iniciado com a prescrição do medicamento, segue 

para a farmácia, onde é dispensada à clínica para o preparo, administração, e monitoração das 

reações àquele fármaco. Incluem-se no processo: médicos, farmacêuticos, auxiliar 

farmacêutico, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Este trajeto é conhecido 

como Sistema de Medicação, e engloba os processos que compões as ações dos profissionais 

envolvidos (CASSIANI, 2005; BRASIL, 2013d).  

 

Ainda, é importante ressaltar que quanto maior o número de medicamentos 

administradas, maior o potencial de erro. Infelizmente, erros associados à terapia 

medicamentosa são frequentes. Na Colômbia, uma coleção de dados obtida entre os anos de 

2005 a 2013 a nível ambulatorial revelaram 67,2% de erros de medicação, sendo que desses, 

15,5% chegaram ao paciente, e que 0,7% causaram algum tipo de dano (MACHADO-ALBA 

et al., 2016). Ademais, esses erros frequentemente não são relatados por receio de medidas 

punitivas ainda vigentes entre administrados que responsabilizam apenas o indivíduo 

envolvido no episódio. 

 

Essa é uma abordagem problemática, uma vez que ao responsabilizam só o indivíduo 

como origem do erro, acaba por isolar os atos inseguros do contexto sistêmico. Atualmente 

considera-se que os seres humanos são passíveis de falhas, e que, portanto, erros são 

Incidentes com Medicamentos 
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consequências e não causas. Devido a isso, a criação de barreiras de defesa no sistema tem 

uma posição fundamental nessa abordagem. Neste contexto, leva-se em consideração o 

modelo do Queijo Suíço, já discutido anteriormente, onde os buracos presentes nas fatias do 

queijo representariam as dificuldades e falhas no sistema. Deve-se entender, porém, que esse 

é um processo dinâmico, e que, os buracos continuamente se estreitam ou mudam de posição.  

E ainda, que o resultado ruim não ocorre devido a falha em uma barreira, mas sim, quando as 

falhas se alinham, permitindo a trajetória para o acidente. Essa situação é denominada janela 

de oportunidade e, embora apresentem baixa ocorrência, ainda ocorrem em algumas situações 

(CASSIANI, 2005). 

 

Geralmente a maioria dos erros que acontecem tem origem sistêmica. Em caráter 

ilustrativo, a taxonomia de erros de medicação, classificando-os em diferentes tipos e subtipos 

é demonstrada no Quadro 2, mas podendo também ser categorizada a partir da sua gravidade 

de maneira crescente, onde a categoria A designa um “quase erro” e a categoria I erros que 

resultam em óbito, como demonstrado na Figura 3 . 

 

QUADRO 2: TIPOS DE ERROS DE MEDICAÇÃO 

Erros de prescrição 

Seleção incorreta do medicamento (de acordo com contra-

indicação, alergias conhecidas e outros fatores); monitoração; 

dose; via de administração; concentração; velocidade de 

infusão; instruções de uso inadequadas feitas por médico; 

prescrição ilegível ou ordens que possam induzir a erro. 

Erros de omissão 
Não administração de uma dose ou mais medicamento ao 

paciente. 

Erros devido ao horário 
Administração do medicamento fora do intervalo de tempo pré-

definido. 

Erros de dose Administração de dose maior ou menor que a prescrita. 

Erros de administração 

Administração em outras formas que não a prescrita. Erros 

devido ao procedimento ou técnica inapropriados na 

administração do medicamento. Podem ser incluídas aqui doses 

administradas pela via incorreta (diferente da prescrita) ou pela 

via correta, mas no local errado (troca do olho/ouvido esquerdo 
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pelo direito) e os casos em que o padrão de administração não é 

obedecido (ex.:velocidade de infusão). 

Medicamentos 

impróprios para uso 

Medicamento formulado ou manipulado incorretamente (casos 

de diluição e/ou reconstituição incorretas, misturas 

incompatíveis e armazenamento inadequado); administração de 

medicamentos expirados ou cuja integridade física ou química 

está comprometida (medicamentos com prazo de validade 

vencido ou armazenados incorretamente). 

Erros de adesão 
Um exemplo é o paciente que se recusa a seguir o regime 

terapêutico ou não aceita a administração de uma dose. 

Erros de transcrição 
Equívocos na transcrição da prescrição médica manual para o 

sistema de prescrição eletrônica. 

Erros de separação/ 

dispensação 

São os desvios que ocorrem no momento da separação e 

dispensação dos medicamentos pelo serviço de farmácia (ex.: 

dose diferente, outra forma farmacêutica e apresentação, outro 

medicamento diferente do originalmente prescrito). 

Fonte. Classificação dos erros de medicação, retirado de Cassiani (2005). 

No Brasil, infelizmente, os eventos adversos relacionados a medicamentos incluindo 

diretamente os erros de medicação ainda são pouco notificados (ROMEU, 2011).   

 

Sabe-se que crianças hospitalizadas apresentam três vezes mais chances de sofrer um 

dano decorrente de um erro, quando comparadas a pacientes adultos. A maior vulnerabilidade 

se dá devido a necessidade de cálculos individualizados baseados na idade, peso e superfície 

corpórea da criança (KAUSHAL et al., 2001; SULLIVAN E BUCHINO, 2004; CONROY et 

al., 2007; BELELA, 2011).  

 

Um estudo descritivo realizado no hospital universitário da cidade de Ribeirão Preto - 

SP, apontou que os principais erros de medicação naquele local eram ocasionados por erros de 

dose (24,3%), erros de horário (22,9%) e medicamentos não autorizados (13,5%) (TEIXEIRA 

E CASSIANI, 2010). 

 



31 

 

Outro trabalho, também em hospital Universitário, agora localizado na cidade de Belo 

Horizonte, foi realizado por meio de questionários apontou que 63% (75) presenciaram 

ocorrência de algum erro de medicação em seu setor de trabalho. Entretanto, em relação às 

condutas tomadas frente ao erro, 29, % comunicava à supervisão sobre o erro e, 15,5% 

corrigiam o erro sem comunicação do ocorrido aos responsáveis pelo setor (REIS E COSTA, 

2012). 

 

Figura 3. Categorias de erros envolvendo medicamentos .Fonte: National Coordinating 

Council for Medication Error Reporting and Prevention (2001) adaptado por MARTINS 

(2009). 

 

Outro estudo sobre identificação de erro foi realizado em um hospital de ensino 

quaternário (Hospitais com nível  de atendimento mais elevado de complexidade, e realização 

de tratamentos especializados), localizado em São José do Rio Preto. A análise descritiva 

exploratória mostrou uma incidência de erro de medicação de 1,4%, sendo o principal tipo de 
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erro a “Omissão” (31,2%). O autor também classificou a desatenção como a causa 

fundamental de erro (93,3%) (VILELA E JERICÓ, 2016). 

 

Embora os erros ocorram durante todas as fases do sistema de medicação, a maioria das 

ocorrências se dá durante a prescrição (39%), seguida da administração (38%), transcrição 

(12%), e por último a dispensação, representando somente 11% dos casos. Vale ressaltar que 

cerca de 86% dos erros de medicação são interceptados por farmacêuticos e enfermeiros 

(CASSIANI, 2005). 

 

2.3.1  Erros de prescrição 

 

A prescrição é um ponto crítico no ambiente hospitalar, e representa 39% do total de 

erros deste conjunto (LEAPE et al.,1995).  Estudos americanos tem evidenciado a ocorrência 

de erros oriundos do processo de uso do medicamento, estimando que 67% das prescrições 

possuem um ou mais erros (COIMBRA & CASSIANI, 2004). No Brasil, estudos feitos em 

hospitais universitários demonstram maior gravidade do problema, estimando 83,30% de 

erros nas prescrições (NÉRI, 2004). Outro estudo corrobora esses dados e destaca a omissão 

de informação na prescrição como o principal tipo de erro, chegando a 75,7% do total de erros 

registrados (WANNMACHER, 2005). 

 

A presença de uma porcentagem tão acentuada de erros é um fator alarmante, uma vez 

que uma série de portarias, decretos e resoluções definem as diretrizes a serem seguidas pelos 

profissionais da saúde durante a prescrição Decreto n°20931 (BRASIL, 1932); Portaria n° 

3916, de 30 de outubro de 1998 (BRASIL, 1998); Resolução do Conselho Federal de 

Medicina n° 1931, de 24 de setembro de 2009 (CFM, 2009). Erros decorrentes da 

ilegibilidade podem se fazer presentes, por isso, o Decreto n° 20931, art. 15b e a Lei n°5991, 

que definem a prescrição, no modo da escrita, modo de uso do medicamento, nome do doente, 

data, assinatura do prescritor e número de inscrição no conselho profissional devem ser 

seguidas (BRASIL, 1932; BRASIL, 1973; CFM, 2009). 

 

Ainda nesse contexto, a denominação do medicamento também deve atender 

exigências estabelecidas na legislação brasileira vigente. A resolução RDC n°10, de 02 de 

janeiro de 2001, acresce ao processo de elaboração da prescrição, a obrigatoriedade, caso o 
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medicamento seja prescrito em instituição pública, da utilização da Denominação Comum 

Brasileira - DCB ou em sua ausência, da Denominação Comum Internacional – DCI, 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (ANVISA, 2001). 

 

Diante da possibilidade de prevenção dos erros de medicação, em 2013, como anexo 3 

da Portaria Nº 2.095, o Ministério da Saúde disponibilizou o Protocolo de Segurança na 

Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Este visa promover práticas seguras no 

uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, no contexto de profilaxia, exames 

diagnósticos, tratamento e medidas paliativas (BRASIL, 2013d). 

 

Para tanto, o modelo contempla itens como a correta identificação do paciente, a 

identificação do prescritor, da instituição e a data da prescrição como fundamentais para a 

segurança da prescrição. Ainda alerta sobre a legibilidade e uso de abreviaturas. Portanto, 

cabe ao prescritor a certificação das informações passadas através da prescrição encontram-se 

de forma clara, legível, e sem rasuras. 

 

Em relação aos medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes, fica a cargo do 

NSP da instituição a organização de uma lista contendo os itens factíveis de erros e sua 

divulgação entre os profissionais da instituição. 

 

Um ponto crítico no processo hospitalar é a transição dos pacientes, seja da admissão à 

alta, ou mudança do local da internação, ocorrendo frequentemente um expressivo número de 

erros de medicação. Os erros encontram-se normalmente atrelados a informações incorretas 

ou incompletas sobre os medicamentos utilizados pelo paciente, ocasionando omissão ou 

duplicação de dose.  Portanto, a fim de evitar essas falhas, um histórico detalhado do plano 

terapêutico medicamentoso do paciente deverá ser elaborado pelo prescritor juntamente ao 

farmacêutico responsável (BRASIL, 2013). 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

Em face das muitas discussões a respeito do tema segurança do paciente, tem-se uma 

visão clara da falta de informação disponível sobre a qualidade da prescrição no Brasil, sendo 

essa um instrumento de comunicação do médico com diferentes profissionais a respeito do 

medicamento. Assim, podemos caracteriza-la como a primeira etapa do processo do uso do 

medicamento, influenciando diretamente as etapas subsequentes como a dispensação e 

administração. Estudo da American Medical Association mostra que 56% dos erros 

envolvendo medicamentos encontram-se nessa etapa do processo (BATES et al., 1995). 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade das prescrições de 

medicamentos no HUAP frente ao protocolo de prescrição, uso e administração do Ministério 

da Saúde, algo inédito na instituição e ainda pouco descrito na literatura, visando assim buscar 

os problemas relacionados a estes e subsidiar a realização de ações corretivas, tanto pelo 

Serviço de Farmácia quanto pelo NSP do hospital em relação ao tema. Entendemos que, 

apesar das prescrições serem feitas pelo médico, as ações corretivas devem ser globais, 

principalmente no que concerne a participação no processo de sua elaboração, nesse caso o 

auxílio do farmacêutico com uma visão hospitalar e principalmente clínica poderiam 

minimizar alguns eventos que colocam os pacientes em risco. 

 

 Além disso, existe a obrigatoriedade pelo NSP do levantamento de determinados 

indicadores de qualidade que são mais facilmente obtidos no Serviço de Farmácia, pois este 

recebe todas as cópias de prescrições do hospital.  Em se tratando de um hospital de ensino, 

isso também implicaria diretamente na qualidade da formação dos prescritores e 

farmacêuticos, entendendo que possíveis erros podem ser reproduzidos no futuro profissional. 

