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RESUMO 

 

Os erros de medicação são um grave problema de saúde mundial. Por serem evitáveis, 

medidas de prevenção são formas estratégicas de minimizar as chances desses erros 

acontecerem. A fim de criar barreiras de segurança, alguns hospitais têm aplicado as 

recomendações de boas práticas na utilização de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos, sugeridas por órgãos focados na segurança do paciente. Uma das formas de 

adaptação dessas sugestões para a realidade desses hospitais é a utilização de ferramentas 

de gestão por processo. Com base nessas informações, o estudo realizou uma abordagem 

dos processos, subprocessos e atividades identificados no Protocolo de Práticas Seguras 

na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, da Portaria nº 2.095/13 do 

Ministério da Saúde, com a finalidade de hierarquizar e eleger os processos, subprocessos 

e atividades que foram mapeados e modelados, utilizando o Business Process 

Management and Notation. A insulina foi o Medicamento Potencialmente Perigoso 

utilizado como instrumento na construção desse modelo, tendo nove subprocessos 

mapeados e 27 atividades modeladas. A modelagem de cada atividade foi planejada e 

construída a partir da inserção dessas recomendações em diferentes etapas da execução 

do trabalho, incluindo a descrição das responsabilidades dos profissionais envolvidos, 

medição de taxas de erros, diagramação do fluxograma pelo software Bizagi e produção 

de material de apoio (protocolos, boletins informativos, entre outros).  A utilização do 

Business Process Management and Notation possibilitou uma visão mais detalhada das 

atividades envolvidas na utilização desse medicamento, propondo a identificação de 

pontos críticos, detecção de falhas e geração de indicadores, o que possibilita a 

observação de oportunidades de melhorias onde as chances de erros são mais potenciais. 

Além disso, a proposta do modelo pode direcionar os gestores de saúde a avaliarem os 

seus processos no sistema de utilização de medicamentos, com foco na melhoria da 

qualidade do serviço de saúde prestado e o aumento da segurança dos pacientes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos potencialmente perigosos. Erros de medicação. 

Gestão por processos. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Medication errors are a serious global health problem. Because they are avoidable, 

prevention measures are strategic ways to minimize the chances of these mistakes 

occurring. In order to create safety barriers, some hospitals have applied good practice 

recommendations on the use of High-Alert Medications, suggested by  

organizations focused on patient safety. One of the ways of adapting these suggestions to 

the reality of these hospitals is the use of process management tools. Based on this 

information, the study carried out an approach to the processes, subprocesses and 

activities identified in the Protocol of Safe Practices in Prescribing, Use and 

Administration of Medicines of Ministry of Health Ministerial Order nº 2.095/13, with 

the purpose of hierarchizing and electing processes, subprocesses, and activities that were 

mapped and modeled using Business Process Management and Notation. Insulin was the 

High-Alert Medication used as instrument in the construction of this model, having nine 

mapped subprocesses and 27 modeled activities. The modeling of each activity was 

planned and built from the insertion of these recommendations in different stages of the 

work execution, including the description of the responsibilities of the professionals 

involved, measurement of error rates, diagramming of the flow diagram by software 

Bizagi and production of support material (protocols, newsletters, among others). The use 

of Business Process Management and Notation enabled more detailed view of the 

activities involved in the use of this medicine, proposing the identification of critical 

points, detection of failures and generation of indicators. Which allows the observation 

of opportunities for improvement where the chances of errors are increase. The model 

proposal may direct health managers to evaluate their processes in the medication use 

system, focusing on improving quality of health provided service and increase patient 

safety. 

 

 

KEYWORDS: High-Alert medications. Medication errors. Process management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema de utilização de medicamentos nas instituições hospitalares é 

considerado complexo e dinâmico, por compreender vários processos executados por 

diferentes profissionais de saúde (BOHOMOL, 2014). 

O desenho de um sistema de medicação deve ser flexível e adequado à realidade 

de cada instituição, região ou país, a julgar pelas condições estruturais e processuais em 

que está inserido. No entanto, independente dos subsistemas que o constituem ou dos 

profissionais que nele atuam, esse percurso deve ser seguro, garantindo que o paciente 

obtenha a terapêutica medicamentosa de maneira eficaz, eficiente, efetiva e otimizada, 

respeitando as legislações específicas e apoiado em padrões de qualidade (BOHOMOL; 

RAMOS; D'INNOCENZO, 2009). 

Um dos principais problemas presentes no processo de uso dos medicamentos, 

enfrentados pelas instituições de saúde, são os erros de medicação. Eles estão entre os 

erros mais comuns que ameaçam a saúde e o cuidado ao paciente (CHERAGI et al., 

2013). 

Considerando-se a prevenção de erros, deve-se destacar o grupo de medicamentos 

chamados de medicamentos potencialmente perigosos (MPP) que possuem maior 

potencial de provocar danos no paciente quando existe erro na sua utilização. Erros 

envolvendo esses medicamentos têm maior gravidade, sendo necessária a adoção de 

protocolos específicos para a prevenção (BRASIL, 2013c). 

O órgão americano não governamental focado em disseminar informação sobre 

boas práticas em qualidade de saúde, o Institute for Healthcare Improvement (IHI),  

recomenda que os hospitais devam somar forças para definir processos que minimizem 

falhas no uso dos MPP. Deve-se desenvolver métodos e uso de tecnologias que reduzam 

as possibilidades que o medicamento possa ser utilizado de forma potencialmente letal 

(IHI, 2015). 

Entre as estratégias incluem a padronização das prescrições, do armazenamento, 

da dispensação, do preparo e da administração, melhorias no acesso às informações 

relacionados a esse tipo de medicamento, limitação ao acesso, uso de rótulos auxiliares e 

alertas automatizados e adoção de checagem independente, manual ou automatizada, 

quando necessário ou indicado (ISMP ESPANHA, 2013). 
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Especialistas em campanha de segurança do paciente do IHI sugerem três 

princípios de segurança para orientar de forma eficaz as práticas de MPP: Estabelecer 

processos padronizados para prevenir erros e danos, estabelecer métodos para identificar 

erros e danos quando eles ocorrem e definir protocolos para atenuar o prejuízo (IHI, 

2012). 

Para assegurar a organização de qualquer serviço é preciso definir os processos e 

os respectivos mecanismos de acompanhamento. Estes devem ser organizados de forma 

clara e objetiva para todas as atividades e serviços e elaborados em forma de modelos 

documentais. Devem ser disponibilizados aos setores envolvidos para que sirvam de 

orientação para a execução de todas as etapas dos processos de trabalho, de acordo com 

os critérios estabelecidos e responsabilidades atribuídas (BRASIL, 2007). 

A qualidade da assistência prestada aos usuários é cada vez mais uma demanda 

da sociedade brasileira, reforçada tanto por exigências legislativas, quanto por 

recomendações internacionais de órgãos competentes que visam às boas práticas em 

qualidade de serviços de saúde. 

Em um sistema seguro e de qualidade na utilização de medicamentos, espera-se a 

prevenção e minimização de erros de medicação, ainda mais quando esses erros estão 

relacionados aos MPP, pela gravidade causada da consequência desses erros (BRASIL, 

2013c). 

A segurança dos pacientes passa pela preocupação de como os medicamentos são 

prescritos, dispensados, administrados e monitorados nos estabelecimentos de saúde. 

Quanto melhor preparado estiver um serviço de saúde visando à prevenção de erros, mais 

seguro estará o paciente. Uma das abordagens sobre esse tema é o desenvolvimento de 

programas de avaliação e prevenção de erros de medicação em todas as instituições de 

saúde (BRASIL, 2010). 

Diante dessa necessidade faz-se imprescindível o desenvolvimento de esforços 

que visem à melhoria da comunicação interna entre os profissionais de saúde, e da 

compreensão dos fluxos e processos que envolvam a utilização desses medicamentos nos 

hospitais. 

Essa preocupação faz com que novas formas de pensar a respeito dos serviços e 

sistemas de saúde iniciassem uma integração entre o conhecimento clínico e 

epidemiológico e o planejamento e a gestão. Dessa abordagem, nasce um dos pilares da 

qualidade em saúde: a Gestão por Processos.  
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A utilização de ferramentas intrínsecas a esse tipo de modelo, como o 

mapeamento dos processos assistenciais permite fazer uma reflexão sobre as estratégias 

de gestão a fim de entender as linhas de cuidado nas unidades de saúde, sob o conceito 

da integralidade. A preocupação maior deve ser a segurança do paciente e a qualidade da 

assistência, e a gestão por processos é um caminho que tem esse enfoque (DEMARCHI, 

2012). 

A análise dos processos se originou no movimento de gestão pela qualidade, cujo 

objetivo era tornar evidente a necessidade de que o alcance dos resultados está 

diretamente ligado à articulação das atividades, identificando-se o papel de cada 

departamento e pessoa para a agregação de valor aos clientes. Nesse sentido, para 

entender os processos, é necessário que estejam uniformemente representados e 

compreendidos (NOVAES, 2004). 

Desta forma, este trabalho procura contribuir para o aprimoramento do 

gerenciamento dos MPP, em ambiente hospitalar, através da utilização de ferramentas de 

gestão por processos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Erros de medicação 

 

Os erros de medicação e suas consequências constituem um grave problema de 

saúde pública mundial, com importantes implicações desde o ponto de vista humano, 

assistencial e econômico (ISMP ESPANHA, 2007; WHO, 2008b). 

Nos Estados Unidos, Austrália e França, esses eventos ocorrem em cerca de 4 % 

das internações hospitalares e os resultados de morte a partir desses erros podem variar 

entre 5 a 10 % . No Reino Unido, mais de 1000 pessoas foram a óbito no ano de 2001 

(WHO, 2008b). 

O erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, possa conduzir ao uso inadequado do medicamento durante o período 

que está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Podem estar 

relacionados a prática profissional, produtos utilizados na área de saúde, falhas de 

comunicação nos processos de prescrição, preparação, dispensação, distribuição, 

administração e monitoramento. (NCCMERP, 2005). 

O erro de medicação pode ser definido como uma falha no processo de tratamento 

que tem o potencial de acometer, ou não, danos ao paciente, oriundos de atos intencionais 

ou não (ARONSON, 2009).  

Quando não atingem o paciente, ou são detectados antes, são denominados de 

erros potenciais, quase erros ou “near miss”. Caso contrário, quando o paciente é 

acometido, mas não causam danos discerníveis, são denominados de incidente sem dano, 

e quando resultam em dano discernível, são nomeados de incidentes com dano ou evento 

adverso (DUARTE et al., 2015; WHO, 2008a). 

Em 1999, o Instituto Americano de Medicina (IOM) dos Estados Unidos com a 

publicação “Errar é Humano: Construindo um Sistema Seguro de Cuidados em Saúde”, 

aumentou os níveis de conhecimento e conscientização sobre os eventos adversos 

relacionados a erros de medicação e acelerou as iniciativas governamentais para 

prevenção destes (KOHN et al., 2000).  

Nesse mesmo relatório foi estimado que 44.000 a 98.000 pessoas, anualmente, 

vão a óbito nos hospitais americanos devido a erros médicos, considerando que 10 a 20 

% desses erros são gerados por erros de medicação (KOHN et al., 2000). 
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Em 2007 o IOM, em outra importante publicação, concluiu após análise de vários 

trabalhos publicados sobre erros de medicação, que cada paciente internado nos hospitais 

americanos está sujeito a um erro de medicação por dia, além de evidenciar que quando 

as incidências desses erros são sistematicamente medidas, são encontrados níveis 

inaceitavelmente altos e muitas vezes inesperados (ASPDEN et al., 2007). 

Estima-se que 450.000 erros de medicação resultam em dano aos pacientes 

anualmente nos EUA, sendo que 25 % destes erros são considerados evitáveis (ENGELS; 

CIARKOWSKI, 2015).  