 

Diante do exposto, o presente estudo se justifica pela necessidade de serem 

implantadas políticas quanto à qualidade da prescrição, observando-se, sobretudo a questão da 

segurança do paciente, visando assim à adoção de medidas mais seguras que previnam erros 

que coloquem de alguma maneira o paciente em risco. Não obstante, outras propostas que 

independem da qualidade da prescrição, mas que afetam diretamente o risco em relação aos 

medicamentos devem ser pensadas como a conciliação medicamentosa (SPALLA, 2013). 
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Nesse sentido, a participação do farmacêutico constitui, uma importante barreira junto às 

clínicas orientando os outros profissionais a respeito dos medicamentos.  
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a adequação das prescrições que foram recebidas pelo serviço de farmácia do 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) no mês de novembro de 2015 em relação ao 

protocolo de prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever os diferentes tipos de prescrições existentes no hospital; 

 

Quantificar as inadequações das prescrições em relação ao protocolo;  

 

Comparar a adequação das prescrições ao protocolo nos diversos setores do hospital 

estudados; 
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5.  METODOLOGIA 

 

5.1  LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Serviço de Farmácia do Hospital Universitário Antonio 

Pedro (HUAP) que é um local de aprendizado das graduações em saúde da Universidade 

Federal Fluminense, localizado no Centro de Niterói. O HUAP é um hospital geral de médio 

porte, contando atualmente com 280 leitos existentes (Quadro 3) dos quais aproximadamente 

200 são ativos. É hospital de referência para a Região Metropolitana II do Rio de Janeiro, que 

abrange mais de 2 milhões de habitantes e inclui os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Rio 

Bonito, Maricá, Silva Jardim, Tanguá, além do próprio município de Niterói. 

 

Quadro 3 – Relação de leitos por enfermaria 

Enfermarias N º Leitos 

1º Serviço de Emergência 16 
1º Emergência Pediátrica  6 
1º Unidade de Pacientes Graves  5 
2º Centro de Diálise 3 
2º Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 12 
3º Centro de Terapia Intensiva 16 
3º Day Hospital 6 
3º Unidade Coronariana 10 
4º Clínica Cirúrgica Especializada Mista 24 
4º Hematologia 8 
5º Oftalmologia 6 
5º Otorrinolaringologia 6 
5º Pediatria 17 
6º Clínica Cirúrgica Masculina 26 
6º Clínica Médica Masculina 26 
7º Clínica Cirúrgica Feminina 26 
7º Clínica Médica Feminina 26 
8º Berço de Internação em Berçário 3 
8º Obstetrícia 23 
8º Unidade Intermediaria de Neonatologia 8 
8º Unidade de Terapia Intensiva de Neonatologia 7 

Total 280 
Fonte: Relatório do sistema informatizado MV2000 do HUAP. 
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O número de leitos do hospital vem sendo reduzido nos últimos anos o que preocupa 

tanto os docentes, discentes e servidores do HUAP quanto os usuários e que pode ocasionar a 

precarização do serviço, como também da formação dos diversos profissionais da área de 

saúde que dependem do HUAP como campo prático.  

O serviço de farmácia do HUAP é dividido estruturalmente nos seguintes setores: 

farmácia ambulatorial, central de abastecimento farmacêutico, farmácia de manipulação de 

quimioterápicos, fracionamento e a seção de distribuição, na qual foi realizado o estudo. As 

cópias das prescrições que chegam à farmácia são oriundas das diversas enfermarias, dos 

serviços ambulatoriais e serviços de exames. Tais prescrições são feitas por médicos da rotina, 

plantonistas e residentes, além de ter participação, por vezes, de estudantes de medicinas sob 

supervisão. As prescrições podem ser totalmente manuscritas com cópia carbonada, digitadas 

ou mistas, tendo partes digitadas e outras partes manuscritas. Apesar de existir um sistema 

eletrônico de controle hospitalar, ainda não foi incorporado o modulo de prescrição eletrônica, 

ficando assim a análise restrita a esses três tipos apresentados que são analisadas pelo 

farmacêutico plantonista. 

O serviço de farmácia conta com 17 farmacêuticos sendo que desses, apenas 8 são 

lotados na seção de distribuição, onde cada farmacêutico fica responsável por um plantão 

semanal, em virtude de um desses farmacêuticos possuir carga horária reduzida, o mesmo 

acaba dividindo o plantão. 

A seção de distribuição funciona 24 horas, as prescrições com novas internações e 

alterações podem chegar a qualquer momento, porém as prescrições de pacientes internados 

devem chegar no período de 8:00 até 12:00 h. A análise e a separação dos medicamentos da 

prescrição devem ser feitas em um período máximo de duas horas a partir do seu recebimento. 

O farmacêutico verifica possíveis inconsistências nas prescrições e contabiliza a quantidade 

dos medicamentos a ser dispensada para cobrir 24 horas de tratamento, sendo caracterizado 

como um sistema predominante individualizado, onde os medicamentos são distribuídos 

separadamente por paciente. Durante o período do estudo foram dispensados 41398 itens 

relativos a 2905 documentos, que incluem prescrições e pedidos gerais das enfermarias, como 

é possível observar na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Quantidade de medicamentos dispensados e documentos atendidos para as 
enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 
20/11/2015. 

Enfermarias Documentos Itens Média 

Serviço de Emergência 525 6.474 12 
Centro de Diálise 101 1.581 16 
Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 158 1.784 11 
Centro de Terapia Intensiva 286 6.945 24 
Unidade Coronariana 176 3.731 21 
Hematologia 171 2.905 17 
Clínica Cirúrgica Especializada Mista 148 1.721 12 
Pediatria 130 1.217 9 
Oftalmologia/ Otorrinolaringologia 12 97 8 
Clínica Cirúrgica Masculina 133 2.110 16 
Clínica Médica Masculina 318 4.028 13 
Clínica Cirúrgica Feminina 200 1.787 9 
Clínica Médica Feminina 285 3.275 12 
Obstetrícia 178 2.400 13 
Unidade de Terapia Intensiva de Neonatologia 84 1.334 16 

Total 2905 41389 14,2475 
Fonte: Relatório do sistema informatizado MV2000 do HUAP. 

 

O serviço de farmácia também está representado em diferentes comissões como a de 

terapia nutricional, núcleo de segurança do paciente e comissão de farmácia e terapêutica. 

Essa última é responsável pela criação e manutenção do manual farmacêutico, o qual consta a 

padronização de medicamentos no HUAP, além de formulários para liberação de itens 

específicos. Tal formulário é disponibilizado impresso para os diferentes setores que dele 

necessitam além de também estar disponível na intranet. 

 

5.2  DESENHO DO ESTUDO 

 

O estudo foi retrospectivo, sendo realizado entre o período de agosto/2016 e 

janeiro/2017 onde foram analisados 2006 cópias das prescrições do mês de novembro de 2015  

que chegaram ao serviço de farmácia para análise do farmacêutico. A princípio seriam 

analisadas as prescrições de um período de 30 dias, porém após uma análise comparativa 

inicial entre 10 dias (1005 prescrições) e 20 dias (2006 prescrições), não houve mudanças no 

perfil de adequação ao protocolo das prescrições, o que justificou o encerramento da coleta de 

dados em 20 dias.  Foram escolhidas as prescrições do mês de novembro, por ser um período 

com menor interferência da sazonalidade, tendo em vista que não possui grandes feriados 
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como natal, réveillon e carnaval, que acabam por diminuir a quantidade de pacientes 

internados, assim como também permite um tempo adequado para aprendizado da rotina dos 

serviços pelos novos residentes que entram no mês de fevereiro.  

 

Durante o período estudado houve 238 internações em 18 enfermarias como 

apresentado na Tabela 2, com a ressalva que algumas enfermarias são mescladas fisicamente, 

como é o caso de oftalmologia com otorrinolaringologia, Unidade de Terapia Intensiva de 

Neonatologia (UTINEO) com Unidade Intermediaria de Neonatologia (UINEO) e berçário, 

isso representa que as mesmas funcionam como se fossem uma única enfermaria, enviando 

assim as prescrições de forma conjunta para o serviço de farmácia. 

  

Tabela 2 – Relação do número de internações por enfermarias do Hospital Universitário 
Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Enfermarias Nº internações Porcentagem 

1º Serviço de Emergência 72 30.25% 

8º Obstetrícia 38 15.97% 

5º Oftalmologia 20 8.40% 

7º Clínica Cirúrgica Feminina 16 6.72% 

3º Day Hospital 15 6.30% 

4º Clínica Cirúrgica Especializada Mista 10 4.20% 

1º Emergência Pediátrica 10 4.20% 

6º Clínica Médica Masculina 8 3.36% 

8º Unidade de Terapia Intensiva de Neonatologia 6 2.52% 

5º Otorrinolaringologia 6 2.52% 

7º Clínica Médica Feminina 5 2.10% 

2º Centro de Diálise 5 2.10% 

6º Clínica Cirúrgica Masculina 5 2.10% 

4º Hematologia 5 2.10% 

2º Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 5 2.10% 

5º Pediatria 5 2.10% 

8º Unidade Intermediaria de Neonatologia 4 1.68% 

8º Berço de Internação em Berçário 3 1.26% 

Total 238 100% 
Fonte: Relatório do sistema informatizado MV2000 do HUAP. 
 

Além do número de internações que geram novas prescrições, existem as 

transferências internas que é o deslocamento do paciente entre as enfermarias como detalhado 

na Tabela 3. Esses são pontos de transição e são considerados críticos como descrito no 
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protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos podendo gerar 

omissão ou duplicidade das prescrições, colocando o paciente em risco. 

 

Tabela 3 – Movimentações dos pacientes do Hospital Universitário Antonio Pedro, no 
período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Data Transf. Internas Internações Altas Óbitos 

01/11/2015 12 2 8   
02/11/2015 3 3 7   
03/11/2015 9 12 11 1 
04/11/2015 22 13 11 2 
05/11/2015 22 16 14   
06/11/2015 6 8 10 1 
07/11/2015 17 2 4 1 
08/11/2015 4 4     
09/11/2015 7 14 7 2 
10/11/2015 42 16 21 3 
11/11/2015 29 23 14 2 
12/11/2015 9 10 12 1 
13/11/2015 11 17 28 2 
14/11/2015 2 2 3   
15/11/2015 3 15 4 2 
16/11/2015 12 23 20   
17/11/2015 14 16 11 2 
18/11/2015 7 18 4 2 
19/11/2015 34 12 26   
20/11/2015 14 12 11   

Total 279 238 226 21 
Fonte: Relatório do sistema informatizado MV2000 do HUAP. 
 

5.3  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram analisadas prescrições dos seguintes setores que possuem internação de 

pacientes no HUAP: Emergência, Emergência Pediátrica, Serviço de Doenças Infecto 

Parasitárias (DIP), Centro de Diálise, Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Unidade 

Coronariana (UCO), Serviço de Hematologia, Clínica Cirúrgica Especializada Mista 

(CCEMI), Pediatria, Serviço de Otorrinolaringologia e Oftalmologia (ORL/OFT), Clínica 

Cirúrgica Masculina (CCM), Clínica Médica Masculina(CMM), Clínica Médica Feminina 

(CMF), Clínica Cirúrgica Feminina (CCF), Unidade de Tratamento Intensivo de Neonatologia 
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(UTINEO), Obstetrícia, não excluindo nenhuma especialidade/serviço, que esteja ligada a 

esses setores como disposto no Quadro 4.  

 

Foram excluídas da pesquisa as prescrições oriundas dos centros cirúrgicos, 

hipodermia, ambulatórios e day hospital, assim como também as prescrições exclusivas a 

manipulação de quimioterapia, tendo em vista que a maioria desses setores não possui 

internação ou as prescrições oriundas desses já estão associados a outros setores, podendo 

causar duplicidade. 

 

Quadro 4 – Relação de serviços vinculados com os setores incluídos na pesquisa. 
 

Serviços 

Cardiologia 
Cirurgia geral 
Cirurgia pediátrica 
Cirurgia torácica 
Cirurgia vascular 
Clínica médica 
Dermatologia 
Endocrinologia 
Endoscopia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e obstetrícia 
Hematologia 
Infectologia 
Mastologia 
Nefrologia 
Neonatologia 
Neurocirurgia 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ortopedia/traumatologia 
Otorrinolaringologia 
Pediatria 
Urologia 
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5.4  ESTUDO PILOTO E COLETA DE DADOS 

 

O formulário de coleta de dados foi testado em um estudo piloto com 20 prescrições 

não pertencentes à amostra do estudo, com o intuito de encontrar possíveis falhas e determinar 

o tempo necessário para o preenchimento do formulário eletrônico. As adequações feitas no 

formulário foram a inclusão de algumas variáveis que foram consideradas importantes para 

análise da qualidade da prescrição como tipo de prescrição, além de uma separação das 

variáveis para medicamentos endovenosos. 