Em uma revisão sistemática realizada em 2004, concluiu-se que entre 3,5 % e 7,3 

% dos pacientes sofreram danos ocasionados por erros de medicação (NHS ENGLAND, 

2007). Em outro estudo, também realizado na Inglaterra, o percentual de pacientes 

acometidos apresentou um valor maior, em torno de 9% (DAVIES et al, 2006). 

Entre janeiro de 2005 a dezembro de 2010, foram realizadas 517.415 notificações 

relacionadas a erros de medicação para o Relatório Nacional e Sistema de Aprendizagem 

da Agência Nacional de Segurança do Paciente da Inglaterra e País de Gales, constituindo 

cerca de 10 % de todos os eventos adversos registrados (COUSINS; GERRETT; 

WARNER, 2012). 

 Dos incidentes acometidos por medicamentos, 75 % foram ocasionados em 

hospitais, enquanto 8,5 %, foram relatados em unidades de atenção básica. Cerca de 16 

% dos incidentes por medicamentos ocasionaram danos reais aos paciente e 0,9 % desses 

incidentes resultaram em morte ou lesão grave (COUSINS; GERRETT; WARNER, 

2012). 

 As estatísticas publicadas na América do Sul não apresentaram resultados 

diferentes em relação aos EUA e Europa. Um estudo observacional realizado na 

Colômbia entre 1993 e 2006 demonstrou que os erros de medicação causaram óbito em 

45% dos casos ou danos em 47,3% (PAREDES; PARRAS, 2006). Na Argentina, dois 

estudos em hospitais públicos estimaram que a cada dez medicamentos, dois apresentam 

algum erro de medicação (MIASSO et al., 2009).  

 No Brasil os estudos relacionados a erros de medicação são incipientes sendo 

que as primeiras publicações sobre o tema iniciram-se na década de 90. Além disso, ainda 

não estão disponíveis estatísticas significativas de óbitos relacionados a erros de 

medicação (BRASIL, 2013; SILVA; CASSIANI, 2004). 

Pesquisa bibliográfica realizada na base de dados PubMed, em 2013, utilizando 

os termos “medication errors” e “Brazil” encontrou 74 artigos, 21 publicados entre 1978 
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a 2012, sendo 66 deles em instituições hospitalares e 08 em estabelecimentos de saúde 

não hospitalares. Esses resultados demonstram a necessidade de maior estímulo à 

pesquisa e publicação nacional nesse importante campo de investigação como forma de 

conhecer a situação da segurança do uso de medicamentos (BRASIL, 2013c). 

Em um hospital oncológico de João Pessoa foi realizado um estudo transversal 

prospectivo dos erros de medicação encontrados na avaliação e dispensação de 

medicamentos de 5.300 prescrições médicas eletrônicas e manuscritas durante agosto a 

outubro de 2010. As dispensações foram analisadas quanto aos erros de dose maior que 

a necessária, dose menor que a necessária, omissão de dose, medicamento dispensado 

errado e medicamento dispensado na forma farmacêutica errada. Foram encontrados 551 

erros de dispensação, o que corresponde a 10,39 % do total de doses dispensadas no 

período do estudo (ALBURQUERQUE et al., 2012). 

Uma pesquisa multicêntrica foi conduzida em 2003 em quatro hospitais sentinela 

brasileiros, localizados em Goiânia, Recife, Ribeirão Preto e São Paulo e denominados 

A, B, C e D, visando identificar erros em uma amostra de 864 prescrições, durante um 

período de sete dias respectivamente (MIASSO et al., 2009). 

O resultado de prescrições incompletas foi predominante nos hospitais B e C, 

sendo respectivamente, 88 e 94,5 %. Entre os itens incompletos nas prescrições, destacou-

se a forma farmacêutica, ausente em 87 e 77% das prescrições, respectivamente 

(MIASSO et al., 2009). 

Estudo realizado em um hospital de referência em Minas Gerais revelou que, dos 

7.148 medicamentos potencialmente perigosos identificados em 4.026 prescrições de 456 

pacientes, houve erro em 44,5 %, isto é, uma média de 3,3 erros por prescrição. Dentre 

os erros identificados, destacaram-se erros de concentração do medicamento, omissão de 

forma farmacêutica e de via de administração, prescrição pouco legível e taxa de infusão 

duvidosa (ROSA et al., 2009). 

O Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária identificou em 2015, 31.786 

eventos adversos associadas a assistência à saúde, sendo que 1.143 eram relacionados a 

medicamentos (BRASIL, 2016). 

 Em 1993, a American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) 

estabeleceu uma classificação descritiva para os diferentes tipos de erros de medicação, 

segundo a sua natureza (REIS et al., 2010; SANCHEZ; DUENAS, 2014). 
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Quadro 1. Descrição dos tipos de erros de medicação. 

Tipos de erros Descrição 

Erro de prescrição 

Escolha incorreta do medicamento (erro na 

indicação, contraindicação, alergias conhecidas, 

terapias já existentes, entre outros) dose, forma 

farmacêutica, concentração, frequência de 

administração, prescrições ilegíveis ou que possam 

induzir ao erro 

Erro por omissão Falha em administrar uma dose prescrita. 

Erro de horário 

Administrar um medicamento fora do horário pré-

definido dentro de tempo programado, estabelecido 

pela unidade de saúde. 

Erro de medicamento não autorizado Administrar um medicamento não prescrito. 

Erro de dose/quantidade inadequada 
Administrar uma dose, concentração ou quantidade 

diferente do prescrito ou doses duplicadas. 

Erro de forma farmacêutica 
Administrar uma forma farmacêutica diferente da 

prescrita. 

Erro de preparo 
Falha nas técnicas de preparo e manipulação do 

medicamento antes da administração 

Erro de administração 
Falha ou técnica imprópria na administração do 

medicamento  

Erro com medicamento deteriorado 
Administrar um medicamento vencido ou com 

integridade físico-química comprometida. 

Erro de monitorização 

Falha na revisão de prescrição e em monitorização 

de dados clínicos para avaliar resposta do paciente à 

terapia prescrita. 

Erro de não adesão do paciente 
Paciente apresenta comportamento inadequado em 

relação a adesão ao medicamento prescrito. 

Outros 

Qualquer erro de medicação que não se enquadra 

em uma das categorias pré-definidas acima 

 

Fonte: adaptado de ASHP, 1993. 

 

 Posteriormente o National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (NCCMERP) publicou uma taxonomia de erros de medicação, 

classificando-os em diferentes tipos e subtipos, a fim de facilitar a identificação e análise 

(OTERO, 2008; NCCMERP, 1999). 

  Essa classificação colaborou com as decisões a serem tomadas para o 

desenvolvimento de soluções que priorizem as boas práticas na utilização de 

medicamentos no cuidado ao paciente, por auxiliar a identificação dos diferentes tipos de 

erros. (OTERO, 2008; NCCMERP, 1999). 

 Em 2002, um grupo de trabalho formado por diferentes entidades e unidades 

hospitalares em associação a Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar, sob a 

autorização da United States Pharmacopeia (USP) e a inspeção do ISMP ESPANHA, 

elaborou uma adaptação dessa classificação (OTERO, 2008) (Quadro 2). 
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Quadro 2. Tipos de erros de medicação. 

1. Medicamento errado  

1.1. Prescrição inadequada do medicamento 

1.1.1 Medicamento não indicado/ não apropriado para o diagnóstico que se pretende tratar 

1.1.2 História prévia de alergia ou reação adversa similar 

1.1.3 Medicamento inadequado para o paciente por causa da idade, situação clínica, etc. 

1.1.4 Medicamento contraindicado 

1.1.5 Interação medicamento-medicamento 

1.1.6 Interação medicamento-alimento 

1.1.7 Duplicidade terapêutica 

1.1.8 Medicamento desnecessário 

1.2. Transcrição/ dispensação/ administração de um medicamento diferente do prescrito 

2. Omissão de dose ou do medicamento  

2.1 Falta de prescrição de um medicamento necessário  

2.2 Omissão na transcrição  

2.3 Omissão na dispensação  

2.4 Omissão na administração 

3. Dose errada  

3.1 Dose maior  

3.2 Dose menor  

3.3 Dose extra 

4. Frequência de administração errada 

5. Forma farmacêutica errada 

6. Erro de preparo, manipulação e/ou acondicionamento 

7. Técnica de administração errada 

8. Via de administração errada 

9. Velocidade de administração errada 

10. Horário errado de administração 

11. Paciente errado 

12. Duração do tratamento errada  

12.1 Duração maior  

12.2 Duração menor 

13. Monitorização insuficiente do tratamento  

13.1 Falta de revisão clínica  

13.2 Falta de controles analíticos 

14. Medicamento deteriorado 

15. Falta de adesão do paciente 

16. Outros tipos 

17. Não se aplica 

Fonte: adaptado de OTERO, 2008. 

 

Os erros mais comuns podem ser concentrados em três principais macroprocessos 

do sistema de utilização de medicamentos nas instituições de saúde: prescrição, uso 

(preparo e dispensação) e administração (JULIANI; RETTO, 2014). 

Diante da possibilidade de prevenção dos erros de medicação e do risco de dano 

em função da sua ocorrência, torna-se relevante identificar a natureza e determinantes dos 

erros, como forma de dirigir ações para a prevenção. As falhas no processo de utilização 

de medicamentos são consideradas importantes fatores contribuintes para a redução da 

segurança do paciente (BRASIL, 2013c). 
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São várias as causas que podem levar a erros de medicação. As causas de erros no 

processo de utilização do medicamento nas instituições hospitalares podem estar 

relacionadas a fatores individuais como falta de atenção, lapsos de memória, deficiências 

na formação acadêmica, inexperiência, negligência, desatualização quanto aos avanços 

tecnológicos e científicos. (OLIVEIRA; MELLO, 2011; NCCMERP, 2005; COHEN, 

2000). 

 Outras causas estão relacionadas a falhas sistêmicas, como o ambiente de 

trabalho, falta ou falha no treinamento pessoal, falta de profissionais, falhas de 

comunicação, políticas e processos ineficientes ou mesmo produtos inadequados 

empregados durante o uso do medicamento (OLIVEIRA; MELLO, 2011; NCCMERP, 

2005; COHEN, 2000). 

Os erros de medicação geram custos diretos (realização de exames de diagnósticos 

adicionais, aumento da permanência hospitalar, entre outros) e custos indiretos (perda da 

confiança do usuário no sistema, sentimento de culpa, desmotivação do profissional e 

questões jurídicas)  que oneram os serviços de saúde (SPRENGER, 2001; BOHOMOL; 

RAMOS, 2007). 

ASPDEN e colaboradores (2007) ressaltam que cada etapa do processo de 

utilização dos medicamentos é caracterizada por vários e sérios problemas relacionados 

à segurança e necessitam de melhores e maiores estudos para evidenciar as falhas e 

determinar ações de prevenção. 

 

2.2 Medicamentos Potencialmente Perigosos 

 

Pela definição do ISMP BRASIL (2016): 

Medicamentos potencialmente perigosos, também denominados 

medicamentos de alta vigilância, são aqueles que apresentam risco 

aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há 

falhas na sua utilização. Os erros no uso desses medicamentos não são 

os mais frequentes, porém quando ocorrem as consequências tendem a 

ser mais graves para os pacientes, podendo ocasionar lesões 

permanentes ou morte. 

A listagem internacional padrão de MPP é estruturada pelo ISMP EUA, através 

de consultas periódicas em bancos de dados de notificação de erros de medicação. Esse 

material é composto por relatórios de erros apresentados pelo Programa Nacional de 

Notificação de Erros de Medicação do ISMP EUA e pelo Programa de Notificação de 
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Eventos Adversos e Informações de Segurança do Food and Drugs Administration (FDA) 

(ISMP BRASIL, 2015a; FDA, 2016). 