 

5.5  TREINAMENTO DA EQUIPE DE COLETA DE DADOS  

 

Para a realização do estudo, foram treinados quatro acadêmicos de farmácia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), que possuíam vinculo de bolsistas com o Serviço de 

Farmácia (SFA), assim como experiência com as prescrições, visto que os mesmos passam 

pela seção de dispensação e acompanham os farmacêuticos em suas rotinas.  

 

Foram realizados dois treinamentos presenciais antes de iniciar o estudo, onde foi 

apresentado o projeto, esclarecidas as dúvidas e gerado um documento com a padronização de 

preenchimento para uniformidade dos dados coletados, além disso, foram passadas 

informações técnicas de instalação e operação do EPIDATA®, preenchimento dos formulários 

eletrônicos explicando detalhadamente cada campo, sendo demonstrado com exemplos para 

cada item. Aos membros da equipe, foi fornecido o manual farmacêutico do HUAP que 

contém os medicamentos padronizados na instituição, apresentados pela denominação comum 

brasileira e especificando a classe terapêutica, o protocolo de segurança na prescrição, uso e 

administração dos medicamentos e a tabela da câmara de regulação do mercado de 

medicamentos (CMED), como relação de medicamentos existente no mercado brasileiro.  

 

As dúvidas que surgiram no decorrer da coleta de dados puderam ser sanadas pelo 

pesquisador responsável em tempo real através de aplicativo de mensagens. 
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5.6  COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente todas as prescrições foram numeradas manualmente em ordem 

cronológica e agrupadas em envelopes plásticos por setores dela proveniente e posteriormente 

reagrupadas pelos dias da prescrição. A presença ou ausência das variáveis analisadas foi 

verificada nas prescrições e registrada no formulário eletrônico (Figura 3.A e Figura3.B ) 

baseado no formulário pré-testado (ANEXO I - Planilha elaborada pelo serviço de farmácia 

em conjunto com alunos do projeto PET-Saúde, para ser implementado como medida de 

qualidade das prescrições e para servir como base para elaboração do formulário digital para a 

coleta dos dados). O formulário eletrônico foi desenvolvido no EPIDATA® separando as 

variáveis em duas tabelas, a da prescrição e a dos medicamentos. Na primeira consta os itens 

gerais relativas à prescrição, como a identificação do paciente, identificação do prescritor e 

identificação de localização e legibilidade. A tabela dos medicamentos consta itens que, de 

acordo com o protocolo, deveriam ser descritos na prescrição para maior segurança e uso 

correto dos medicamentos, como a identificação e informações sobre a administração.  

 

No referido formulário as informações referentes às prescrições incluídas no estudo 

foram registradas como sim (1), se a informação estivesse presente, e como não (0), se 

estivesse ausente, mantendo-se assim o sigilo do prescritor e do paciente, já que não foram 

coletados dados de identificação e a única forma de identificação era a numeração da 

prescrição.  

 

As variáveis coletadas foram agrupadas em relação a prescrição e aos medicamentos, 

como esquematizado no Quadro 5.  
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Quadro 5 – Relação de variáveis utilizadas para coleta de dados. 

Prescrição 

Identificação do Paciente 
Nome, Número do Prontuário, Idade, 

Data. 

Identificação do Prescritor Carimbo, Assinatura. 

Localização do Paciente 
Hospital, Andar, Enfermaria, Serviço, 

Leito. 

Legibilidade da prescrição 
Legibilidade e Problemas relacionados 

a legibilidade 

Medicamentos 

Identificação do Medicamento 
Nome comercial, Fórmula química, 

Abreviação do Nome, Padronizado. 

Informação para a administração 

do medicamento 

Concentração, Forma farmacêutica, 

dose, via de administração, posologia, 

outras abreviações, expressões vagas. 

Medicamentos endovenosos 
Diluente, volume, velocidade de 

infusão ou tempo de infusão 

 

 
 
 
Figura 3.A – Tabelas do formulário eletrônico estruturado no EPIDATA® para coleta dos 
dados das prescrições 
 

 
 
 
 

A 
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Figura 3.B – Tabelas do formulário eletrônico estruturado no EPIDATA® para coleta dos 
dados das prescrições 
 

 
 

5.7  SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

 

A supervisão da etapa de coleta de dados coube ao pesquisador responsável, que além 

de participar da coleta dos dados, fez também o acompanhamento da coleta por parte das 

acadêmicas. Todos os formulários eletrônicos foram verificados previamente antes de 

disponibilizados aos acadêmicos de farmácia, e revisados depois das coletas. Possíveis erros 

quanto à numeração da prescrição foram sanados durante o próprio preenchimento. 

 

Após a inclusão dos dados na base eletrônica, foi feita uma busca minuciosa por 

eventuais erros, confrontando uma parcela das informações nas prescrições físicas com o 

banco de dados. Eventuais duplicidades foram corrigidas, além disso, foi comparada 

estatisticamente a parte do banco de dados coletada pelas acadêmicas (20%) com a coletada 

pelo pesquisador, não apresentando diferenças significativas.  

 

5.7.1  Preenchimento do formulário eletrônico 

 

Durante o processo de treinamento foi gerado um manual de preenchimento do 

formulário eletrônico, detalhando cada item do referido formulário com o propósito de uma 

B 
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uniformização no seu preenchimento, para tal foi explicado o que era considerado o passo a 

passo de cada item e exemplificado (Apêndice I). 

 

5.7.2  Outras considerações  

 

Para efeito de análise, foi considerado medicamento descrito pelo nome comercial 

todo medicamento que não fosse utilizado a DCB/DCI ou sua nomenclatura popular como 

nos casos das vitaminas como demonstrado no Quadro 6. No caso de medicamentos com mais 

de três associações de princípio ativos foram considerados pela sua nomenclatura popular, 

como polivitamínico, poliaminoácidos, nutrição parenteral e solução de ringer lactato. 

 

Quadro 6 – Relação dos nomes populares de medicamentos aceitos como forma DCB. 

Nome popular DCB 

Soro fisiológico Cloreto de sódio 

Solução fisiológica Cloreto de sódio 

Soro glicosado Glicose 

Solução glicosada Glicose 

Vitamina A Retinol 

Vitamina B1 Tiamina 

Vitamina B2 Riboflavina 

Vitamina B6 Piridoxina 

Vitamina B12 Cianocobalamina 

Vitamina C Ácido ascórbico 

Vitamina D Calcitriol 

Vitamina D3 Colecalciferol 

Vitamina K Fitomenadiona 

 

5.8  CARACTERIZAÇÕES DAS PRESCRIÇÕES 

 

Para caracterização dos tipos de prescrição, além de classifica-las como manuscrita, 

digitada ou mista, foi verificado o corpo da prescrição, tendo em vista que no HUAP existe 

apenas um único tipo de prescrição padronizado que é produzido em blocos e disponibilizado 

pela gráfica universitária. Tal formato permite apenas a prescrição manuscrita como visto na 
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Figura 5, o restante das prescrições é elaborado pelos serviços mantendo elementos básicos 

como nome, prontuário, idade, serviço e leito, mas sem qualquer padronização entre eles. 

 

Figura 5 – Prescrição Padrão para solicitação de medicamentos  

 

 

5.9  ANÁLISE DE DADOS 

 

 Para análise dos dados foram adotados indicadores sugeridos pelo protocolo de 

segurança de medicamentos do Ministério da Saúde: taxa de erros de medicamentos 

prescritos, cujo numerador é o número de medicamentos prescritos com erro multiplicado por 

100, dividido pelo número total de medicamentos prescritos, assim como também os 

indicadores adotados pela OMS e Centro Colaborador para Qualidade e Segurança do 

Paciente (Proqualis). 

 

Indicadores da OMS em relação à prescrição de medicamentos 

1. Número médio de medicamentos por prescrição: Corresponde ao somatório dos 

medicamentos prescritos dividido pelo número total de prescrições analisadas.  
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2. Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome genérico: Corresponde ao 

número de medicamentos prescritos pelo nome genérico, dividido pelo número de 

medicamentos prescritos, multiplicado por 100. 

3. Porcentagem de medicamentos que constam na lista de padronização do hospital: 

Corresponde ao número de medicamentos pertencentes à lista de padronização do hospital 

que foram prescritos, dividido pelo número de medicamentos prescritos, multiplicado por 

100. 

4. Porcentagem de pacientes com prescrição de antibióticos: Corresponde ao número de 

prescrições contendo antibióticos, dividido pelo número de prescrições, multiplicado por 100. 

5. Porcentagem de injetáveis: Corresponde ao número de prescrições contendo um ou 

mais medicamentos injetáveis, dividido pelo número de prescrições, multiplicado por 100. 

 

5.10  DEMAIS CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Foi construído o banco de dados a partir dos dados coletados com o EPIDATA® onde 

foram inseridos os diferentes itens abordados no protocolo para posterior análise estatística 

com o SPSS®. Para efeito de análise as variáveis foram separadas por grupos sendo esses os 

de identificação, legibilidade e informações sobre os medicamentos, como demonstrado no 

ANEXO I. Feitas as análises diárias em relação aos dados coletados, essas foram agrupadas 

por setores para posterior comparação.  

 

5.11  QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antonio Pedro (HUAP) e aprovado em 19 de julho de 2016 sob o CAAE 

56278116.2.0000.5243 conforme apresentado no Anexo II.  
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6.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram analisadas 2006 prescrições relativas ao período de estudo, totalizando 20255 

medicamentos onde a média foi de 10,10 ± (5,10) medicamentos por prescrição. 

 

6.1  TIPOS DE PRESCRIÇÕES E LEGIBILIDADE 

 
Foram identificados inicialmente 3 tipos de prescrições quanto à escrita, podendo ser 

caracterizadas como: manuscrita, digitada ou mista. De acordo com a Tabela 4 foram 

encontrados 16,7 %, de prescrições manuscritas (n=336), 73,8% de prescrições digitadas 

(n=1480) e 9,5% de prescrições mistas (n=190). Porém, além dessa classificação inicial, foi 

observado que as prescrições possuem variações quanto ao seu formato, principalmente as 

prescrições digitadas, que, a depender do serviço/especialidade, podiam apresentar 

informações como alergia, peso entre outros. Existe apenas um modelo padrão de prescrição 

no HUAP que é seguido integralmente por clínicas como pediatria e obstetrícia, apesar de ser 

também utilizado em outras clínicas de forma não exclusiva. A oftalmologia, a pediatria e a 

obstetrícia são as três unidades que mais utilizam a forma manuscrita, alcançando valores de 

100% das prescrições desse tipo, como é possível visualizar na Tabela 5. 

 
Tabela 4 – Frequência dos tipos de prescrição quanto à forma de escrita do Hospital 
Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Tipo de Prescrição Frequência Porcentagem 

Cópia carbonada 336 16,7 
Digitada 1480 73,8 
Mista 190 9,5 

Total 2006 100 
 

É importante salientar que o tipo de prescrição está diretamente relacionada a 

legibilidade das mesmas, 85,1% (n=97) das prescrições consideradas parcialmente legíveis 

foram cópias carbonadas, contra 7,0% (n=8) das digitadas e 7,9% (n=9) das mistas, enquanto 

100% (n=6) das prescrições consideradas ilegíveis foram cópias carbonadas, como 

demonstrado na Tabela 6. Essa correlação também é verificada quando analisamos de forma 

isolada os medicamentos: dos 44 medicamentos prescritos considerados ilegíveis, 54,5% 

(n=24) foram provenientes das cópias carbonadas, 38,6% (n=17) das prescrições mistas e 

apenas 6,8% (n=3) das prescrições digitadas como apresentado na Tabela 7. (ANVISA 2013, 



51 

 

apud COHEN,2000) relata uma maior probabilidade de erros em prescrições não digitada, 

corroborando a isso Rosa e colaboradores (2009) demonstraram que a chance de erros em 

geral é três vezes maior na prescrição manuscrita se  comparada a prescrição digitada 

enquanto  e 2,5 vezes maior na prescrição mista. 
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Tabela 5 – Frequência dos tipos de prescrição quanto a forma de escrita em relação às 
enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 
20/11/2015. 