O ISMP EUA utiliza também, relatos na literatura de erros com dano ao paciente, 

estudos que identificam os medicamentos mais frequentemente envolvidos e informações 

fornecidas por profissionais e especialistas em segurança (ISMP BRASIL, 2015a). 

A definição dos medicamentos que são inclusos nessa lista baseia-se na maior 

evidência e notificação daqueles que, por falhas no seu processo de utilização, geraram 

erros com danos ao paciente (JCAHO, 2014). 

Os MPP são subdivididos conforme a classe terapêutica, pois entende-se que todos 

os medicamentos nela pertencentes sejam considerados perigosos, e por medicamentos 

específicos, devido as suas características intrínsecas de risco, número elevado de registro 

de erros nos bancos de notificação ou por levarem a erros com elevado risco de ocasionar 

danos sérios aos pacientes (ISMP BRASIL, 2015b). 

A lista que contêm esses medicamentos está demonstrada no APÊNDICE A – Lista 

de Medicamentos Potencialmente Perigosos em Hospitais. 

Essa classificação serve como direcionamento na execução de trabalho de cada 

instituição de saúde ao estabelecer e divulgar a sua própria lista de MPP e permanecer 

atuante na prevenção de erros associados a esse grupo de medicamentos (ISMP BRASIL, 

2015; ANDERSON, 2015). 

De acordo com o ISMP, as cinco principais classes ou medicamentos considerados 

mais perigosos são a insulina, anticoagulantes, quimioterápicos, bloqueadores 

neuromusculares e agentes de administração epidural e intratecal (ANDERSON; 

TOWNSEND, 2015). 

 

2.2.1 Medicamentos Potencialmente Perigosos: insulina 

 

A insulina é considerada um dos cinco Medicamentos Potencialmente Perigosos 

com maiores incidências de erros, além de maior potencial de dano ao paciente, quando 

um erro é acometido. É utilizada em vários indivíduos durante sua permanência hospitalar 

para controle glicêmico, suspensão temporária de hipoglicemiantes orais, diagnóstico do 

diabetes no período da internação ou desenvolvimento por hiperglicemia de estresse intra-

hospitalar (ISMP BRASIL, 2012).  
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 A insulina é também citada entre os principais grupos de medicamentos que 

necessitam de maiores medidas preventivas no manual “Prevenindo Danos Causados por 

Medicamentos de Alto Risco” publicado pelo IHI (2012). 

Aproximadamente 40% dos 888.000 eventos adversos a medicamentos 

notificados ao Sistema de Monitoramento de Segurança do Paciente do MEDICARE, 25 

% das 100.000 hospitalizações de emergência de pacientes com idade acima de 64 anos 

estão relacionados com insulina ou outros agentes hipoglicemiantes. (CLASSEN; 

JASER; BUDNITZ, 2010; BUDNITZ, 2011). 

Em 2005, segundo a lista de notificações anônimas realizadas para o sistema de 

informações da United States Pharmacopeia (USP), a insulina aparece em primeiro lugar 

em número de eventos notificados (4 % de todos os erros de medicação de 2005) 

relacionados a má utilização deste medicamento nas unidades hospitalares (HAHN, 2007, 

SIMS; RICHARDSON; KERR, 2010). 

A agência Pennsylvania Patient Safety Authority apresentou, entre janeiro de 2008 

e junho de 2009, 2.685 relatórios de erros de medicação relacionados com a insulina. 

Destes, 78,7 % dos eventos atingiram os pacientes, sendo que cerca de 53 % foram com 

pessoas com idades de 65 anos ou mais. Mais de 52 % dos erros relatados envolveram 

omissões de dose, dose extra e dose errada (PENNSYLVANIA PATIENT SAFETY 

AUTHORITY, 2010). 

Um estudo sobre incidência de erros com MPP, baseado no sistema informatizado 

americano, identificou que 45 % desses eventos envolviam a insulina, trazendo como 

consequência a necessidade de um monitoramento rigoroso dos pacientes para prevenir 

os danos (RASHIDEE et al., 2009). 

Os efeitos hipoglicemiantes ocasionados por erros de dose excessiva no uso da 

insulina podem resultar em danos aos pacientes, como perda de consciência, confusão, 

convulsões, coma e morte (HAHN, 2007, SIMS; RICHARDSON; KERR, 2010). Por 

outro lado, uma subdose pode ocasionar em hiperglicemia, que, por sua vez, pode resultar 

em cetoacidose (ISMP BRASIL 2012). 

O ISMP BRASIL (2012) publicou um artigo intitulado de “Erros de Medicação – 

Riscos e Práticas Seguras na Terapia com Insulinas”. Nesse documento, agências e 

organizações internacionais encarregadas da eliminação de erros, identificação de 

problemas e recomendação de soluções que promovam a segurança dos pacientes revelam 

que a insulina é um dos medicamentos mais envolvidos nos erros, nas diversas etapas de 

sua utilização. 
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2.2.2 Organizações Internacionais que focam no Gerenciamento de MPP 

 

 Segundo ANDERSON e TOWNSEND (2015), hoje existem algumas 

organizações que desenvolvem atividades voltadas para a divulgação de medidas que 

promovam a melhoria no processo do uso de MPP, através da divulgação de material 

educativo, formação de banco de dados, certificação das instituições hospitalares, entre 

outros. Entre esses órgãos, três se destacam por suas ações: a Joint Commission on 

Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), ISMP e IHI. 

A JCAHO é uma organização não-governamental americana, sem fins lucrativos, 

que avalia a qualidade dos serviços de hospitais dentro dos EUA e em outros países, 

através da utilização de ferramentas que medem e monitoraram a performance das 

instituições com relação a qualidade nos cuidados na assistência de saúde (JCAHO, 

2015). 

Fundada em 1994, a JCAHO está presente em mais de 90 países e orienta as 

instituições certificadas a manterem as suas equipes bem treinadas através de manuais e 

certificações periódicas que visam a manutenção da qualidade, segurança e eficiência na 

assistência ao paciente (JCAHO, 2015). 

No último manual publicado em 2014, a JCAHO reforça a necessidade do uso de 

uma lista padronizada de MPP por cada instituição e o desenvolvimento de políticas para 

o uso seguro de MPP (ANDERSON; TOWNSEND, 2015) (Quadro 3). 
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Quadro 3. Recomendações de segurança na prescrição, uso e administração de MPP 

segundo JCAHO.   

Padrão International Patient Safety Goals (ISPG) - IPSG.3 

O hospital tem uma lista de todos os medicamentos de alta vigilância, incluindo medicamentos 

parecidos/que soem parecidos, que foi desenvolvida a partir de dados específicos do hospital; 

O hospital implementa estratégias para melhorar a segurança dos medicamentos de alta 

vigilância, que pode incluir processos específicos de armazenamento, prescrição, preparo, 

administração ou monitoramento; 

A prescrição, o local, a etiquetagem e o armazenamento de medicamentos de alta vigilância, 

incluindo medicamentos parecidos/que soam parecido, são uniformes em todo o hospital. 

Padrão Medication Management and Use (MMU) – MMU.3  

Medicamentos são armazenados em condições apropriadas para a estabilidade do produto, 

incluindo medicamentos armazenados em unidades de cuidados de pacientes individuais; 

Medicamentos e substâncias químicas utilizadas no preparo de medicamentos são precisamente 

etiquetados com conteúdo, datas de validade e alertas. 

Padrão MMU.4.1 

Para reduzir a variação e melhorar a segurança do paciente, o hospital define os elementos 

essenciais de todos os pedidos ou prescrições; 

Para reduzir a variação e melhorar a segurança do paciente, o hospital define os elementos 

exigidos de um pedido ou prescrição completa. Os elementos abordados incluem pelo menos o 

seguinte:  

o Nomes de marca ou genéricos são aceitáveis ou exigidos 

o Os tipos de pedidos baseados em peso ou ajustados de outra maneira, como para crianças, 

idosos frágeis e outras populações semelhantes;   

O hospital desenvolve e implementa um processo para gerenciar pedidos de medicamentos 

incompletos, ilegíveis ou ininteligíveis; 

O hospital desenvolve e implementa um processo para monitorar a totalidade e a precisão dos 

pedidos e prescrições de medicamentos. 

Padrão MMU.4.3 

Os medicamentos prescritos ou pedidos são registrados para cada paciente; 

A administração dos medicamentos é registrada para cada dose. 
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Padrão MMU.5 

Medicamentos são preparados e distribuídos em áreas limpas e seguras com a tecnologia 

médica, equipamentos e suprimentos adequados. 

Padrão MMU.5.1 

O processo para conduzir uma análise de adequação (a primeira análise) de um pedido ou 

prescrição antes da distribuição, inclui a avaliação por um profissional treinado em: adequação 

do medicamento, dose, frequência e via de administração; duplicidade terapêutica; alergias ou 

sensibilidades reais ou em potencial; interações reais ou em potencial entre o medicamento e 

outros medicamentos ou alimentos; variação dos critérios de uso do hospital; peso e outras 

informações fisiológicas do paciente; e outras contraindicações. 

Padrão MMU.5.2 

Há um sistema uniforme de distribuição de medicamentos no hospital; 

Após a preparação, os medicamentos não administrados imediatamente são etiquetados com o 

nome do medicamento, a concentração, a data de preparo, a data de validade e o nome do 

paciente; 

Os medicamentos são distribuídos da forma mais pronta para administração; 

O sistema oferece suporte à distribuição precisa e oportuna. 

Padrão MMU.6.1 

Os medicamentos são verificados com a prescrição ou pedido;  

A dose do medicamento é verificada com a prescrição ou pedido;  

A via de administração é verificada com a prescrição ou pedido;  

Os medicamentos são administrados de forma oportuna;  

 Os medicamentos são administrados conforme prescritos e anotados no prontuário do paciente. 

Padrão MMU.7 

O hospital estabelece e implementa um processo que identifica os eventos adversos que devem 

ser registrados no prontuário do paciente e aqueles que devem ser relatados ao hospital. 

Padrão MMU.7.1 

O hospital estabelece e implementa um processo para relatar e atuar quando ocorrem erros de 

medicação e quase falhas, em todos as etapas (armazenamento, prescrição, preparo, 

administração ou monitoramento). 

 

Fonte:  adaptado de JCAHO, 2014. 

Com as mesmas finalidades que o JCAHO, no que tange ao estudo e publicação 

de estudos relacionados a medidas de segurança na utilização de MPP, o ISMP é uma 

organização sem fins lucrativos com mais de 30 anos de experiência na educação de 
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usuários de medicamentos, sendo eles membros da população, profissionais e instituições 

de saúde, com foco no uso correto e seguro de MPP (ISMP BRASIL, 2015). 

As iniciativas do ISMP, baseadas na abordagem não-punitiva e soluções baseadas 

em sistemas, se dividem em cinco principais áreas: conhecimento, análise, educação, 

cooperação e comunicação. O principal meio de coleta de informações utilizado pelo 

ISMP baseia-se nos relatórios de erros de medicação oriundos de notificações voluntárias 

através do Programa Nacional de Informação sobre Erros de Medicação (VAIDA, 2015). 

O ISMP ESPANHA possui também um manual que contêm uma lista de boas 

práticas direcionadas na utilização de MPP, com algumas recomendações direcionadas 

especificamente para a insulina (Quadro 4). 

Quadro 4. Processos recomendados na prescrição, uso e administração de insulina 

segundo ISMP ESPANHA. 
Prescrição 

Incorporar alertas nos sistemas informatizados de prescrição, que sinalizam a possibilidade de 

confusão entre os nomes de algumas insulinas. 

Prescrever o nome comercial para que se identifique corretamente o tipo de insulina.  

Prescrever de maneira clara, legível e nunca utilizar “U”, sem prescrever a palavra completa 

“unidades”.  

Prescrever de forma clara e sempre coordenar os horários de administração da insulina com os 

horários das refeições. 

Padronizar a concentração de insulina utilizada para todos os tipos de infusões. 

Simplificar os processos na medida do possível, para evitar erros. 

Uso 

Os MPP, neste caso as diferentes apresentações de insulina, devem ser armazenadas e etiquetadas 

de forma diferente dos outros medicamentos. 

Simplificar as apresentações de insulina disponíveis na instituição. 

Incorporar alertas nos sistemas informatizados de dispensação, que sinalizam a possibilidade de 

confusão entre os nomes de algumas insulinas.  

Armazenar as apresentações com nome e etiqueta similares em lugares separados.  

Não armazenar a insulina próximo da heparina, assim como outros medicamentos que são 

dosados em unidades. 

Simplificar os processos na medida do possível, para evitar erros. 

Administração 

Realizar uma dupla checagem quando preparar diluições ou misturas de insulina nas unidades 

de internação. 

Estabelecer um sistema de dupla checagem quando administrar insulina por via endovenosa. 

Estabelecer um processo para educação do paciente. Revisar detalhadamente os procedimentos 

de administração e assegurar que ele compreenda. Enfatizar os pontos críticos em que pode haver 

maiores riscos de erros. Esses pontos devem ser revistos com o paciente em visitas posteriores.  

Orientar o paciente a sempre verificar a embalagem e a etiqueta do medicamento dispensado 

pela farmácia, assegurando de que coincide com o que está prescrito. 

Simplificar os processos na medida do possível, para evitar erros. 

 
Fonte: adaptado de ISMP ESPANHA, 2007. 
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Da mesma forma que a JCAHO e o ISMP, o IHI trata de recomendações seguras 

na utilização de MPP, com base em evidência de erros em diferentes etapas do processo 

de utilização dos medicamentos (IHI, 2012). 

Outra instituição que trabalha com as mesmas propostas da JCAHO e ISMP, com 

relação a promoção de um sistema seguro de utilização de MPP é o IHI, que se trata 

também de um órgão não governamental, sem fins lucrativos, fundado oficialmente em 

1991, mas que iniciou nos anos anteriores, os primeiros trabalhos como parte do Projeto 

Nacional de Demonstração sobre a Melhoria da Qualidade em Cuidados de Saúde (IHI, 

2016). 

Em dezembro de 2004, o IHI lançou a “Campanha 100.000 Vidas”, convidando os 

hospitais dos Estados Unidos a tentar evitar que ocorressem 100.000 mortes 

desnecessárias durante um período de 18 meses, através de melhorias em suas instalações 

(IHI, 2016).  

  A campanha recomendava seis intervenções para ajudar os hospitais neste 

importante trabalho, e o IHI disponibilizou na época ferramentas e recursos livres a todos 

os participantes, além de investir um grande esforço no desenvolvimento de parcerias 

com as autoridades nacionais e organizações regionais. Uma análise do resultado da 

campanha mostrou que:  

• Mais de 3.100 hospitais se inscreveram na campanha (75 % do total de 

leitos nos Estados Unidos); 

• Um número grande de parceiros se alinhou ao programa do IHI, incluindo 

a JCAHO, a Associação Americana de Enfermagem, a Associação Médica 

Americana, os centros para Medicare & Medicaid Services, o Centers for 

Disease Control and Prevention, a National Patient Safety Foundation, e 

o Leapfrog Group; 

• Foi criada uma rede nacional com 55 escritórios voluntários que passaram 

a atuar como organizadores, divulgadores e centros de formação; 

• E o mais importante: estima-se que 122.000 vidas tenham sido salvas 

durante os 18 meses da campanha (IHI, 2016). 

Em 2006, o IHI refletiu sobre os resultados da “Campanha 100.000 Vidas” e criou 

uma nova meta que não estava mais centrada apenas em evitar mortes desnecessárias. Os 

principais objetivos dessa meta foram reduzir a incidência de danos relacionados à 

assistência em saúde nos hospitais, atingir mais de 4000 hospitais nos EUA nessa nova 
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campanha, reforçar a rede nacional de escritórios voluntários e aumentar os esforços dos 

hospitais para atingir um maior público. Assim surgiu a “Campanha 5 Milhões de Vidas” 

(IHI, 2016). 

Atualmente o IHI é uma força influente na saúde e na melhoria dos cuidados de 

saúde nos Estados Unidos que tem crescido em dezenas de outros países, como Canadá, 

Inglaterra, Escócia, Dinamarca, Suécia, Cingapura, Nova Zelândia, Gana, África do Sul, 

entre outros (IHI, 2016). 

Assim, como o JCAHO e o ISMP, o IHI produz material educativo para outras 

instituições com intuito de evitar os erros de medicação, principalmente para os 

medicamentos que possuem maiores chances de produzirem danos aos pacientes, 

destacando-se a insulina, conforme demonstrado no Quadro 5. 
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Quadro 5. Processos recomendados na prescrição, uso e administração de insulina 

segundo IHI. 
Prescrição 

Colocar alertas para a concentração de insulina em altas doses. 

Criar regras nos sistemas de computador que alerta para o estado de jejum, alteração de  doses 

de esteróides, de nutrição parenteral ou enteral e interações de droga-doença. 

Considerar programas de computador que realizam o ajuste automático de dose. 

Eliminar o uso de “sliding scale insulin”; converter para o cálculo da dose baseado no nível 

basal/bolus. Se uma “sliding scale insulin” é utilizada, padronizá-la através do uso conjunto 

de um protocolo e de uma  prescrição pré-impressa ou uma prescrição digitalizada que designa 

claramente os incrementos específicos de cobertura de insulina. 

Padronizar a concentração única de insulina de infusão endonevosa. 

Ao prescrever insulina, incluir ou fazer referência aos padrões definidos para testes 

laboratoriais e acompanhamento clínico dos pacientes. 

Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança na prescrição de insulina. 

Uso 

Separar os medicamentos com grafia ou som semelhantes por etiqueta, horario e distância. 

Preparar todas as infusões na farmácia e padronizar uma única concentração de insulina 

endovenosa para infusão. 

Manter definida todas as doses de insulina na farmácia. Vedar a dispensação de insulina sem 

dose definida. 

Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança no uso da insulina. 

Administração 

Realizar dupla checagem do medicamento, concentração, dose, configurações da bomba, via 

de administração e a identidade do paciente antes de administrar uma insulina endovenosa. 

Orientar o paciente para que possa manejar a sua própria insulina. 

Coordenar os horários das  refeições e administração da insulina. Considerar a administração 

de insulina de ação rápida com ou imediatamente após a refeição. 

Considerar dispositivos de dosificação exclusivos, tais como canetas de insulina com os 

devidos cuidados  e bombas de seringa para infusões endovenosas. 

Instituir protocolos de monitoramento com alertas para administrar glicose. 

Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança na administração da insulina. 

Usar protocolos pré-impressos para diabéticos e de infusão de insulina. 

Remover seringas de tuberculina do estoque para que não sejam erroneamente utilizadas para 

insulina. 

Permitir e incentivar o auto-manejo da insulina para o paciente e pais, quando tratar-se de 

paciente pediátrico, somente também se são capazes e dispostos para realizarem. 

Encorajar os pacientes a questionar doses e tempo de administração de insulina. 

Outros 

Assegurar um acompanhamento adequado através de testes mais rápidos de glicemia. 

Utilizar  fluxograma de gerenciamento do diabetes. 

Desenvolver e padronizar um protocolo definido com diretrizes claras de monitoramento 

quando a insulina é utilizada para tratar hipercalemia. 

Considerar dispositivos de monitoramento contínuo da glicemia. 

Tratar como um evento sentinela e realizar uma análise de causa raiz cada vez que um paciente 

tem uma glicemia relacionada a insulina menor que 40 mg/dl. 

Incluir um farmacêutico ou enfermeiro na equipe de manejo do diabetes. 

 

Fonte: adaptado de IHI, 2012. 
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2.2.3 Experiência de Instituições Hospitalares no Gerenciamento de MPP 

 

Alguns hospitais nacionais e redes de hospitais internacionais já desenvolveram 

medidas preventivas de erros de medicação associados a MPP, em forma de boletins 

informativos ou programas de implementação em todas as suas unidades, conforme a 

complexidade e o perfil de cada instituição (HUCFF/UFRJ, 2014; HC/UFMG, 2013; 

CHPSO, 2010). 

2.2.3.1 A experiência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  

 

No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ, o Serviço de Farmácia 

e a Divisão de Enfermagem desencadearam ações voltadas para a prevenção de erros 

associados ao uso dos MPP e, no primeiro momento, os medicamentos eleitos foram: 

ampolas de 10 mL de Cloreto de Potássio a 10 %, Cloreto de Sódio a 20 % e Glicose 

hipertônica a 25 e 50 %. As principais ações visam: 

• Limitar o número de apresentações e concentrações disponíveis, com revisão das 

cotas semanais e sua dispensação, considerando o perfil de demanda de cada setor; 

• Utilizar etiquetas adesivas auxiliares com cores/sinais de alerta diferenciados nas 

embalagens (Pontos vermelhos: colocados círculos de papel adesivo ou etiquetas 

plásticas adesivas na parte terminal/distal dos frascos); 

• Retirar das enfermarias e ambulatórios os excessos de soluções concentradas de 

eletrólitos, particularmente as ampolas de 10 mL de Cloreto de Potássio a 10%, 

Cloreto de Sódio a 20% e Glicose Hipertônica. A devolução deve ser feita 

rotineiramente para o Serviço de Farmácia (HUCFF/UFRJ, 2014). 

 

2.2.3.2 A experiência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais 

 

Para garantir a segurança e a qualidade contínua nos cuidados destinados ao 

paciente, a equipe de profissionais da Farmácia, juntamente com o Grupo Facilitador das 

Metas Internacionais de Segurança do Paciente no Hospital das Clínicas (que atua com 

base no Gerenciamento e Uso de Medicamentos da JCAHO), elaborou uma lista de 

Medicamentos Potencialmente Perigosos e os denominou como Medicamentos 

Potencialmente Perigosos de Alta Vigilância (MPPAV) (HC/UFMG, 2013). 
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A relação está disponível para consulta no portal coorporativo do hospital que 

pode ser acessada pelos profissionais do hospital, de modo a auxiliar os processos 

assistenciais, no que se refere ao uso de medicamentos (HC/UFMG, 2013). 

Treinamentos das equipes de saúde, monitoramento da administração do 

medicamento no leito dos pacientes, registro diferenciado no sistema de prescrição e 

identificações de alertas nos locais de armazenamento também constituem ações do 

hospital para aprimorar a gestão dos medicamentos, levando maior segurança aos 

pacientes e aos profissionais (HC/UFMG, 2013). 

O gerenciamento de medicamentos inclui o sistema e os processos que a 

instituição utiliza para fornecer medicamentos aos seus pacientes. Assim, os profissionais 

de saúde da instituição aplicam os princípios de elaboração, implementação e melhoria 

de processo a todo o ciclo de utilização dos medicamentos na instituição, o que inclui 

aquisição, armazenamento, prescrição, distribuição, preparo, dispensação, administração, 

orientação farmacêutica, documentação e monitoramento de terapias medicamentosas 

(HC/UFMG, 2013). 

Dentre os medicamentos listados como MPPAV, o anticoagulante oral varfarina 

possui monitoramento no hospital. Indicado a pacientes com complicações 

cardiovasculares, esse medicamento tem a sua utilização acompanhada pela equipe de 

Farmácia Clínica do hospital. Os farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia também dão 

orientação e distribuem uma cartilha explicativa, desenvolvida pelo Ambulatório de 

Anticoagulação, aos pacientes que fazem uso de varfarina, além de acompanharem o uso 

do medicamento após a alta hospitalar (HC/UFMG, 2013). 