Setor 
Tipo de prescrição 

Total 
Cópia carbonada Digitada Mista 

Clínica Cirúrgica Especializada 
Mista 

f 2 106 3 111 
% 1,8% 95,5% 2,7% 100% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 21 116 32 169 
% 12,4% 68,6% 18,9% 100% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 4 83 18 105 
% 3,8% 79,0% 17,1% 100% 

Centro de Diálise 
f 1 39 9 49 
% 2,0% 79,6% 18,4% 100% 

Clínica Médica Feminina 
f 13 179 41 233 
% 5,6% 76,8% 17,6% 100% 

Clínica Médica Masculina 
f 5 233 29 267 
% 1,9% 87,3% 10,9% 100% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 2 176 14 192 
% 1,0% 91,7% 7,3% 100% 

Serviço de Doenças Infecto 
Parasitárias 

f 4 96 12 112 
% 3,6% 85,7% 10,7% 100% 

Emergência Pediátrica 
f 17 10 2 29 
% 58,6% 34,5% 6,9% 100% 

Hematologia 
f 11 110 12 133 
% 8,3% 82,7% 9,0% 100% 

Obstetrícia 
f 128 0 0 128 
% 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Otorrinolaringologia/Oftalmologia 
f 8 0 0 8 
% 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Pediatria 
f 74 0 0 74 
% 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Serviço de Emergência 
f 43 134 10 187 
% 23,0% 71,7% 5,3% 100% 

Unidade Coronariana 
f 1 125 5 131 
% 0,8% 95,4% 3,8% 100% 

Unidade de Terapia Intensiva de 
Neonatologia 
 

f 2 73 3 78 
% 2,6% 93,6% 3,8% 100% 

Total 
f 336 1480 190 2006 
% 16,7% 73,8% 9,5% 100% 

 
 

 A partir de tais dados é possível pressupor que a cópia carbonada apresenta uma maior 

probabilidade de gerar problemas com a legibilidade do que a prescrição digitada, pois, além 
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do fator da caligrafia do prescritor, pode ser influenciada pela qualidade do carbono. Esse é 

um fator preponderante para mudança desse tipo de prescrição para a digitada, tendo em vista 

uma maior segurança, como demonstrado por Cassiani (2000) que aponta a prescrição 

eletrônica como uma estratégia de prevenção de erros, demonstrando uma diminuição 81% da 

taxa de erros em estudo de Teich et al.  (1999). Em outro estudo, Cassiani e colaboradores 

(2002) relatam as vantagens que médicos e enfermeiros percebem na prescrição eletrônica, 

mesmo entendendo que mudanças e adaptações têm que ser feitas para aceitação pelos 

diferentes serviços. 

 

Tabela 6 – Frequência da legibilidade quanto ao tipo de prescrição do Hospital Universitário 
Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Legibilidade 
Tipo de prescrição 

Total 
Copia carbonada Digitada Mista 

Legível 
f 233 1472 181 1886 

%  12,4% 78,0% 9,6% 100% 

Parcialmente Legível 
f 97 8 9 114 
%  85,1% 7,0% 7,9% 100% 

Não Legível 
f 6 0 0 6 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total 
f 336 1480 190 2006 

%  16,7% 73,8% 9,5% 100% 

  
Um detalhe importante é que o número de medicamentos prescritos considerados 

ilegíveis foi de 0,2% (n=44), o que vai de consonância com estudo de Oliveira (2008) que 

encontrou 0,9% (n=9) e de Rosa (2009) que obteve 0,8% (n=32), porém é um número baixo 

se comparado a o estudo de (NÉRI, 2004) que atingiu 12,70% (n=439). Isso pode ser 

explicado pela maior proporção de prescrições manuscritas no estudo de Néri (2004) em 

comparação com o presente estudo. Outra possível explicação é que, por se tratar de um 

estudo retrospectivo, a prescrição já foi dispensada, problemas eventuais de legibilidade já 

podem ter sido sanados, através de contato com o prescritor ou da devolução da prescrição ao 

setor de origem. 
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Tabela 7 – Frequência da legibilidade do medicamento prescrito quanto ao tipo de prescrição 
do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Legibilidade 
Tipo de prescrição 

Total 
Copia carbonada Digitada Mista 

Legível 
f 1792 16212 2207 20211 
%  8,9% 80,2% 10,9% 100% 

Ilegível 
f 24 3 17 44 
% 54,5% 6,8% 38,6% 100% 

Total 
f 1816 16215 2224 20255 
%  9,0% 80,1% 11,0% 100% 

 
Como observado na Tabela 8, o principal tipo de problema na legibilidade das 

prescrições parcialmente legíveis foi relacionado a falhas no carbono, totalizando 50,9% 

(n=58) dessas, sendo seguida da caligrafia com 41,2% (n=47) e apenas 7,9% (n=9) para falha 

na impressão. Se levarmos em consideração as prescrições totalmente ilegíveis, a caligrafia é 

o principal fator de erro com 83,3% (n=5), o que mostra que a caligrafia e as falhas no 

carbono correspondem a mais de 90% dos erros associados à legibilidade, resultando ainda 

mais a fragilidade das cópias não digitadas.   

 
Tabela 8 – Frequência dos problemas de legibilidade das prescrições do Hospital 
Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Legibilidade 
Tipo de problema quanto a legibilidade 

Total Falha na 
impressão 

Falha no 
carbono 

Caligrafia 

Parcialmente Legível 
f 9 58 47 114 
% 7,9% 50,9% 41,2% 100% 

Não Legível 
f 0 1 5 6 
% 0,0% 16,7% 83,3% 100% 

Total 
f 9 59 52 120 
% 0,4% 2,9% 2,6% 100% 
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6.2  INADEQUAÇÕES DAS PRESCRIÇÕES  

 
 Para o estudo e quantificação das inadequações foram analisados dados das 

prescrições (n= 2006) divididas em 16 clínicas. A clínica médica masculina e a clínica médica 

feminina tiveram os maiores índices de prescrições analisadas, respectivamente 13,3% 

(n=267) e 11,6% (n=233), o que vai ao encontro com o fato que são as maiores clínicas, 

possuindo 26 leitos cada. 

 

Tabela 9 – Frequência das prescrições por enfermarias do Hospital Universitário Antonio 
Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Enfermaria Frequência absoluta Porcentagem 

Clínica Cirúrgica Especializada Mista 111 5,5 
Clínica Cirúrgica Feminina 169 8,4 
Clínica Cirúrgica Masculina 105 5,2 
Centro de Diálise 49 2,4 
Clínica Médica Feminina 233 11,6 
Clínica Médica Masculina 267 13,3 
Centro de Terapia Intensiva 192 9,6 
Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 112 5,6 
Emergência Pediátrica 29 1,4 
Hematologia 133 6,6 
Obstetrícia 128 6,4 
Oftalmologia/ Otorrinolaringologia 8 0,4 
Pediatria 74 3,7 
Serviço de Emergência 187 9,3 
Unidade Coronariana 131 6,5 
Unidade de Terapia Intensiva de Neonatologia 78 3,9 

Total 2006 100 
 

Na coleta de dados, foram utilizadas 11 variáveis relacionadas às inadequações das 

prescrições. Elas estão relacionadas à identificação do paciente, do prescritor e informações 

de localização do paciente; itens como nome do paciente e do hospital não tiveram nenhuma 

inadequação, estando presentes em todas as prescrições analisadas, já as informações relativas 

à localização como andar, serviço e enfermaria são as que tiveram o maior número de 

ausência respectivamente 95,7% (n=1920), 62,6% (n=1255) e 40,2% (n=807) como 

verificado em comparação com as outras variáveis na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Relação de variáveis relativas às prescrições do Hospital Universitário Antonio 
Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Variáveis Frequência absoluta Frequência relativa 

Nome     

     Ausente 0 0 
     Presente 2006 100 
Numero do prontuário     

     Ausente 60 3,0 
     Presente 1946 97,0 
Idade     
     Ausente 114 5,7 
     Presente 1892 94,3 
Data     
     Ausente 19 0,9 
     Presente 1987 99,1 
Assinatura     
     Ausente 52 2,6 
     Presente 1954 97,4 
Carimbo     
     Ausente 44 2,2 
     Presente 1962 97,8 
Hospital     
     Ausente 0 0 
     Presente 2006 100 
Andar     
     Ausente 1920 95,7 
     Presente 86 4,3 
Enfermaria     
     Ausente 807 40,2 
     Presente 1199 59,8 
Serviço     
     Ausente 1255 62,6 
     Presente 751 37,4 
Leito     
     Ausente 313 15,6 
     Presente 1693 84,4 

 

 As informações relativas a identificação do paciente asseguram que o medicamento 

chegue ao usuário correto, por isso são considerados mais de uma variável além do nome, 

pois pode haver algum homônimo. Para isso, utiliza-se também o número do prontuário e a 

idade. A idade também pode ser utilizada para um caráter de análise da adequação da 
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prescrição, pois pacientes em extremos de idade, crianças ou idosos, têm características 

fisiológicas diferentes. 
 

 A data estava ausente em somente 0,1% (n=19) das prescrições analisadas, sendo uma 

variável utilizada para avaliar a validade de uma prescrição, as mesmas são validas por um 

dia, e a ausência de tal informação pode levar a duplicidade da prescrição ou a manutenção 

inadequada do medicamento ou ocasionar a falta do mesmo para o paciente levando a uma 

quebra da farmacoterapia (BRASIL, 2013c).   

    

Para a identificação do prescritor, foram analisadas duas variáveis, a assinatura 

presente em 97,4% (n=1954), e o carimbo, em 97,8% (n=1962), sendo considerado nesse caso 

o número do registro do profissional. Tais análises são importantes, pois permitem conferir a 

autenticidade da prescrição e validá-la para posterior dispensação.  

 

No período do estudo, foram analisados 20255 medicamentos prescritos, provenientes 

de 296 princípios ativos diferentes. Os dez medicamentos mais prescritos são mostrados na 

Tabela 11.  É importante destacar que, dentre esses, quatro (Glicose, Tramadol, Insulina 

Humana e Heparina Sódica) são medicamentos considerados potencialmente perigosos 

“Medicamentos potencialmente perigosos (MPP) são aqueles que apresentam risco 

aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no 

processo de utilização” (ISMP, 2015), ou seja, desvios em relação a inadequações deveriam 

ser ainda mais monitorados, visto que tais medicamentos possuem potencial para causar danos 

mais graves ao paciente se mal utilizados (ISMP, 2015).  
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Tabela 11 – Dez medicamentos mais prescritos no Hospital Universitário Antonio Pedro, no 
período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Medicamentos Frequência absoluta Frequência relativa 

Dipirona 1591 7,9 
Omeprazol 1459 7,2 
Glicose 914 4,5 
Bromoprida 717 3,5 
Cloreto de sódio 663 3,3 
Insulina humana 646 3,2 
Ondansetrona 595 2,9 
Heparina sódica 516 2,5 
Tramadol 514 2,5 
Captopril 499 2,5 
 

 Na Tabela 12 são descritas as 10 variáveis utilizadas para análise das às inadequações 

dos medicamentos prescritos, sendo as três primeiras relativas somente a nomenclatura. 

Observamos que o medicamento foi prescrito pelo nome comercial em 20,8% (n=4206), pela 

formula química em 1,9% (n=380) e com abreviações em 4,3% (n=878). De acordo com a 

legislação vigente (BRASIL, 1999), o medicamento tem que ser prescrito pela DCB. Essas 

inadequações podem levar a um risco de possível confusão na dispensa do medicamento e 

consequentemente na administração a posteriore.  
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Tabela 12 – Inadequações dos medicamentos prescritos segundo variáveis do Hospital 
Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Variáveis Frequência absoluta Frequência relativa 

Nome Comercial     
     Não 16049 79,2 
     Sim 4206 20,8 
Formula Química     
     Não 19875 98,1 
     Sim 380 1,9 
Abreviação do Nome     
     Não 19377 95,7 
     Sim 878 4,3 
Concentração     
     Ausente 13758 67,9 
     Presente 6497 32,1 
Forma farmacêutica     
     Ausente 14510 71,6 
     Presente 5745 28,4 
Dose     
     Ausente 3256 16,1 
     Presente 16999 83,9 
Via de administração     
     Ausente 1183 5,8 
     Presente 19072 94,2 
Posologia     
     Ausente 5122 25,3 
     Presente 15133 74,7 
Outras abreviações     
     Ausente 425 2,1 
     Presente 19830 97,9 
Expressões vagas     
     SOS 2725 13,5 
     ACM 483 2,4 
     Se necessário... 2317 11,4 

 
Na Tabela 13, é possível verificar os cinco medicamentos mais prescritos com 

inadequações quanto à nomenclatura. Em relação ao nome comercial, o medicamento 

Ondansetrona foi prescrito 595 vezes sendo 395 pelo nome comercial de Zofran®. O Cloreto 

de potássio foi prescrito 222 vezes sendo 220 pela sua formula química KCl e o Cloreto de 

sódio prescrito 663 vezes sendo 503 pela abreviação SF (Soro Fisiológico), sendo também 57 

vezes prescrito por sua formula química NaCl, devendo essas formas ser evitadas já que 
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podem causar confusão de entendimento como apontados pelo protocolo e confirmados por 

estudo de Néri (2011), além da legislação ser especifica quanto a clareza de informações na 

prescrição de medicamentos (BRASIL, 1973) . 