Os MPP estão armazenados na Farmácia e estão presentes, também, nas áreas 

assistenciais. Como medida de segurança, os locais de armazenamento desses 

medicamentos são identificados com adesivos vermelhos, visando alertar os profissionais 

quanto à possibilidade de ocorrência de danos graves aos pacientes, caso ocorra erros no 

processo de utilização dos mesmos (HC/UFMG, 2013).  

Além disso, os MPPAV são armazenados com os demais MPP, no entanto para 

aumentar a distinção, o hospital implantou várias ações, que incluem a sua segregação 

dos demais, de forma a serem armazenados em recipientes de cor vermelha e em locais 

devidamente identificados, além de serem estocados restritamente em setores 

assistenciais, com justificativa clínica para tal (HC/UFMG, 2013). 

Os MPPAV também são identificados, individualmente, com adesivos vermelhos, 

o que os diferenciam no ato da distribuição, dispensação, transporte, recebimento e 
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administração. No sistema de prescrição eletrônica, eles estão registrados com fonte em 

negrito e foram inseridos alertas. Estão sendo realizados, ainda, treinamentos 

informativos para manter a equipe de saúde alerta sobre a necessidade de cuidado especial 

no manuseio desses medicamentos, garantindo um processo contínuo de educação em 

serviço (HC/UFMG, 2013). 

 

2.2.3.3 A experiência da Kaiser Permanente Northern California  

 

Nos Estados Unidos, o Plano de Saúde Kaiser Permanente Northern California 

(KPNC), que possui 21 hospitais, implantou em 2005, o High Alert Medications Program 

(HAMP) em suas unidades (CHPSO, 2010). 

O Comitê Regional de Segurança de Medicação iniciou uma força-tarefa em 

relação à segurança dos MPP com a finalidade de elaborar uma proposta de 

gerenciamento desses medicamentos em todo KPNC (CHPSO, 2010). 

Foi criado um grupo multidisciplinar de líderes, gerentes, funcionários e médicos 

da Kaiser Foundation Health Plan/Hospital e The Permanente Medical Group que 

estabeleceu um plano para o trabalho de todo grupo, definiu o escopo, determinou uma 

lista limitada de MPP, definiu processos e o tipo de pacientes a serem acompanhados no 

programa (CHPSO, 2010). 

O programa foi elaborado em seis passos (CHPSO, 2010): 

• Passo 01: Desenvolver a lista de MPP 

 Com o conhecimento dos eventos relacionados a medicamentos ocorridos no 

KPNC, dos profissionais participantes e da literatura revisada, o grupo dividiu o trabalho 

entre especialistas com experiência para proporem uma lista de MPP, os métodos de 

administração desses medicamentos e os requisitos específicos necessários para que um 

paciente pudesse ser inserido no programa. 

• Passo 02: Estabelecer o escopo do trabalho 

O grupo estabeleceu que o HAMP tivesse os seguintes requisitos: a lista e gestão 

dos MPP seriam padronizadas em todas as unidades, qualquer alteração na lista exigiria 

aprovação do Comitê Regional de Segurança de Medicação, o HAMP seria aplicado em 

toda linha de cuidado dos pacientes, incluindo as práticas especiais e uma liderança sênior 

garantiria a disponibilidade de recursos adequados para o projeto, implantação e aquisição 

de equipamento. 
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• Passo 03: Políticas e Procedimentos 

Uma equipe de farmacêuticos, enfermeiros e médicos, desenvolveram as políticas 

e procedimentos do HAMP. Por um período de dois meses foram enviados materiais a 

respeito do assunto para que estes subgrupos discutissem e assim foi realizado um 

processo de mudança dinâmica das políticas e dos procedimentos, finalizados em um 

documento de trabalho. Esse material foi aprovado por representante da liderança e pelo 

Comitê Regional de Segurança de Medicação. 

• Passo 04: Comunicação 

Um plano de comunicação foi desenvolvido para assegurar que a mensagem de 

segurança do medicamento seria consistente e que todos envolvidos no KPNC estariam 

cientes do programa. 

• Passo 05: Educação 

Um plano de educação foi criado com o objetivo de treinamento de toda equipe 

da farmácia, enfermagem e médica, no menor tempo possível. Ferramentas de educação 

padronizada foram utilizadas em todas as unidades. 

• Passo 06: Monitoramento 

Um subgrupo de auditoria do Comitê Regional de Segurança de Medicação foi 

criado para estabelecer ferramentas de monitoramento e procedimentos que garantissem 

a adesão completa dos requisitos do programa pelos envolvidos (CHPSO, 2010). 

 

2.4 Segurança do Paciente 

 

A busca pela qualidade da assistência nos serviços hospitalares tem sido tema de 

atenção crescente entre os profissionais de saúde, em especial, nos aspectos referentes à 

segurança do paciente. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança 

do paciente é definida como a “ausência de danos desnecessários ou potenciais para o 

paciente associados aos cuidados de saúde” (WHO, 2008a). 

No final dos anos 90, a publicação do relatório “Errar é Humano: Construindo um 

Sistema Seguro de Cuidados em Saúde” do IOM, através da análise de grandes estudos 

epidemiológicos, demonstrou a alta incidência de eventos adversos nas instituições 

hospitalares, passando a ser inegável a necessidade de repensar os modelos assistenciais 

utilizados, a fim de garantir a segurança do paciente (DUARTE et al., 2015). 
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A 55ª Assembleia Mundial de Saúde aprovou a resolução WHA55.18, em 2002, 

solicitando aos Estados Membros que prestassem mais atenção ao problema e que 

estabelecessem e reforçassem a evidência científica necessária para melhorar a segurança 

do paciente e a qualidade dos cuidados. A Assembleia solicitou a OMS a desenvolver 

normas e padrões globais e a apoiar os esforços dos Estados Membros no 

desenvolvimento de políticas e práticas de segurança do paciente (WHO, 2011). 

Em 2004 foi instituído pela OMS, o programa Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente que tem como abordagem fundamental a prevenção de danos aos pacientes 

(BRASIL, 2010). 

Umas das principais funções desse programa é lançar periodicamente um tema 

prioritário a ser discutido e um relatório de evolução das medidas adotadas (BRASIL, 

2010). 

 No Brasil, as discussões foram iniciadas em 2002, com a criação da Rede 

Brasileira de Hospitais Sentinela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (BRASIL, 2010). 

Essa rede tem como finalidade gerar um banco de dados através da notificação de 

eventos adversos e queixas técnicas referentes a tecnovigilância, farmacovigilância e 

hemovigilância pelos hospitais afiliados (BRASIL, 2010). 

Inicialmente, esse projeto foi lançado como um projeto “piloto” - 

ANVISA/PNUD/097/042, com a duração de dois anos - 2002/2004. Porém os resultados 

positivos alcançados levaram à ampliação para o período 2005 a 2009 - ANVISA/PNUD 

04/010, incluindo as ações de busca da melhoria da qualidade dos produtos para a saúde 

e atendimento com mais qualidade aos pacientes (ANVISA, 2007). 

A partir dessa experiência foi criada a Portaria nº 1.660, de 22 de julho de 2009 

que instituiu o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS) 

(BRASIL, 2014) 

Desta forma foi possível orientar e legislar sobre a identificação precoce de 

problemas relacionados com os serviços e produtos sob vigilância sanitária (BRASIL, 

2009; BRASIL, 2014). 

Após o fim do projeto, as experiências de gerenciamento de risco e o acúmulo de 

discussões sobre a qualidade dos serviços apontaram para a necessidade de criar-se uma 

organização capaz de aumentar a abrangência e a continuidade dos bons resultados, o que 

permitiram o estabelecimento da Rede (BRASIL, 2014). 
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Em 2011, a Rede Sentinela passa a exigir das instituições que desejam participar, 

a criação de uma gerência de risco, políticas de gestão de risco, comissões de controle de 

infecção, núcleos de epidemiologia, de qualidade, entre outras (BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, aumentaram-se as discussões por órgãos internacionais e 

nacionais, sobre a necessidade e a importância da implantação de medidas emergenciais 

de prevenção e cuidados nos serviços de saúde.  Assim sendo, o Ministério da Saúde 

aprova a Portaria nº 529/13 e a Resolução da Diretoria Colegiada nº 36/2013, que institui 

ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde (BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2013b). 

Ambos os dispositivos suscitaram a criação do Núcleo de Segurança do Paciente 

nos serviços de saúde através da execução do Plano de Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). 

O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, elaborado pelo Núcleo 

de Segurança do Paciente deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, 

conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para a segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2013a). 

Em corroboração a todas essas ações, no dia 24 de setembro de 2013 foi aprovada 

a Portaria nº 2.095 pelo Ministério da Saúde, que aprova os Protocolos Básicos de 

Segurança do Paciente, resultado de consenso técnico-científico e metodológico. 

(BRASIL, 2013c). 

 Dentre esses protocolos, foi desenvolvido o Protocolo de Segurança na Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos, definido pela legislação como o Protocolo 03, 

realizado em parceria entre o Ministério da Saúde, ANVISA, Fundação Oswaldo Cruz e 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de promover práticas 

seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013c, 

PROQUALIS, 2013).  

 

2.5 Gestão da Segurança 

 

A qualidade em serviços de saúde é considerada como o grau de aumento de 

resultados de saúde desejados.  Para que esses resultados sejam alcançados é necessário 

a minimização de falhas do sistema, que normalmente estão relacionadas aos métodos 

operacionais, processos e infraestrutura da organização (WHO, 2010). 
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A prestação de serviço em saúde tem dois componentes de qualidade: operacional, 

que é o processo propriamente dito, e outro de percepção, ou como os pacientes percebem 

o tipo de serviço oferecido, e os profissionais de saúde se sentem na oferta que fazem 

(BITTAR, 2000). 

A segurança, efetividade e eficiência prestadas aos pacientes, em uma organização 

hospitalar, dependem da organização dos processos envolvidos e da gestão do plano 

terapêutico do paciente (FRANCO et al., 2010). 

Como forma de gestão da segurança do ambiente de trabalho, os profissionais de 

saúde têm por obrigação oferecer segurança aos pacientes através da minimização dos 

riscos e prevenção dos erros. Essas medidas dependem da identificação, análise das 

causas e realização de boas práticas, a fim de obter resultados positivos (DURAN 

GARCIA, 2005; WHO, 2014). 

Na obra “Managing the Risks of Organizacional Accidents”, o autor James 

Reason, observou uma mudança na visão da gestão da segurança, nas últimas décadas. O 

foco para falhas e erros locais foi substituído pela busca de fatores sistêmicos, onde os 

acidentes ocorrem quando as defesas entre os perigos e os danos são perfuradas 

(CORREA; JUNIOR, 2007). 

O modelo do “Queijo Suíço”, proposto pelo mesmo autor, fundamenta-se na 

premissa de que os erros são considerados mais como consequências do que como causas, 

tendo suas origens nem tanto na natureza humana, mas em fatores sistêmicos.  

Sob essa ótica é possível observar que as medidas de segurança se baseiam nas 

condições e no meio sob os quais os seres humanos trabalham (CORREA; JUNIOR, 

2007). 

Em um contexto hipotético, cada barreira deve estar unificada, entretanto, elas são 

mais como as fatias de um queijo suíço, cheias de buracos. Porém, na execução de 

atividades de um sistema, esses buracos estão continuamente abrindo e fechando em 

diferentes momentos. A ideia central é que as barreiras ocupem uma posição chave 

(CORREA; JUNIOR, 2007). 

As instituições de saúde devem possuir estratégias que permitam melhorar a 

qualidade da atenção e segurança do paciente. Dentre essas medidas encontram-se a 

implementação de barreiras que possam prevenir e reduzir os erros de medicação 

(SMITH; RUIZ; JIRÓN, 2014). 

O ato de medicar pacientes depende de ações meramente humanas e os erros 

fazem parte dessa natureza, porém, um sistema de utilização de medicamentos bem 
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estruturado deve promover condições mínimas de segurança para os profissionais 

envolvidos (CASSIANI, 2004). 

A segurança do uso dos medicamentos se divide, então, em dois segmentos: o 

primeiro busca a garantia de que o produto seja eficaz e seus efeitos nocivos conhecidos 

e aceitáveis, e o segundo garantir que o processo de utilização do medicamento seja 

seguro em todas as suas etapas (ROSA; PERINI, 2003). 

O sistema de utilização dos medicamentos nos hospitais é complexo e composto 

de vários processos. Estima-se que, entre 20 e 60 etapas diferentes estejam envolvidas 

nos processos de prescrição, preparo, dispensação e administração de medicamentos. 

Alguns estudos extrapolaram números bem maiores, entre 80 a 200 etapas, reforçando a 

tese de que a complexidade desse processo compromete a segurança, pois quanto maior 

o número de elementos de um sistema, menor a probabilidade de que cada profissional 

de saúde envolvido opere com sucesso as suas atividades (LEAPE, 2000; OTERO, 2003; 

SANTI, 2014). 

 Esse sistema depende da atuação de diversos profissionais, um número elevado 

de transmissão de informações contendo relações potenciais variadas de ocorrência de 

erros. Uma redução real dos erros de medicação somente será obtida com uma análise 

sistêmica do processo, detecção dos seus pontos vulneráveis e implementação de medidas 

para diminuir as taxas dos eventos adversos preveníveis (LEAPE, 2000).  

A prevenção de erros deve basear-se na busca de causas reais, que geralmente 

incluem erros nos sistemas de organização e implementação do serviço. Também, que os 

erros devem ser aceitos como evidências de falha no sistema. Uma das explicações para 

o grande número de erros observados no âmbito hospitalar é justamente a ausência de 

mecanismos que diminuam a sua ocorrência, ou que interceptem o erro antes de chegar 

ao paciente. Ou seja, trabalha-se com a premissa de que o profissional de saúde não 

comete erros e, portanto, não se criam mecanismos de prevenção e correção 

(CARVALHO e VIEIRA, 2002). 

A incorporação de princípios para reduzir erros humanos minimizando os lapsos 

de memória, promovendo acesso a informações sobre os medicamentos e desenvolvendo 

padrões internos de treinamento reduz a probabilidade de falhas e aumenta a chance de 

interceptá-las antes de resultar em prejuízo ao paciente. Nesse sentido, devem-se incluir 

estratégias como a padronização de processos, o uso de recursos de tecnologia da 

informação, educação permanente e, principalmente, o acompanhamento das práticas 
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profissionais em todas as etapas do processo que envolve o medicamento (BRASIL, 

2013c). 

Em uma revisão sistemática, HOFF e colaboradores (2004) examinaram a relação 

entre os recursos do sistema e os resultados de segurança, considerando as evidências 

disponíveis sobre associações entre dinâmica organizacional, erros médicos e segurança 

do paciente. A sua contribuição envolveu uma exploração da relevância da cultura, 

estrutura organizacional, equipes, feedback, opinião de líderes, programas educacionais e 

de tecnologia da informação (DUCKERS, 2009). 

A relação entre componentes do sistema e erros ou segurança, pode ser explicada 

pela grande distância entre os recursos do sistema, as causas que levam aos erros médicos 

e os eventos de segurança (HOFF et al., 2004).  

Uma perspectiva complementar é que o campo de dinâmica organizacional 

abrange condições importantes, mas que a associação entre condições e os resultados de 

segurança depende da implantação bem-sucedida, das intervenções específicas da Gestão 

da Segurança e Gerenciamento de Risco. Em outras palavras, as intervenções - e não os 

recursos organizacionais - estão ligados diretamente à segurança do paciente 

(DUCKERS, 2009). 
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2.6 Gestão por Processos 

 

Segundo BARBARÁ e colaboradores (2014), processos são um conjunto definido 

de passos para a realização de uma tarefa que devem ser descritos suficientemente em 

detalhes, de forma que possa ser consistentemente usado e que auxiliem na execução do 

serviço. 

A hierarquização gráfica dos processos é demonstrada na Figura 1. 

 
                                Figura 1. Hierarquia dos processos 

                                Fonte: BLUMM et al., 2014. 

 
 

A gestão por processos é uma metodologia que exige das organizações uma 

mudança para o pensamento centrado nos processos e que ao longo dos últimos 15 anos 

tem recebido atenção crescente (DOEBELI et. al., 2011). 

Essa necessidade de análise dos processos nas organizações se originou no 

movimento de gestão pela qualidade total, cujo objetivo era tornar evidente que o alcance 

dos resultados está diretamente ligado à articulação das atividades, identificando-se o 

papel de cada setor e responsável para a agregação de valor aos clientes, somando-se a 

isso a premissa que para entender os processos, é necessário que estejam uniformemente 

representados e compreendidos (DEMARCHI, 2012). 

Como instrumento norteador para tal representação e compreensão, a modelagem 

de processos permite a introdução de mudanças, principalmente nos sistemas de gestão, 

para que realmente ocorram melhorias da qualidade da assistência e da implementação 

efetiva de políticas intersetoriais (NOVAES, 2004). 
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Para a modelagem de processos, uma das ferramentas empregadas é o Business 

Process Management and Notation (BPMN), que tem sido utilizado por algumas 

instituições públicas brasileiras, como o Tribunal de Contas da União e a Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal (BLUMM et al., 2014). 

Business Process Management and Notation (BPMN) é uma abordagem 

sistemática de gestão que trata de processos de negócios como ativos, que potencializam 

diretamente o desempenho da organização, primando pela excelência organizacional e 

agilidade nos negócios. Isso envolve a determinação de recursos necessários, 

monitoramento de desempenho, manutenção e gestão do ciclo de vida do processo. 

(BLUMM et al., 2014). 

O BPMN desempenha papel importante na percepção e no entendimento do 

processo, abrangendo desde questões organizacionais/gerenciais para sistemas de 

informações, até mesmo para problemas sociais. Entender e analisar um processo de 

negócios ajuda a reconhecer a origem dos problemas e garantir que eles não se repitam 

em novos processos, assim proporcionando indicadores para as alterações propostas 

(IANNONE et al., 2013). 

A modelagem através do BPMN é baseada em uma linguagem que codifica o 

fluxo do processo de negócio em uma forma executável, com fluxograma ou diagrama 

gráfico que é capaz de representar o processo de forma visual intuitiva. Neste tipo de 

modelo cada processo possui nome, conjunto de atividades, responsáveis e também 

subprocessos (IANNONE et al., 2013). 

Esse padrão pode ser construído com o auxílio de softwares como o Bizagi 

Process Modeler, um programa para modelagem, de fácil utilização para a criação de 

diagramas e fluxogramas, através do emprego de elementos gráficos padronizados 

(MEINERS et al., 2015; BIZAGI, 2016).  

O tipo de elemento gráfico padronizado a ser utilizado vai depender da 

complexidade do processo a ser modelado, considerando o número de atividades e 

profissionais envolvidos. Esses elementos estão disponiveis no ANEXO 01 - Elementos 

gráficos de diagramação (BLUMM et al., 2014). 

Porém, além da diagramação gráfica é comum os processos necessitarem de 

detalhamento da execução das atividades inseridas, relatórios a serem preenchidos, leis, 

normas, manuais, sistemas de informação, folhas detalhando tarefas e uma miríade de 

dados que comporão a informação completa sobre o processo (BALDAM; VALLE; 

RPZENFELD, 2014). 
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BARBARÁ et al. (2014) propôs um tipo de modelo como forma de documentação 

anexa a modelagem de processos com o propósito de apresentação de um manual, 

conforme demonstrado no APÊNDICE B – Modelo Documental de Processos. 

A gestão por processos foi empregada em um hospital-maternidade público do 

município de São Paulo. A coleta dos dados foi feita a partir da observação sistemática, 

bem como por meio da busca de informação em fontes secundárias (como documentos e 

formulários utilizados) e conversas informais com os gerentes e funcionários das áreas, 

para minimização de possíveis dúvidas técnicas (DEMARCHI, 2012). 

Foi observado que o emprego da gestão por processos provê uma estrutura para 

que os macroprocessos das linhas de cuidado possam ser avaliados de forma simples, o 

que contribui para o cuidado integral ao paciente (DEMARCHI, 2012). 

Em um estudo descritivo realizado em 2014, o Núcleo de Farmácia do Hospital 

de Apoio de Brasília mapeou os processos de trabalho do macroprocesso de assistência 

farmacêutica, relacionados a gestão de medicamentos e gestão clínica de pacientes, com 

todas as atividades e subprocessos envolvidos, utilizando o modelo BPMN como 

apresentado na figura 2 (MEINERS et al, 2015). 

Esse estudo conclui que a gestão por processos tem enfoque inovador na área 

assistencial, que propõe mudanças de forma participativa de todos os responsáveis pela 

execução do processo e agrega valor as atividades da instituição, como a otimização dos 

resultados alcançados, do tempo e dos custos, e, especialmente, promove a redução de 

erros, garantindo a segurança e a melhoria da qualidade de vida do paciente (MEINERS 

et al., 2015). 
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                     Figura 2. Modelagem do fluxo de atividades do processo de dispensação do Núcleo de Farmácia do Hospital de Apoio de Brasília 

                     Fonte: MEINERS et al., 2015.
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral  

 

Elaborar um modelo de gerenciamento de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos, utilizados em âmbito hospitalar, baseado no conceito e prática de gestão por 

processos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Levantar práticas e problemas pautados na utilização de insulina, realizado a partir 

da revisão de literatura; 

• Relacionar as boas práticas no processo de utilização intra-hospitalar da insulina, 

publicadas por organizações de referência mundial, em recomendações de 

segurança de Medicamentos Potencialmente Perigosos; 

• Eleger e estratificar os subprocessos e atividades com maiores oportunidades de 

melhoria na utilização de insulina;  

• Elaborar o modelo de gerenciamento de insulina que incorpore a visão da gestão 

por processos. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 O presente estudo insere-se na área da pesquisa de caráter descritivo com 

abordagem qualitativa.   

 

4.2 Pesquisa bibliográfica (formatar espaço/alinhamento) 

 Para a realização da busca dos artigos, três Descritores em Ciências da Saúde 

foram definidos através da Biblioteca Virtual em Saúde: erros de medicação (medication 

erros), segurança do paciente (patient safety), gestão da segurança (safety management) 

e insulina (insulin). Também foram utilizados os descritores não-inclusos nessa base: 

medicamentos potencialmente perigosos (high-alert medications) e gestão por processos 

(process management).  

O levantamento bibliográfico foi realizado através de recursos disponíveis no 

banco de dados dos diretórios Scopus, Pubmed e Scielo, durante um período previamente 

estabelecido. 

 Após a busca nas bases escolhidas, os artigos foram selecionados através do 

emprego de critérios de inclusão (CI) e critérios de exclusão (CE) pré-selecionados, como 

ferramenta de estratificação: 

Quadro 6. Critérios de Inclusão e Exclusão dos artigos científicos selecionados. 

Tipo Descrição 

Inclusão CI1 – Artigos publicados entre 2005 e 2015 

Inclusão CI2 – Artigos publicados em Português, Espanhol e Inglês 

Inclusão CI3 – Artigos com texto completo disponível gratuitamente 

Inclusão CI4 – Artigos revisados após a utilização de operadores booleanos para 

cruzamento de dados 

Exclusão CE1 – Publicações que o título e/ou conteúdo não se relacionam com a 

temática do estudo 

Exclusão CE2 – Artigos duplicados 

  

Após a aplicação dos CI e CE foram selecionados 59 artigos científicos, sendo 

que para auxiliar na elaboração do modelo e discussão dos resultados, foram abordados 

25, do número total.  Utilizou-se também, como referência bibliográfica, as legislações 

brasileiras referentes a segurança do paciente, os manuais de recomendações e boas 

práticas do JCAHO, ISMP e IHI, e outros materiais descritivos das experiências de outras 
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instituições (boletins periódicos, protocolos assistenciais e informativos técnicos) de 

relevância para a construção do modelo de gestão por processos de MPP. 