 

Tabela 13 – Relação dos 5 medicamentos mais prescritos com inadequação relativas a 
nomenclatura do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 
20/11/2015. 

Medicamento 
Não Sim Total 

f % f % f % 

Nome Comercial          
     Ondansetrona 200 1,0% 395 2,0% 595 2,9% 
     Tramadol 141 0,7% 373 1,8% 514 2,5% 
     Metoclopramida 102 0,5% 322 1,6% 424 2,1% 
     Clonidina 16 0,1% 290 1,4% 306 1,5% 
     Lactulose 77 0,4% 241 1,2% 318 1,6% 
Formula Química     
     Cloreto de potássio 2 0,0% 220 1,1% 222 1,1% 
     Sulfato de magnésio 43 0,2% 82 0,4% 125 0,6% 
     Cloreto de sódio 606 3,0% 57 0,3% 663 3,3% 
     Gliconato de cálcio 10 0,0% 13 0,1% 23 0,1% 
     Bicarbonato de sódio 34 0,2% 8 0,0% 42 0,2% 
Abreviaturas    
     Cloreto de sódio 160 0,8% 503 2,5% 663 3,3% 
     Glicose 763 3,8% 151 0,7% 914 4,5% 
     Heparina sódica 451 2,2% 65 0,3% 516 2,5% 

     Rifampicina+Isoniazida+Pirazinamida+Etambutol 0 0,0% 41 0,2% 41 0,2% 
     Solução de ringer com lactato 46 0,2% 41 0,2% 87 0,4% 
 
  As informações mais sonegadas nos medicamentos prescritos foram a forma 

farmacêutica com 71,6% (n=14510), valores esses abaixo dos encontrados por Weber que 

encontrou 98,56% (n=139 prescrições) e Jacobsen 83,1% (n=2234 prescrições), e a 

concentração com 67,9% (n=13758) como apresentado na Tabela 12.  Isso pode acarretar erro 

na dose pretendida, tendo em vista que, muitas vezes, o medicamento é prescrito em mililitros 

ou gotas e sem sua concentração ou forma farmacêutica não é possível os cálculos para se ter 

a dose do medicamento. Em contrapartida, as abreviaturas estiveram presentes em 97,9% 

(n=19830) o que demonstra uma elevada quantidade de abreviações se comparado ao estudo 

de Jacobsen 70,3% (n=1890 prescrições). Como indicado no protocolo, essas devem ser 

evitadas, pois, além de não serem padronizadas na instituição, podem trazer riscos quanto a 
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sua correta interpretação, principalmente quando associada a prescrições com baixa 

legibilidade.  

 As expressões vagas estiveram presentes em 27,3% dos medicamentos prescritos, 

sendo divididas em SOS 13,5% (n=2725), A Critério Médico (ACM) 2,4% (n=483) e “Se 

necessário” (n=2317). Essas expressões (sem indicação de dose máxima, posologia e 

condição de uso) devem ser abolidas de acordo com o protocolo de segurança da prescrição, 

uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2013). Nas prescrições analisadas não houve 

nenhuma indicação de dose máxima. Na Tabela 14, é possível verificar os 5 medicamentos 

mais prescritos com inadequações relativas as expressões vagas, onde medicamentos como 

Dipirona e Ondansetrona aparecem em mais de um campo e também fazem parte dos 

medicamentos mais prescritos. Além disso e mais preocupante é o fato de vários MPP’s 

(Fentanila, Glicose, Insulina Humana, Midazolam e Norepinefrina)  aparecem como os mais 

prescritos com tais expressões, mostrando um risco do seu uso inadequado.  

 
Tabela 14 – Cinco medicamentos mais prescritos com inadequação relativas a expressões 
vagas do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Medicamento Total 

   f    % 

SOS  
     Dipirona 876 4,3% 
     Metoclopramida 295 1,5% 
     Tramadol 262 1,3% 
     Ondansetrona 241 1,2% 
     Bromoprida 237 1,2% 
ACM  
     Norepinefrina 75 0,4% 
     Fentanila 73 0,4% 
     Midazolam 59 0,3% 
     Haloperidol 44 0,2% 
     Cloreto de sódio 40 0,2% 
Se necessário...  
    Insulina humana 449 2,2% 
    Glicose 440 2,2% 
    Dipirona 382 1,9% 
    Captopril 359 1,8% 
    Ondansetrona 197 1,0% 
  

 Além das variáveis já citadas, os medicamentos endovenosos foram analisados em 

mais quatro variáveis recomendadas pelo protocolo como demonstrado na Tabela 15.  
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Observou-se que informações referentes ao tipo e volume do diluente, ao tempo e velocidade 

de infusão estiveram ausentes em mais de 80% das prescrições com medicamentos 

endovenosos. 

 
Tabela 15 – Frequência das variáveis relacionadas aos medicamentos endovenosos no 
Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Medicamentos endovenosos Ausente Presente 

Tipo de diluente 
f 5925 1462 
% 80,2% 19,8% 

Volume de diluente 
f 6150 1237 
% 83,3% 16,7% 

Tempo de infusão 
f 6787 600 
% 91,9% 8,1% 

Velocidade de infusão 
f 7009 378 
% 94,9% 5,1% 

  

Apesar da prescrição de medicamento não padronizado não ser considerada como um 

erro, o protocolo de segurança da prescrição, uso e administração de medicamentos 

recomenda que a instituição possua uma lista de padronização atualizada e divulgada aos 

profissionais. A existência da lista de medicamentos padronizados aumenta a familiaridade 

dos prescritores com os medicamentos. Além disso, tais medicamentos já passaram por um 

crivo ou deveriam quanto a segurança do seu uso, como também facilita o abastecimento 

tendo em vista que existe uma política diferente de compras e estoque para medicamentos 

padronizados (SBRAFH, 2010). Nesse caso, é possível observar que a padronização do 

HUAP tem sido satisfatória quanto às demandas medicamentosas tendo em vista que atinge 

96,4% (n=19524) dos medicamentos prescritos.   

 

Tabela 16 – Frequência dos medicamentos padronizados prescritos do Hospital Universitário 
Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Medicamento Padronizado Frequência absoluta Frequência relativa 

Não 731 3,6 
Sim 19524 96,4 

Total 20255 100 

 
 Ao quantificar as inadequações/erros por prescrições, se encontrou uma média de 

36,59 (DP± 18,016) por prescrição, em um total de 73405 inconsistências em 2006 
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prescrições.  No presente estudo não houve prescrição sem inconsistência, apresentando no 

mínimo 4 e o máximo foi 98. 

 

6.3  COMPARAÇÃO DOS SETORES DO HOSPITAL QUANTO A ADEQUAÇÃO 

DAS PRESCRIÇÕES  

 

 Segundo dados da Tabela 17, é possível verificar que a obstetrícia foi a clínica que 

mais apresentou inadequações quanto aos dados de identificação do paciente. Em 18% (n=23) 

das prescrições o número do prontuário estava ausente, 32,8% (n=42) das prescrições não 

apresentavam a idade do paciente e 6,3% (n=8) a data estava ausente. Em contrapartida a 

clínica cirúrgica masculina não apresentou nenhuma inconsistência quanto à identificação do 

paciente. Em relação à identificação do prescritor, a Hematologia foi a clínica com mais 

ausências da assinatura nas prescrições, apresentando 10,5% (n=14)  e  também em relação ao 

carimbo, 7,5% (n=10).  A clínica cirúrgica masculina, o centro de diálise e a 

otorrinolaringologia/oftalmologia não apresentaram qualquer ausência nesse quesito.  

 

Em relação às variáveis relativas à localização do paciente, o nome do hospital esteve 

presente em 100% das prescrições como visto na Tabela 19, em contraste a tal dado a variável 

andar teve um grande porcentagem de ausência variando de 100% como valor máximo até o 

valor mínimo de 76,3% (n=129) na clínica cirúrgica feminina. A variável enfermaria teve a 

maior porcentagem de ausência na CCEMI com 96,4% (n=107) das prescrições, em 

contrapartida a UTINEO não teve ausência para essa variável. Em relação à variável serviço 

quatro das dezesseis clínicas tiveram 100% de ausência e, por último, quanto à ausência do 

número do leito na prescrição, outros três setores tiveram 100% de omissão nesse item. 
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Tabela 17 – Ausência do nome do paciente, número do prontuário, idade e data nas 
prescrições em relação às enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 
01/11/2015 à 20/11/2015. 

Setor Nome do 
paciente 

Número do 
prontuário 

Idade Data 

Clínica Cirúrgica Especializada Mista 
f 0 4 10 0 
% 0,0% 3,6% 9,0% 0,0% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 0 8 19 5 
% 0,0% 4,7% 11,2% 3,0% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Centro de Diálise 
f 0 0 13 0 
% 0,0% 0,0% 26,5% 0,0% 

Clínica Médica Feminina 
f 0 2 10 5 
% 0,0% ,9% 4,3% 2,1% 

Clínica Médica Masculina 
f 0 1 4 0 
% 0,0% ,4% 1,5% 0,0% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 0 1 1 0 
% 0,0% ,5% ,5% 0,0% 

Serviço de Doenças Infecto 
Parasitárias 

f 0 8 1 0 
% 0,0% 7,1% ,9% 0,0% 

Emergência Pediátrica 
f 0 1 0 1 
% 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 

Hematologia 
f 0 0 9 0 
% 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% 

Obstetrícia 
f 0 23 42 8 
% 0,0% 18,0% 32,8% 6,3% 

Otorrinolaringologia/Oftalmologia 
f 0 0 2 0 
% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

Pediatria 
f 0 8 0 0 
% 0,0% 10,8% 0,0% 0,0% 

Serviço de Emergência 
f 0 1 2 0 
% 0,0% ,5% 1,1% 0,0% 

Unidade Coronariana 
f 0 3 0 0 
% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 

Unidade de Terapia Intensiva de 
Neonatologia 
 

f 0 0 1 0 
% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 

Total 
f 0 60 114 19 
% 0,0% 3,0% 5,7% ,9% 
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Tabela 18 – Ausência da assinatura e carimbo nas prescrições em relação às enfermarias do 
Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015.  

Setor Assinatura Carimbo 

Clínica Cirúrgica Especializada Mista 
f 3 5 
% 2,7% 4,5% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 2 3 
% 1,2% 1,8% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 0 0 
% 0,0% 0,0% 

Centro de Diálise 
f 0 0 
% 0,0% 0,0% 

Clínica Médica Feminina 
f 7 2 
% 3,0% ,9% 

Clínica Médica Masculina 
f 2 4 
% ,7% 1,5% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 6 0 
% 3,1% 0,0% 

Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 
f 5 3 
% 4,5% 2,7% 

Emergência Pediátrica 
f 1 1 
% 3,4% 3,4% 

Hematologia 
f 14 10 
% 10,5% 7,5% 

Obstetrícia 
f 4 5 
% 3,1% 3,9% 

Otorrinolaringologia/Oftalmologia 
f 0 0 
% 0,0% 0,0% 

Pediatria 
f 1 2 
% 1,4% 2,7% 

Serviço de Emergência 
f 1 1 
% ,5% ,5% 

Unidade Coronariana 
f 3 2 
% 2,3% 1,5% 

Unidade de Terapia Intensiva de 
Neonatologia 
 

f 3 6 
% 3,8% 7,7% 

Total 
f 52 44 
% 2,6% 2,2% 
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Tabela 19 – Ausência do hospital, andar, enfermaria, serviço e leito nas prescrições em 
relação às enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 
20/11/2015. 