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

(Protocolo 03) da Portaria nº 2.095/2013 foi escolhido como objeto para a construção do 

modelo, por tratar-se do documento oficial publicado mais recentemente pelo Ministério 

da Saúde, com enfoque na Segurança do Paciente. 

Esse documento contempla recomendações sobre as práticas seguras no processo 

de utilização dos medicamentos, tendo os MPP como prioridade na implantação dessas 

medidas, além de disponibilizar as informações de uma forma que facilitou a 

hierarquização dos processos. 

Essa mesma Portaria contempla além desse Protocolo, outros relacionados a 

medidas de prevenção, como a Identificação Segura, Higienização das Mãos, Prevenção 

de Quedas e Úlceras por Pressão, Comunicação Segura e Cirurgia Segura.  

As informações relacionadas a identificação segura do paciente presentes no 

Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos não foram 

contempladas no modelo, devido a existência de um único protocolo com recomendações 

de segurança para essa prática em toda linha de cuidado do paciente, no Protocolo de 

Identificação Segura do Paciente. 

A insulina foi escolhida como o MPP a ser empregado na construção do modelo 

devido à alta frequência de utilização intra-hospitalar, a relevante incidência de erros de 

medicação relacionados a esse medicamento e a gravidade do dano quando um paciente 

é acometido, além de apresentar oportunidades de melhoria. 

 

4.3 Etapas realizadas durante a construção do modelo 

 

Para o desenvolvimento do modelo proposto foram seguidas as seguintes 

etapas: 

• Etapa 1 - Identificação da descrição dos processos, subprocessos e atividades presentes 

no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, 

instituído como o Protocolo 03 da Portaria nº 2.095/2013: nessa etapa foram colhidas 

todas as informações da forma que estavam descritas, seguindo a ordem sequencial e 

numérica. Em seguida foram organizadas em níveis hierárquicos (1º, 2º e 3º nível), 

conforme apresentados no protocolo. 
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• Etapa 2 - Alteração da nomenclatura e configuração dos processos, subprocessos e 

atividades no formato do modelo de gestão por processos: realizou-se o 

enquadramento de cada descrição das informações citadas anteriormente no contexto 

da hierarquia de processos e nos conceitos da gestão por processos. Dessa forma foi 

possível identificar os processos, subprocessos e atividades presentes no protocolo 

aplicáveis ao modelo proposto; 

• Etapa 3 - Recomendações de segurança na prescrição, uso e administração de insulina, 

presentes nos manuais da JCAHO, ISMP e IHI: coletaram-se medidas de prevenção 

de erros de medicação e recomendações de boas práticas relacionados a MPP, 

principalmente relacionadas a insulina, nos respectivos manuais; 

• Etapa 4 - Estratificação dos subprocessos e atividades que envolvem a utilização de 

insulina, a partir das principais recomendações de boas práticas presentes nos manuais:  

o critério de inclusão dos subprocessos e atividades para o mapeamento e modelagem, 

respectivamente, foi a identificação de algum tipo de recomendação de boas práticas, 

relacionada para uma mesma atividade, citada, pelo menos, em dois dos três manuais 

estudados (Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5); 

• Etapa 5 – Modelagem por Business Process Management Notation dos subprocessos 

e atividades, utilizando o Modelo Mapa de Processos e as ferramentas presentes nesse 

tipo de modelo (Modelo Documental de Processo, Fluxograma Horizontal e 

Formulários): conforme o modelo sugerido para a aplicação do BPMN, definiu-se 

mapear os subprocessos e realizar a modelagem das atividades, que haviam sido, 

estratificadas na etapa anterior. A partir disso, cada atividade teve um Modelo 

Documental de Processos elaborado com o detalhamento de cada etapa de execução e 

a inserção de Anexos (Formulários), necessários como apoio no entendimento da 

própria modelagem, baseados no APÊNDICE B – Modelo Documental de Processos; 

e por fim foi realizada a diagramação do fluxograma horizontal utilizando-se o Bizagi 

Process Modeler v.3.2, que é um software de acesso livre, disponível na Internet. 
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5. RESULTADOS  
 

5.1 Subprocessos e Atividades definidos para mapeamento e modelagem 

 

A identificação da descrição dos processos, subprocessos e atividades presentes 

no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, 

instituído como o Protocolo 03 da Portaria nº 2.095/2013, iniciou-se primeiramente com 

a coleta das informações incluídas no protocolo, conforme a ordem numérica disposta. 

Posteriormente a análise crítica à luz dos conceitos da estrutura hierárquica da gestão por 

processos possibilitou a realização de uma releitura da organização dessas informações, 

que permitiu a organização das mesmas em diferentes níveis hierárquicos (Processos, 

Subprocessos e Atividades). 

A alteração da nomenclatura e configuração dos processos, subprocessos e 

atividades no formato do modelo de gestão por processos foi obtida a partir do 

detalhamento de todo o enquadramento hierárquico dos aspectos identificados em relação 

aos Processos, Subprocessos e Atividades presentes no protocolo conforme apresentados 

no APÊNDICE C - Alteração da nomenclatura e configuração dos processos e atividades 

no formato do modelo de gestão por processos. 

Algumas informações identificadas no protocolo, como por exemplo, “Tipo de 

Prescrição” não foram aplicadas porque, segundo o conceito da gestão por processos, 

entende-se que essa informação é a definição para os diferentes tipos de origem de uma 

prescrição médica e não uma atividade no contexto abordado pelo mesmo protocolo. 

Outro exemplo de não aplicabilidade no modelo proposto, foi a informação 

“Pontos de Transição do Paciente” que inter-relaciona atividades mais complexas, como 

a Conciliação Medicamentosa e a Avaliação do Histórico Farmacoterapêutico, que não 

foram detalhadas no protocolo, o que dificulta a elaboração do fluxo das tarefas a serem 

realizadas. 

A realização da correlação entre os resultados obtidos através da execução de 

atividades relacionadas as recomendações de segurança na prescrição, uso e 

administração de insulina, presentes nos manuais da JCAHO, ISMP e IHI , 

concomitantemente com os subprocessos e atividades identificados no APÊNDICE D - 

Estratificação dos subprocessos e atividades com maior número de recomendações de 

boas práticas, que envolvem a utilização de insulina, a partir dos manuais do ISMP, IHI 
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e JCAHO, permitiu a definição dos subprocessos e tarefas elegíveis para o mapeamento 

e modelagem, respectivamente. 

A estratificação dos subprocessos e atividades que envolvem a utilização de 

insulina, a partir das principais recomendações de boas práticas presentes nos manuais 

possibilitou a inclusão dos subprocessos e atividades finais em uma estrutura 

hierarquizada, o que facilitou a construção do modelo. 

Com base na utilização do critério de inclusão das atividades a serem elegíveis 

para modelagem, a atividade “Prescrever legível” foi incluída no processo de modelagem 

pois apresentava duas citações relacionadas a essa atividade, em duas bases diferentes: 

“O hospital desenvolve e implementa um processo para gerenciar pedidos de 

medicamentos ilegíveis ou ininteligíveis” (JCAHO, 2014) e “Prescrever de maneira clara 

e legível” (ISMP ESPANHA, 2007). 

O mesmo se repetiu para a atividade “Armazenar o medicamento” pois segundo 

os manuais há três recomendações como: “O local, a etiquetagem e o armazenamento de 

medicamentos de alta vigilância, incluindo medicamentos parecidos/que soam parecido, 

são uniformes em todo o hospital” (JCAHO, 2014), “Armazenar as apresentações com 

nome e etiqueta similares em lugares separados" (ISMP ESPANHA, 2007) e “Separar os 

medicamentos com grafia ou som semelhantes por etiqueta, horário e distância” (IHI, 

2012).  

Seguindo os exemplos citados acima, as atividades que atenderam os critérios de 

inclusão estão estruturadas no Quadro 7. Vale ressaltar que a escolha de uma atividade, 

acaba definindo a inclusão do subprocesso, ao qual ela está inserida, para o mapeamento. 
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Quadro 7. Processos, subprocessos e atividades definidos para a estruturação da proposta 

do modelo de gerenciamento de insulina. 

Processo Subprocesso Atividade 

P
re

sc
r
iç

ã
o

 d
e 

m
ed

ic
a

m
en

to
s 

Verificação de itens para a prescrição segura de 

medicamentos 

Prescrever de forma legível 

Não prescrever abreviatura 

Denominar o medicamento 

Distinguir medicamentos com nomes 

semelhantes 

Expressar dose 

 

Indicação, cálculo da dose e quantidade do 

medicamento 

 

 

Padronizar o medicamento 

Prescrever a dose 

Prescrição da posologia, diluição, tempo de 

infusão e via de administração 

Prescrever posologia 

Prescrever diluição 

Prescrever tempo de infusão 

Prescrever via de administração* 

 

 

Monitoramento de indicadores para a prescrição 

segura dos medicamentos 

 

 

Calcular a taxa de erros na prescrição 

de medicamentos 

U
so

 d
e 

m
ed

ic
a

m
e
n

to
s 

Verificação de itens para a distribuição segura 

dos medicamentos 

Armazenar o medicamento 

Identificar o medicamento 

Dispensar o medicamento 

Aplicação de estratégias para a dispensação 

segura relacionadas a prescrição 

Realizar análise farmacêutica da 

prescrição 

 

Monitoramento de indicadores para a 

dispensação segura dos medicamentos 

 

Calcular a taxa de erros de 

dispensação de medicamentos 

A
d

m
in

is
tr

a
çã

o
 d

e 
m

ed
ic

a
m

e
n

to
s 

Aplicação da prática dos nove certos na 

administração do medicamento 

Checar o paciente 

Checar o medicamento 

Checar a via de administração 

Checar o horário 

Checar a dose 

Registrar a administração 

Orientar corretamente 

Checar a forma farmacêutica 

Acompanhar a resposta 

Monitoramento de indicadores para a 

administração segura dos medicamentos 

Calcular a taxa de erros de 

administração de medicamentos 

*A prescrição de via de administração teve apenas uma recomendação, porém foi inclusa na modelagem 

devido a importância dessa atividade no processo de utilização de insulina. 
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Ao final da estratificação ficaram definidos 9 subprocessos e 27 atividades para 

serem modeladas com o auxílio da utilização da ferramenta BPMN. 

Com esse resultado foi possível dar início a Modelagem por BPMN dos 

subprocessos e atividades, utilizando o Modelo Mapa de Processos e as ferramentas 

presentes nesse tipo de modelo (Modelo Documental de Processo, Fluxograma Vertical 

e Formulários). 

 

5.2 Mapeamento dos subprocessos e atividades 

 

Com as informações presentes no Quadro 7, o mapeamento dos subprocessos e 

atividades elegíveis foi organizado a partir da aplicação da denotação gráfica intuitiva do 

software Bizagi (BIZAGI, 2016). 

Esse método auxiliou a visualização dos principais subprocessos, atividades e seus 

desmembramentos a serem modelados, facilitando a produção e estruturação do modelo, 

conforme demonstrado, nas Figuras 3 a 12. 

 
    Figura 3. Subprocessos elegíveis para o mapeamento. 

 
     Figura 4. Mapeamento do subprocesso “Verificação de itens para a prescrição segura de medicamentos”. 
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     Figura 5.  Mapeamento do subprocesso “Indicação, cálculo da dose e quantidade de medicamento”. 

 

 
Figura 6.  Mapeamento do subprocesso “Prescrição da posologia, diluição, tempo de infusão e via de 

administração”. 

 

 
            Figura 7. Mapeamento do subprocesso “Monitoramento de indicadores para a prescrição 

            segura de medicamentos”. 
 