Setor Hospital Andar Enfermaria Serviço Leito 

Clínica Cirúrgica Especializada Mista 
f 0 111 107 4 3 
% 0,0% 100,0% 96,4% 3,6% 2,7% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 0 129 124 32 15 
% 0,0% 76,3% 73,4% 18,9% 8,9% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 0 92 84 66 9 
% 0,0% 87,6% 80,0% 62,9% 8,6% 

Centro de Diálise 
f 0 49 2 1 47 
% 0,0% 100,0% 4,1% 2,0% 95,9% 

Clínica Médica Feminina 
f 0 230 109 119 9 
% 0,0% 98,7% 46,8% 51,1% 3,9% 

Clínica Médica Masculina 
f 0 257 160 128 4 
% 0,0% 96,3% 59,9% 47,9% 1,5% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 0 191 25 192 2 
% 0,0% 99,5% 13,0% 100,0% 1,0% 

Serviço de Doenças Infecto 
Parasitárias 

f 0 112 104 2 0 
% 0,0% 100,0% 92,9% 1,8% 0,0% 

Emergência Pediátrica 
f 0 29 3 29 29 
% 

0,0% 100,0% 10,3% 100,0% 
100,0

% 

Hematologia 
f 0 131 19 114 9 
% 0,0% 98,5% 14,3% 85,7% 6,8% 

Obstetrícia 
f 0 113 36 107 13 
% 0,0% 88,3% 28,1% 83,6% 10,2% 

Otorrinolaringologia/Oftalmologia 
f 0 7 1 7 2 
% 0,0% 87,5% 12,5% 87,5% 25,0% 

Pediatria 
f 0 74 8 66 74 
% 

0,0% 100,0% 10,8% 89,2% 
100,0

% 

Serviço de Emergência 
f 0 187 18 179 16 
% 0,0% 100,0% 9,6% 95,7% 8,6% 

Unidade Coronariana 
f 0 130 6 131 4 
% 0,0% 99,2% 4,6% 100,0% 3,1% 

Unidade de Terapia Intensiva de 
Neonatologia 
 

f 0 78 0 78 78 
% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100% 

Total 
f 0 1920 807 1255 313 
% 0,0% 95,7% 40,2% 62,6% 15,6% 
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Segundo os dados apresentados na Tabela 20, que demonstram a frequência da 

prescrição de medicamentos pelo nome comercial, por formula química e por abreviação, 

identificamos que, proporcionalmente, a clínica cirúrgica feminina é a que mais utiliza o 

nome comercial em detrimento à DCB chegando a 33,5% (n=452). No caso da utilização de 

fórmula química isso é mais frequente na emergência pediátrica 11,0% (n=15) e da 

abreviatura no nome do medicamento, o DIP é a clínica que mais faz uso de tal prática com 

7,9% (n=99) dos medicamentos prescritos.  

 

Para variáveis relacionadas ao modo de utilização do medicamento como evidenciado 

na Tabela 21, a variável concentração teve maior omissão na obstetrícia 91,1% (n=480), a 

forma farmacêutica teve maior omissão no centro de terapia intensiva com 96,5% (n=2769), a 

dose teve sua maior ausência na pediatria com 42,5% (n=180), a via de administração teve 

sua maior ausência na Otorrinolaringologia/Oftalmologia com 23,4% (n=11) no caso da 

posologia essa maior ausência foi na clínica médica masculina com 32,4% (n=1020).  

 

No uso de outras abreviações, todos os setores tiveram mais de 90% de utilização 

como demonstrado na Tabela 22, chegando ao máximo de 99,2% (n=1338) na clínica 

cirúrgica feminina, setor esse que também teve o maior número de medicamentos prescritos 

com expressões vagas 45,1% (n=609). 
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Tabela 20 – Frequência da utilização do nome comercial, fórmula química e abreviação do 
nome do medicamento nos medicamentos prescritos em relação às enfermarias do Hospital 
Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015.  

Setor Nome Comercial Fórmula Química Abreviação Nome 

Clínica Cirúrgica Especializada 
Mista 

f 246 0 7 
% 27,5% 0,0% 0,8% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 452 0 71 
% 33,5% 0,0% 5,3% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 315 39 52 
% 24,6% 3,0% 4,1% 

Centro de Diálise 
f 175 0 58 
% 21,6% 0,0% 7,2% 

Clínica Médica Feminina 
f 463 7 130 
% 19,7% ,3% 5,5% 

Clínica Médica Masculina 
f 630 27 83 
% 20,0% ,9% 2,6% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 196 50 154 
% 6,8% 1,7% 5,4% 

Serviço de Doenças Infecto 
Parasitárias 

f 317 41 99 
% 25,4% 3,3% 7,9% 

Emergência Pediátrica 
f 16 15 9 
% 11,8% 11,0% 6,6% 

Hematologia 
f 311 71 36 
% 20,0% 4,6% 2,3% 

Obstetrícia 
f 113 0 16 
% 21,4% 0,0% 3,0% 

Otorrinolaringologia/Oftalmolo
gia 

f 12 0 0 
% 25,5% 0,0% 0,0% 

Pediatria 
f 76 32 14 
% 17,9% 7,5% 3,3% 

Serviço de Emergência 
f 364 29 77 
% 25,6% 2,0% 5,4% 

Unidade Coronariana 
f 449 32 46 
% 26,1% 1,9% 2,7% 

Unidade de Terapia Intensiva 
de Neonatologia 
 

f 71 37 26 
% 15,2% 7,9% 5,6% 

Total 
f 4206 380 878 
% 20,8% 1,9% 4,3% 
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Tabela 21 – Frequência da ausência da concentração, forma farmacêutica, dose, via de 
administração e posologia nos medicamentos prescritos em relação às enfermarias do Hospital 
Universitário Antonio Pedro, no período de 01/11/2015 à 20/11/2015.  

Setor Concentração 
Forma 

farmacêutica 
Dose 

Via de 
administração 

Posologia 

Clínica Cirúrgica 
Especializada Mista 

f 742 711 69 22 174 
% 83,0% 79,5% 7,7% 2,5% 19,5% 

Clínica Cirúrgica 
Feminina 

f 982 936 216 68 367 
% 72,8% 69,4% 16,0% 5,0% 27,2% 

Clínica Cirúrgica 
Masculina 

f 1079 1064 191 86 270 
% 84,4% 83,2% 14,9% 6,7% 21,1% 

Centro de Diálise 
f 592 573 94 6 193 
% 73,0% 70,7% 11,6% ,7% 23,8% 

Clínica Médica Feminina 
f 1431 1432 290 67 621 
% 60,8% 60,9% 12,3% 2,8% 26,4% 

Clínica Médica Masculina 
f 1642 1615 416 161 1020 
% 52,1% 51,2% 13,2% 5,1% 32,4% 

Centro de Terapia 
Intensiva 

f 2431 2769 469 153 665 
% 84,7% 96,5% 16,3% 5,3% 23,2% 

Serviço de Doenças 
Infecto Parasitárias 

f 772 778 172 82 323 
% 61,9% 62,3% 13,8% 6,6% 25,9% 

Emergência Pediátrica 
f 97 112 42 13 20 
% 71,3% 82,4% 30,9% 9,6% 14,7% 

Hematologia 
f 1133 1158 218 219 467 
% 72,8% 74,4% 14,0% 14,1% 30,0% 

Obstetrícia 
f 480 421 87 77 119 
% 91,1% 79,9% 16,5% 14,6% 22,6% 

Otorrinolaringologia/ 
Oftalmologia 

f 35 34 11 11 10 
% 74,5% 72,3% 23,4% 23,4% 21,3% 

Pediatria 
f 237 323 180 40 53 
% 55,9% 76,2% 42,5% 9,4% 12,5% 

Serviço de Emergência 
f 979 1070 278 77 337 
% 68,8% 75,2% 19,5% 5,4% 23,7% 

Unidade Coronariana 
f 1033 1092 416 37 425 
% 60,1% 63,6% 24,2% 2,2% 24,7% 

Unidade de Terapia 
Intensiva de Neonatologia 
 

f 93 422 107 64 58 
% 19,9% 90,4% 22,9% 13,7% 12,4% 

Total 
f 13758 14510 3256 1183 5122 
% 67,9% 71,6% 16,1% 5,8% 25,3% 
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Tabela 22 – Frequência da utilização de outras abreviações e expressões vagas nos 
medicamentos prescritos em relação às enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro, 
no período de 01/11/2015 à 20/11/2015. 

Setor Outras abreviações Expressões vagas 

Clínica Cirúrgica Especializada Mista 
f 878 343 
% 98,2% 38,4% 

Clínica Cirúrgica Feminina 
f 1338 609 
% 99,2% 45,1% 

Clínica Cirúrgica Masculina 
f 1247 378 
% 97,5% 29,6% 

Centro de Diálise 
f 803 180 
% 99,0% 22,2% 

Clínica Médica Feminina 
f 2328 651 
% 98,9% 27,7% 

Clínica Médica Masculina 
f 3095 808 
% 98,2% 25,6% 

Centro de Terapia Intensiva 
f 2843 784 
% 99,1% 27,3% 

Serviço de Doenças Infecto Parasitárias 
f 1206 344 
% 96,6% 27,6% 

Emergência Pediátrica 
f 133 35 
% 97,8% 25,7% 

Hematologia 
f 1493 295 
% 96,0% 19,0% 

Obstetrícia 
f 510 202 
% 96,8% 38,3% 

Otorrinolaringologia/Oftalmologia 
f 46 18 
% 97,9% 38,3% 

Pediatria 
f 416 143 
% 98,1% 33,7% 

Serviço de Emergência 
f 1389 281 
% 97,6% 19,7% 

Unidade Coronariana 
f 1684 437 
% 98,0% 25,4% 

Unidade de Terapia Intensiva de 
Neonatologia 
 

f 421 17 
% 90,1% 3,6% 

Total 
f 19830 5525 
% 97,9% 27,3% 
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6.4  INDICADORES 

 

Foi calculada a taxa de erros na prescrição de medicamentos, como proposto pelo 

protocolo de prescrição, uso e administração de medicamentos. A frequência desse indicador 

deveria ser mensal, porém, por questões estruturais do serviço de farmácia, foi a primeira vez 

que tais dados foram levantados.  

 

• Taxa de erros na prescrição de medicamentos = 100% 

o Número de Medicamentos Prescritos com erros = 20255 

o Número de Medicamentos Prescritos = 20255 

 

Jacobsen (2015) em seu estudo encontrou 99,2% de erros nas 2687 prescrições 

analisadas, o que representa um valor muito aproximado dos 100% encontrado em nosso 

estudo, o que vem confirmar a importância de ações voltadas para minimizar as divergências 

das prescrições em relação ao que é preconizado pelo protocolo de segurança de prescrição, 

uso e administração de medicamentos (MS, 2013). Além disso, também foram calculados os 

indicadores da OMS em relação à prescrição de medicamentos. 

 

• Número médio de medicamentos por prescrição = 10,10 

o Número de Medicamentos Prescritos = 20255 

o Número de Prescrições Analisadas = 2006 

 

• Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome genérico = 79,23% 

o Número de Medicamentos Prescritos pelo nome genérico = 16049 

o Número de Medicamentos Prescritos = 20255 

 

• Porcentagem de medicamentos que constam na lista de padronização do hospital = 96,39% 

o Número de medicamentos pertencentes à lista de padronização = 19524 

o Número de Medicamentos Prescritos = 20255 

 

• Porcentagem de pacientes com prescrição de antibióticos = 47,56% 

o   Número de prescrições contendo antibióticos = 954 

o   Número de Prescrições Analisadas = 2006 
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• Porcentagem de pacientes com prescrição de medicamentos injetáveis = 87,49% 

o Número de prescrições contendo medicamentos injetáveis = 1755 

o Número de Prescrições Analisadas = 2006 

 

Esses indicadores têm por objetivo avaliar a qualidade da prescrição a partir de valores 

pré-estabelecidos e recomendados pela OMS. É importante ressaltar que tais indicadores 

foram estabelecidos para estabelecimentos de saúde, não sendo específicos para o ambiente 

hospitalar (WHO, 1993). 

 

 A recomendação da OMS para a quantidade de medicamentos por prescrição é que 

fosse abaixo de dois, porém nosso estudo apresentou a média de 10,10 medicamentos por 

prescrição, ou seja, pelo menos cinco vezes mais que o desejável, o que também se apresentou 

em outros estudos brasileiros com médias de 7,5 (TAVARES, 2011) e 5,06 (WEBER, 2012). 

 

 Nos estudos de Tavares e Weber a porcentagem de medicamentos prescritos pelo 

nome genérico foi respectivamente de 64% e 41,11%, enquanto nosso estudo apresentou 

79,23%. O recomendado pela OMS é que 100% dos medicamentos sejam prescritos se 

utilizando a denominação genérica do medicamento.  

 

Tavares obteve em seu estudo o valor de 87,3% para a porcentagem de medicamentos 

que constam na lista de padronização do hospital e em nosso estudo encontramos 96,39%. 

 

 Weber também apresentou que 46,76% das prescrições analisadas em seu estudo 

continham antibióticos e que 97,2% possuíam medicamentos injetáveis, valores esses 

próximos do encontrado em nossas análises, 47,56% e 87,49% respectivamente, porém 

valores bem superiores aos 20% e 10% recomendados pela OMS para esses indicadores.  

  

6.5  OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

As discrepâncias nas prescrições em relação ao protocolo do Ministério da Saúde em 

relação a segurança do paciente no Brasil ainda são pouco estudadas. Toda a discussão a 

respeito de erro é ainda vista com grande cautela, tendo em vista que existem profissionais 
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envolvidos e há sempre o temor da culpabilização do indivíduo no processo.  A legislação que 

cerca o tema tenta retirar o foco do sujeito e voltar seus olhos para os processos de trabalho 

que o cercam (MCKINNEY e SCHOCH, 2003). 

 

 O presente estudo se prevalece em focar aspectos que devem ser melhorados a fim de 

prover um tratamento com minimização de riscos, tendo em vista que qualquer desvio de 

qualidade na elaboração de uma prescrição pode acarretar uma sequência de erros que 

culminam em dano ao paciente, porém apesar disso, entendemos que nem todos os erros 

podem ser considerados intencionais (KOHN, CORRIGAN et al., 2000). Em virtude disso, 

foi feito um detalhamento dos aspectos metodológicos usados para verificar a adequação da 

prescrição do HUAP em relação ao protocolo de prescrição, uso e administração de 

medicamentos, para servir como referência para outros estudos na instituição e como 

instrumento de comparação para outros hospitais.  

 

 As metodologias propostas por diversos estudos sobre a questão da prescrição médica 

se mostraram diferentes o que dificulta a comparação entre estudos (DEAN; BARBER; 

SCHACHTER, 2000). Sem uma padronização até das ferramentas para coleta de dados, 

preferiu-se basear no protocolo de segurança da prescrição, uso e administração do 

medicamento, tendo em vista que além de ser um instrumento legal, detalha os aspectos 

necessários para avaliação da prescrição. Para isso foi adaptado à realidade do HUAP e 

construído inicialmente um formulário em forma de tabela (ANEXO I). Com as correções a 

partir do projeto piloto, chegou-se a sua versão eletrônica final. 

 

Visando diminuir o caráter factível do ser humano e entendendo que todo profissional 

da área da saúde tem como premissa a melhoria do paciente, diversos estudos propõem 

melhorias para a minimização dos desvios de qualidade. Uma das principais propostas é a 

implantação de sistemas informatizados, que se concentram principalmente nas falhas de 

legibilidade (KOHN, CORRIGAN et al., 2000; ERNST e GRIZZLE, 2001; ROSA, 2001; 

ROSA e PERINI, 2003). 

 

 Diferente das reações adversas a medicamentos, eventos adversos podem ser previstos 

e devem ser evitados, quando relacionamos isso com a prescrição vemos que pode existir uma 

quebra da comunicação escrita por conta da legibilidade que acontece durante a cadeia que 
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leva o medicamento até sua administração (NADZAM, 1991). Porém existem outros 

elementos que fazem parte da prescrição, que são indispensáveis para uma correta 

dispensação e administração, como dados incompletos ou incorretos sejam eles ligados à 

identificação, localização ou informações sobre a utilização do medicamento (LESAR, 1992). 

 

 A simples adoção de um sistema eletrônico poderia minimizar a maior parte dos 

problemas apresentados na prescrição, reduzindo os eventos adversos relacionados aos 

medicamentos, pois a maior parte dos itens avaliados no estudo poderiam ser automatizados 

na prescrição eletrônica. Também minimizaria problemas quanto à legibilidade, a questões 

como as informações da instituição, do paciente e dos medicamentos, como também traria 

uma padronização entre os diversos setores que se utilizam da prescrição (BATES, et al. 

2001). Isso poderia até mesmo ajudar o profissional nas decisões clínicas, pois tais sistemas 

podem ser pré-configurados para alertar ao prescritor quanto a possíveis incompatibilidades 

medicamentosas (KAWANO, et al. 2006). 

 

 Porém, mesmo quando se tem a prescrição eletrônica, não há a completa certeza da 

isenção de erros. Estudo de Gimenes, Freire, Cassiani (2004) relata que “80% das prescrições 

eletrônicas ainda continham informações que geravam dúvidas, além disso, 45,3% delas 

continham medicamentos escritos manualmente e, 22,4% continham rasuras”. Tal dado nos 

revela que somente a implantação das tecnologias não extingue os problemas, só modificam 

muitas vezes os mesmos. 

 

 Uma das abordagens pode ser a discussão do tema segurança do paciente durante a 

formação dos profissionais, uma vez que tais cuidados deverão acompanhar os mesmo no seu 

trajeto profissional. Tendo a UFF como exemplo, já que a o HUAP é vinculado diretamente a 

mesma, servindo de campo de prática para as diferentes profissões da área de saúde, é 

possível dizer que não foram encontradas disciplinas que integrassem essas demandas na 

graduação de medicina nem no curso de farmácia, entendendo que o primeiro é o principal 

responsável pelas prescrições e a segunda atua como barreira. Até mesmo na residência 

médica só existe em uma das aulas inaugurais nada mais que uma apresentação do tema. Em 

um estudo, Abramovicius, (2007) no Hospital das Clínicas de São Paulo encontrou-se 48,8% 

dos erros relacionados aos residentes, contra 30, 7% dos médicos docentes e 15,6 de médicos 

contratados. 
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 Especificamente no curso de farmácia existe o fato que a mudança curricular retirou as 

especificidades (habilitações) do curso, com objetivo de formar um profissional generalista 

que pode atuar em qualquer área farmacêutica (vedados os casos que são exigidos 

especialização pós-formação). Porém a formação do farmacêutico hospitalar nunca foi uma 

prioridade. Estudo de Prado (2012) mostra que, no estado do Rio de Janeiro, a proporção das 

disciplinas de farmácia hospitalar em relação à carga horária total do curso variou de 1,8% a 

0,6% o que mostra um tempo muito escasso para um conteúdo tão amplo e complexo. No 

referido estudo é possível verificar que não há menção à segurança do paciente nas ementas 

das disciplinas. Há que se salientar que, apesar de existirem estágios na área hospitalar, os 

mesmos são reduzidos se comparados aos oferecidos na graduação de medicina e 

enfermagem, que além de cursarem disciplinas pratico/teóricas no hospital ainda tem a fase de 

internato.  

   

 Pensando em todos esses problemas, a OMS lança em 2011 o “Guia curricular de 

segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde: edição multiprofissional” sendo 

traduzido e adaptado em 2016 para a língua portuguesa, cujo objetivo é realizar uma 

abordagem multiprofissional que não existe entre os diferentes cursos de graduação, além de 

padronizar e detalhar os diversos aspectos da segurança do paciente. O guia é separado em 

dois blocos: o primeiro é o guia do professor e o segundo são tópicos do guia curricular, 

sendo o 11º onde se aborda a melhoria na segurança no uso da medicação e assim como o 

protocolo do Ministério da Saúde, detalhamento dos processos de prescrição, dispensação e 

administração. 

 

 Nesse tópico especifico sobre o uso dos medicamentos o mesmo detalha como 

conhecimento necessário ao aluno: 

 

• a magnitude dos erros de medicação; 

• que o uso de medicamentos está associado a riscos; 

• fontes comuns de erros; 

• em que parte do processo o erro pode ocorrer; 

• as responsabilidades associadas a prescrever e administrar medicamentos; 

• como reconhecer situações perigosas comuns; 
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• formas de tornar mais seguro o uso dos medicamentos; 

• os benefícios do enfoque multidisciplinar na segurança da medicação. 

 

 E em relação ao desempenho esperado: 

 

• usar nomes genéricos; 

• adaptar a receita a cada paciente; 

• praticar a anotação detalhada de históricos de medicação; 

• conhecer quais medicamentos são de alto risco; 

• estar bem familiarizado com os medicamentos que prescreve e/ou dispensa; 

• recorrer a auxílios de memória; 

• comunicar-se claramente; 

• desenvolver hábitos de verificação; 

• encorajar os pacientes a se envolverem ativamente no processo de medicação; 

• notificar e aprender com erros; 

• entender e praticar o cálculo das drogas, inclusive ajustes baseados em parâmetros clínicos 

• detectar interações potenciais/reais entre drogas e entre drogas e alimentos 

 

 Além desses pontos abordados no guia, o mesmo também propõem o desenvolvimento 

de habilidades práticas e seguras, através de metodologias ativas de aprendizagem baseada em 

problemas, apresentação de palestras e atividades adicionais que envolvem oficinas e projetos.   

 

6.6  VIRTUDES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O desenho deste estudo não permitiu verificar inconsistências que não fossem a de 

ausência das variáveis estudadas, não sendo possível assim quantificar outros tipos de erros 

encontrados nas prescrições analisadas como incompatibilidades, sejam elas entre 

medicamentos ou entre a forma farmacêutica e a via de administração. Por conta disso, a 

quantidade de erros possivelmente poderia ser maior do que o descrito neste trabalho. A 

classificação quanto à legibilidade foi outra fragilidade, pois essa tem um caráter subjetivo e, 

sendo avaliada por pesquisadores treinados e ambientados no serviço quanto ao contato com 

prescrições, pode ter sido mascarada involuntariamente.  
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Optou-se por escolher as prescrições do mês de novembro, mês selecionado por 

motivos apresentados na seção método, no lugar de apenas considerar o número de 

prescrições calculadas pelo processo de amostragem do tipo aleatória simples, onde o n foi de 

2006 prescrições. 
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7.  CONCLUSÃO 

 
 A proposta do presente trabalho teve êxito em seus objetivos, ao demonstrar a 

realidade das prescrições do hospital universitário Antonio Pedro frente ao protocolo de 

segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, apresentando os diferentes 

tipos de prescrição, quantificando as mesmas quanto às inadequações e comparando-as entre 

os vários setores do hospital.  

 

 A metodologia para o desenvolvimento do estudo teve como premissa ser clara e 

objetiva, visando não apenas o levantamento de dados oriundo das prescrições, mas também 

trazer as literaturas relacionadas ao tema para servir como base de para desenvolvimento de 

estratégias que possam auxiliar na redução de erros. 

  

 Para tal, pontos importantes foram levantados, como a identificação de divergências 

apontadas pelo protocolo em setores específicos, como também o não cumprimento da 

legislação vigente sobre o tema por parte dos prescritores.  

 

 Quanto aos diferentes tipos de prescrição analisados, é importante salientar que apesar 

da prescrição manuscrita ter associação com problemas relacionados à legibilidade (ser 

possível ler), todas apresentaram falhas em diversos itens, não satisfazendo aos apontamentos 

apresentados no protocolo de segurança. A implantação da prescrição e prontuário eletrônico 

pode ser uma importante estratégia para redução da omissão de elementos fundamentais para 

a realização de uma prescrição segura, assim como permitir a padronização das prescrições 

pelas diferentes clínicas e serviços. 

  

 Os valores encontrados no estudo quanto à taxa de erros na prescrição de 

medicamentos foi considerada elevada, o que demonstra a fragilidade da instituição quanto ao 

processo de elaboração da prescrição. Tal resultado nos motiva a pensar, não só as possíveis 

causas e consequências dos riscos impostos aos pacientes, mas também nos faz refletir sobre a 

conduta que adotamos em nossa prática de trabalho diante dessas vulnerabilidades. 

 

Vale ressaltar que as medidas corretivas devem ser globais e não ter caráter punitivo, 

sendo de vital importância à difusão da informação sobre segurança do paciente no ambiente 

hospitalar, assim como se faz necessário o papel educativo do NSP nesse sentido. 
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ANEXO I 

 
 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO 

  
  
  
  
  

DATA:                         RESPONSÁVEL:                  SETOR:                      DATA DA PRESCRIÇÃO: 

Total de prescrições avaliadas: 

Número de medicamentos prescritos: 

Número de medicamentos prescritos com erro: 
Identificação  

Identificação do paciente (se há ausência, marcar) 

Nome completo     

Número do prontuário     

Idade     

Data     

Total:   
Identificação do prescritor (se há ausência, marcar) 

Assinatura     

Carimbo     

Total:   
Identificação da localização (se há ausência, marcar) 

Hospital     

Enfermaria     

Andar     

Serviço     

Leito     

Total:   
Legibilidade 

Ilegível devido a grafia     

Rasurado     

Total:   
Informações sobre o medicamento 

Identificação (se sim, marcar) 

Nome comercial      

Fórmula química      

Abreviação      

Medicamento não padronizado     

Total:   
Informação sobre a administração (se não, marcar) 

Via de administração     

Dose     

Posologia     

Diluição *     

Velocidade de infusão *     

Total:   
Outras informações (se sim, marcar) 

SOS     

ACM     

Se...     

Total:   
* Aplicável para medicamentos endovenosos               
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ANEXO II 
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APÊNDICE I 

Manual de preenchimento 

 

O formulário deve ser preenchido levando-se em consideração as recomendações do 

formulário de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, o mesmo cita 

exemplos de várias formas de prescrição como demonstrado abaixo: 

 

USO ORAL 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + posologia + via de 

administração + orientações de uso 

 

USO TÓPICO 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via de administração + 

posologia + orientações de uso 

 

USO ENDOVENOSO 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + 

via de administração + velocidade de infusão + posologia + orientações de administração e 

uso 

 

USO INTRAMUSCULAR 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + 

via de administração + posologia + orientações de administração e uso 

 

USO SUBCUTÂNEO 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + volume + via de 

administração + posologia + orientações de administração e uso 

 

USO INALATÓRIO 

Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via + dose (medicamento e 

diluente) + posologia + orientação de uso. 
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Seguindo sequencialmente os campos da tabela da prescrição a mesma deverá ser 

preenchida da seguinte maneira: 

1 - O número da prescrição deve ser preenchido com o número que se encontra no alto da 

mesma a esquerda, esse valor como explicado anteriormente foi colocado em todas as 

prescrições de maneira manual. 

2 – A data da prescrição deve ser preenchida conforme se encontra no envelope plástico 

contendo as prescrições, podendo variar de 01/11/2015 a 20/11/2015. 

3 – O setor ou enfermaria deve ser preenchido conforme se encontra atrás da prescrição pela 

abreviação (colocando-se em letras minúsculas e sem acento), todas as prescrições devem ser 

separadas por setores, contendo essa identificação atrás das mesmas. 

Setores: 

Emergência Pediatrica = EP; Emergêngia = SEM (BOX); Centro de Diálise = CD; Doenças 

Infecto Parasitárias = DIP; Centro de Terapia Intensiva = CTI; Unidade Coronariana = UCO; 

Hematologia = HEMATO; Clínica Cirúrgica Especializada Mista = CCEMI; Pediatria = PED; 

Otorrinolaringologia e Oftalmologia = ORL/OFT; Clínica Cirúrgica Masculina = CCM; 

Clínica Médica Masculina = CMM; Clínica Cirúrgica Feminina = CCF; Clínica Médica 

Feminina = CMF; Obstetrícia = OBST; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal = UTINEO 

4 – A data da coleta é um campo automático, não necessitando assim ser preenchido. 

5 – O tipo de prescrição deve ser preenchido como 1 para cópia carbonada; 2 para cópia 

digitada; 3 para cópia mista, essa ultima sendo caracterizada quando tem partes manuscritas e 

outras digitadas. 

6 – O campo nome deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcado como presente qualquer nome mesmo que ilegível ou de 

difícil leitura, somente com a ausência completa do nome será assinalado sua ausência. 

7 – O campo prontuário deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 

caso estivesse ausente. 

8 – O campo idade deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. 

9 – O campo data deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcado como presente mesmo quando a data não conferir com o 

envelope das prescrições.  
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10 – O campo assinatura deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 

caso esteja ausente. Deve ser marcado como presente mesmo quando essa for cópia 

carbonada. 

11 – O campo carimbo deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 

caso esteja ausente. Deve ser marcado como presente quando houver qualquer carimbo que 

identifique o prescritor como médico. Na falta de carimbo, deve constar o número do CRM, 

em caso negativo a essas questões marcar como ausente. 

12 – O campo hospital deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcada a presença quando houver qualquer identificação contendo o 

nome do hospital, mesmo sendo a logomarca do hospital com seu nome, em caso negativo a 

essas questões deve ser marcado como ausente. 

13 – O campo andar deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcado como presente quando houver qualquer referência ao andar 

que a enfermaria se encontra. Sendo demonstrado logo abaixo os andares correspondentes as 

enfermarias estudadas.  

1º Andar ou Térreo = SEM e EP; 2º Andar =CD e DIP; 3º Andar = CTI e UCO; 4º Andar = 

CCEMI e Hemato; 5º Andar = ORL/OFT e PED; 6º Andar = CCM e CMM; 7º Andar = CCF 

e CMF; 8º Andar = OBST e UTINEO 

14 – O campo enfermaria/setor deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição 

ou 0 caso esteja ausente. Deve ser marcado como presente quando houver qualquer referência 

a enfermaria, podendo essa estar localizada em outro campo, como serviço ou leito, quando 

em nenhum desses casos aparecer marcar como ausente. 

15 – O campo serviço deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcado presente quando houver qualquer referência ao serviço que 

o paciente estava vinculado, entendendo-se como serviço uma especialidade médica que pode 

atender em qualquer lugar do hospital. Não havendo qualquer menção ao serviço, deve ser 

então marcado como ausente. 

16 – O campo leito deve ser preenchido com 1 caso esteja presente na prescrição ou 0 caso 

esteja ausente. Deve ser marcado como presente somente nos casos em que houver uma 

numeração de leito, quando estiver escrito somente o setor ou simplesmente “extra” sem 

nenhuma numeração na prescrição, deve ser considerado como ausente.  
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17 – O campo de legibilidade deve ser preenchido como 1 caso esteja legível, como 0 quando 

estiver parcialmente legível (quando alguns itens forem legíveis e outros não); e como  3 caso 

não estiver legível; 

18 – O campo tipo de problema quanto a legibilidade deve ser preenchido com 9 quando o 

campo anterior for legível, porém quando a legibilidade for parcial ou não legível, é 

necessário apontar  o tipo de problema encontrado, como 1 sendo falha na impressão; 2 sendo 

problemas quanto ao carbono (podendo esse estar muito fraco ou borrado); e  3 como 

problemas relacionado a caligrafia do prescritor; 

Após o preenchimento de todos os campos dessa tabela salvar as informações e repetir o 

procedimento para as outras prescrições. 

Seguindo sequencialmente os campos da tabela dos medicamentos a mesma deverá ser 

preenchida da seguinte maneira para cada medicamento na prescrição: 

1 – O número da prescrição deve ser preenchido com o número que se encontra no alto da 

mesma a esquerda, do mesmo modo que na tabela prescrição. 

2 – No campo medicamento prescrito deve ser digitado exatamente como se encontra na 

prescrição, mesmo que contenha erros de português, colocar as letras em minúsculas e sem 

acento devido à incompatibilidade do aplicativo e não sendo possível a leitura do 

medicamento colocar o mesmo como ilegível. 

3 – No campo nome comercial deve se marcado 1 para sim quando o medicamento for 

prescrito pelo nome comercial, caso esteja prescrito pela DCB/DCI deve ser marcado 0 para 

não. Deverão ser desconsiderados pequenos erros de caligrafia como Losartan ao invés de 

Losartana ou Valproato ao invés de Valproato de sódio entre outros, o único caso há ser 

cosiderado é o de Fentanil® ao invés de Fentanila, pois o mesmo é um nome comercial. Para 

efeito de pesquisa serão utilizados sites e aplicativos que possam auxiliar na pesquisa como 

https://consultaremedios.com.br/, a tabela da CMED e o E-MED que é um aplicativo baseado 

nas informações da ANVISA para smartphone. 

4 – No campo formula química deve ser marcado 1 para sim quando o medicamento for 

prescrito pela formula química, como NaCl ao invés de cloreto de sódio, KCl ao invés de 

cloreto de potássio, estando o medicamento prescrito pelo nome por extenso deve ser marcado 

0 como não. 

5 – No campo abreviação do nome deve ser marcado 1 para sim quando o medicamento for 

prescrito na forma abreviada, como SF ao invés de soro fisiológico, ou HCTZ ao invés de 

hidroclorotiazida, ou RHZE (RIPE) ao invés de 
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Rifampicina+Isoniazida+Pirazenamida+Etambutol entre outros, caso o nome estiver  prescrito 

por extenso deve ser marcado 0 como não. No caso da falta da composição de um sal deve ser 

desconsiderado e marcado como não, como no caso do Valproato ao invés de Valproato de 

Sódio ou Diclofenaco ao invés de Diclofenaco de Potássio 

6 – No campo padronizado deve ser marcado 1 para sim quando o medicamento prescrito for 

padronizado na instituição, mesmo quando esse for prescrito por seu nome comercial, 

abreviado ou por formula química, como por exemplo se fosse prescrito novalgina o mesmo é 

padronizado pela nomenclatura da DCB dipirona e deve ser marcado como sim. Caso o 

medicamento não fosse padronizado deve ser marcado 0 para não. 

7 – No campo concentração deve ser marcado 1 para presente quando a concentração for 

especificada na prescrição de forma clara. No caso de comprimidos, capsulas e drágeas elas 

mostram a concentração total desse, como Dipirona 500mg comprimido. No caso de soluções 

orais, de nebulização ou injetáveis a concentração geralmente é expressa em miligrama por 

mililitro, como Dipirona 500mg/mL ampola 2mL. No caso dos injetáveis pode acontecer de 

ser colocado o total, como Dipirona 1G ampola, para outras formas injetaveis que não sejam 

solução é dado a concentração total por frasco-ampola, como ceftriaxona 1G frasco-ampola. 

Em caso de não estar claro a concentração deve ser marcado 0 para ausente. Quando o 

medicamento prescrito não apresentar a forma farmacêutica, o número em gramas ou 

miligramas deve ser tratado como sendo a dose, como no caso do medicamento Omeprazol 

40mg 1x ao dia, nesse caso 40mg se refere à dose e não a concentração. 

8 – No campo forma farmacêutica deve ser marcado 1 para presente quando a forma 

farmacêutica for especificada na prescrição de forma clara mesmo que abreviada ou que 

aparecesse junto a dose, como Dipirona 500mg, 1 cp de 8/8hs. Em caso de sua ausência deve 

ser marcado 0 no campo. Para efeito de padronização devem ser aceitas como forma 

farmacêutica: comprimido, drágea, capsula, ampola, frasco, frasco-ampola, bolsa, solução, 

creme, bisnaga entre outros. 

9 – No campo dose deve ser marcado 1 para presente quando a dose for especificada na 

prescrição de forma clara, ou seja, que a partir das informações se consiga chegar na mesma. 

Quando a dose não estiver presente deve ser marcado 0 para ausente, inclusive se o 

medicamento só tiver a quantidade em mL ou gostas sem a concentração, pois não se pode 

assim predizer a dose para esses, como dipirona 2mL de 8/8hs ou fenoterol 20gotas. 

10 – No campo via de administração deve ser marcado 1 para presente quando a mesma for 

especificada na prescrição de forma clara mesmo que abreviada, como por exemplo: VO = 
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Via Oral; EV = Endovenosa; IV = Intravenosa; IM = Intramuscular; SC = Subcutânea; GTT = 

Gastrostomia; SNE = Sonda Nasoenteral; CNE = Cateter Nasoenteral; SL = Sublingual entre 

outros. Caso não tenha sido especificada deve ser marcado 0 como ausente.  

11 – No campo posologia deve ser marcado 1 para presente  quando a mesma for especificada 

na prescrição de forma clara, apresentando caráter de tempo, como 1x ao dia, 8/8hs, 3x na 

semana ou ás 12 horas. Deve ser marcado 0 para ausente quando não aparecer dessa forma, as 

especificações como de manhã, de tarde, de noite, após o almoço, após as refeições serão 

consideradas orientações de uso.  

12 – No campo abreviação deve ser marcado 1 para presente para as abreviações que 

aparecerão nos campos anteriores excetuando o do nome, que será avaliado em outro campo, 

ou seja, marcar como presente se essa estiver em qualquer outro campo, como por exemplo: 

VO, EV, IV, SC no caso de via de administração ou cp, comp, amp, F/A no caso de forma 

farmacêutica. Caso não exista abreviação, marcar 0 para ausente.  

13 – No campo expressões vagas deve ser marcado 1 = SOS; 2 = ACM ( A critério médico); 3 

= Se... (para qualquer outra expressão como tax > 37,5 ou esquema de insulina); e deixado em 

branco caso não apareça na prescrição do medicamento. 

14- No caso de medicamentos endovenosos devem ser preenchidos mais quatro campos, que 

são: o diluente, volume do diluente, tempo de infusão e velocidade de infusão. Os campos 

respectivos também devem ser marcados com 0 quando estiverem ausentes e 1 quando 

estiverem presentes, mas no caso medicamentos não endovenosos deve ser marcado 9 para 

nulo.  

Após o preenchimento de todos os campos dessa tabela, salvar as informações e repetir o 

procedimento para as outras prescrições.  

 