 

 

 
 Figura 8. Mapeamento do subprocesso “Verificação de itens para a distribuição  

  segura dos medicamentos”. 
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Figura 9. Mapeamento do subprocesso “Realização de análise farmacêutica da prescrição". 

 

 

 

 
                   Figura 10. Mapeamento do Subprocesso “Monitoramento de indicadores para a 

                   dispensação segura de medicamentos”. 

 

 

 
  Figura 11. Mapeamento do subprocesso “Aplicação da prática dos nove certos”. 
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                          Figura 12. Mapeamento do subprocesso “Monitoramento de indicadores 

                          para a administração segura de medicamentos”. 

 

 

5.3 Modelagem das atividades  

 

A documentação de processos é uma importante etapa dentro da construção de um 

modelo por Business Process Management Notation. O próprio termo Notation, de 

tradução “Registro” ou “Notação” para a Língua Portuguesa extrapola os limites 

direcionados somente para esses entendimentos. 

  A compreensão de uma “Notação”, no contexto da gestão por processos, serve 

como veículo de informações extremamente necessário à compreensão na execução dos 

processos de forma geral, pois contempla inúmeras ferramentas de apoio. 

Alguns exemplos são: a descrição da atividade em forma de documento, a 

utilização de Planilhas para o registro de dados, além do suporte de Fluxogramas e 

Formulários. 

 O conjunto da aplicação dessas ferramentas foi fator intrínseco, de suma 

importância, para garantir o direcionamento da elaboração da modelagem das atividades 

elegíveis presentes no modelo proposto. 

Como dito anteriormente, basicamente no processo de modelagem foram 

utilizados o Modelo Documental de Atividade, Fluxograma Vertical e os Formulários. 

No Modelo Documental da Atividade haviam os seguintes tópicos: 

• Unidade de Negócio (Assistencial): Identificação dos profissionais 

responsáveis por determinada atividade; 

• Denominação da atividade: descrição a atividade modelada; 

• Atividade nº: numeração da atividade; 
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• Elaborado por: Responsável pela elaboração do documento; 

• Implantado: Data de implantação; 

• Objetivo: Principal objetivo da atividade, descrito de forma sucinta, de fácil 

compreensão por todos envolvidos; 

• Definições: Definição de termos, relacionados a atividade, que auxiliem na 

compreensão. 

• Referências: Referências bibliográficas citadas e utilizadas como auxílio no 

processo de modelagem; 

• Descrição da atividade: descrição de cada tarefa da atividade de forma 

sequencial (começo e fim); 

• Indicadores: Coleta de dados para gerar informações sobre taxas de erros 

relacionados a atividade; 

• Anexos: Formulários (Protocolos, Informativos Técnicos, Recomendações de 

Boas Práticas, entre outros), que são indispensáveis na execução das 

atividades; 

• Fluxograma Vertical: Demonstração ilustrativa de cada tarefa a ser 

desempenhada, através da utilização de elementos gráficos e suas inter-

relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

5.3.1 Prescrever de forma legível 

 

Quadro 8. Modelo Documental da Atividade - Prescrever de forma legível. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 01 

Elaborado por: THACS 

Data: 16/12/16 

Médico e 

Farmacêutico 

Prescrever de 

forma legível 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. 1 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a prescrição legível de insulina. 

2. DEFINIÇÕES 

Legível:  que se pode ler; escrito em caracteres nítidos. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 2014.316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 AURÉLIO. Dicionário eletrônico. Disponível em: < https://dicionariodoaurelio.com/legivel >. 

Acesso em: 12 de fevereiro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1. Prescrever a insulina: prescrever por extenso o nome comercial ou genérico da insulina de 

forma clara e legível, conforme indicação e necessidade terapêutica do paciente; 

4.2. Avaliar a legibilidade da prescrição de insulina: avaliar a legibilidade, de forma que não gere 

dúvidas, quanto a dispensação correta; 

4.3. Solicitar a correção: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição legível 

da insulina. 

5. INDICADOR 

• Definição: Número de insulinas prescritas de forma ilegível em relação ao número total 

de insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

Número de insulinas prescritas de forma ilegível   x 100 

Número total de insulinas prescritas na amostra 

 

 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
https://dicionariodoaurelio.com/legivel
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         Figura 13. Fluxograma da Atividade “Prescrever de forma legível”. 
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5.3.2 Denominar Medicamentos 

 

Quadro 9. Modelo Documental da Atividade – Denominar Medicamentos. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação da 

atividade 
Atividade nº 02 

Elaborado por: THACS 

Data: 16/12/16 

Médico e 

Farmacêutico 

Denominar 

medicamentos 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização na denominação dos diferentes nomes e 

apresentações da insulina disponíveis na Instituição. 

2. DEFINIÇÕES 

Denominação de medicamentos: é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente 

ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 MORETTO L.D., MASTERALO R. Manual das Denominações Comuns Brasileiras (MDCB). 

Anvisa e Sindusfarma, v. 16, 2013. 

3.4 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consulta de Registro de Medicamentos. 

ANVISA Publicações Eletrônicas. Disponível em: < 

http://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/ >. Acesso em: 16 de junho de 2016.  

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Prescrever o tipo de insulina: prescrever a insulina, conforme indicação e necessidade clínica 

do paciente, e o nome de acordo com o MDCB. Se for necessário, prescrever o nome comercial 

por extenso conforme a descrição do medicamento; 

Tipos de insulina, de acordo com o MDCB: 

       Insulina humana regular Insulina glulisina Insulina asparte 

          Insulina humana NPH Insulina glargina             Insulina degludeca 

Insulina lispro Insulina detemir  

 

 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/
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4.2 Avaliar a prescrição da insulina: avaliar se o tipo de insulina prescrita está de acordo com 

MDCB; em casos de prescrição do nome comercial, verificar se a denominação do nome comercial 

da insulina está de acordo com o nome disponível e registrado na ANVISA; 

4.3 Solicitar a correção: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição correta 

do tipo de insulina, conforme o MDCB ou nome comercial. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADOR 

• Definição: Número de insulinas prescritas com a denominação do MDCB ou nome 

comercial incorreto em relação ao número total de insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

Número de insulinas prescritas denominadas incorretamente  x 100 

          Número total de insulinas prescritas na amostra 

7. ANEXOS 

APÊNDICE E - Nomes comerciais de insulinas com registro ativo, segundo a ANVISA; 

APÊNDICE F – Características farmacocinéticas aproximadas e apresentações das 

preparações de análogos e insulinas humanas disponíveis no Brasil. 

 

 

 

   
       Figura 14. Fluxograma da Atividade “Denominar Medicamentos”. 
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5.3.3 Não prescrever abreviaturas 

 

Quadro 10. Modelo Documental da Atividade – Não prescrever abreviaturas. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 03 

Elaborado por: THACS 

Data: 16/12/16 

Médico e 

Farmacêutico 

 Não prescrever 

abreviaturas 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a impedir a validação de prescrição de insulina que tenha algum tipo de 

abreviação (nome, forma farmacêutica, dose, via de administração, entre outros). 

2. DEFINIÇÕES 

Abreviatura: ato ou efeito de abreviar; abreviação; recurso convencional da língua escrita que 

consiste em representar de forma reduzida certas palavras ou expressões. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 ISMP BRASIL. Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos, 2015a. 

Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V4N2.pdf  > . 

Acesso em: 16 de dezembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Prescrever a insulina: não utilizar qualquer abreviação ou outra forma de escrita abreviada para 

prescrever as informações relacionadas a insulina;  

4.2 Avaliar a prescrição de insulina: avaliar se a insulina prescrita está com alguma abreviação 

inclusa ou não, na lista de abreviaturas proibidas da Instituição; 

4.3 Solicitar a correção: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição da 

insulina por extenso, sem qualquer abreviação. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

 

 

 

 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V4N2.pdf
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6. INDICADOR 

• Definição: Número de abreviaturas identificadas na prescrição de insulinas em relação ao 

número total de insulinas prescritas. 

 

 

• Cálculo:  

Número de abreviaturas de insulina identificadas x 100 

              Número total de insulinas prescritas 

7. ANEXOS 

APÊNDICE G – Lista de abreviaturas associados a erros de medicação. 

 

 

 
      Figura 15. Fluxograma da Atividade “ Não prescrever abreviaturas”. 
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5.3.4 Distinguir medicamentos com nomes semelhantes 

 
 

Quadro 11. Modelo Documental da Atividade - Distinguir medicamentos com nomes 

semelhantes. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 04 

Elaborado por: THACS 

Data: 16/12/16 

Médico e 

Farmacêutico 

Distinguir 

medicamentos 

com nomes 

semelhantes 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a prescrição correta de insulinas que apresentam grafia ou som 

semelhantes entre si e/ou com outros medicamentos. 

2. DEFINIÇÕES 

Medicamentos com nomes e sons parecidos: são aqueles que possuem grafia ou som semelhantes, 

tanto do nome genérico quanto do nome comercial. Isto pode gerar confusões e é causa comun de 

erros nas diversas etapas do processo de utilização de medicamentos. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Look-Alike, Sound-Alike Medication Names. 2007. 

Disponível em: < http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution1.pdf >.  

Acesso em: 23 de julho de 2016. 

3.4 ISMP BRASIL. Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes: como evitar os 

erros?, 2014. Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-

content/uploads/2015/07/V3N1.pdf. Acesso em: 22 de setembro de 2016 >. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Prescrever a insulina: a insulina deve ser prescrita conforme o APÊNDICE H - Lista de 

insulinas com nomes e sons semelhantes entre si; 

4.2 Solicitar a padronização: se a insulina a ser prescrita não está inclusa na lista, solicitar a 

padronização para o farmacêutico; 

4.3 Realizar a padronização: o farmacêutico deve definir a melhor forma para a prescrição da 

insulina com base na aplicação da ferramenta Tall Man Letters; 

4.4 Avaliar a prescrição de insulina: avaliar se a insulina prescrita está de acordo com o 

APÊNDICE H - - Lista de insulinas com nomes e sons semelhantes entre si; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution1.pdf
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V3N1.pdf
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V3N1.pdf
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4.5 Atualizar a lista: o farmacêutico deve incluir a nova insulina na lista e divulgar para as equipes 

assistenciais; 

4.6 Solicitar a correção: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição da 

insulina conforme a lista. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADOR 

• Definição: Número de insulinas prescritas não-conformes com a lista de insulinas com 

nomes e sons semelhantes entre si e outros medicamentos em relação ao número total de 

insulinas prescritas conforme e não conforme com a lista. 

• Cálculo:  

     Número de insulinas prescritas não-conformes com a lista___ x 100 

 Número total de insulinas prescritas conforme e não com a lista 

7. ANEXOS 

APÊNDICE H – Lista de insulinas com nomes e sons semelhantes entre si e outros 

medicamentos. 

 

 
    Figura 16. Fluxograma da Atividade “Distinguir medicamentos com nomes semelhantes”. 
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5.3.5 Expressar Doses 

 

 

Quadro 12. Modelo Documental da Atividade – Expressar Doses. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 05 

Elaborado por: THACS 

Data: 18/12/16 

Médico, 

Farmacêutico e 

CFT 

Expressar Doses 
Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização na prescrição da unidade e/ou medida de doses de 

insulinas. 

2. DEFINIÇÕES 

Unidade de dose – unidade de medição, pertencente ao Sistema Internacional de Unidades, para 

a dose de medicamentos. 

Medida de dose - quantidade específica de determinada grandeza física usada para servir de 

padrão para outra medida (dose). 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 ISMP BRASIL. Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos, 2015a. 

Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V4N2.pdf  > . 

Acesso em: 16 de dezembro de 2016. 

3.4 BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Sistema 

Internacional de Unidades e Medidas. 2016. Disponível em: < 

http://inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp >. Acesso em: 03 de abril de 2016. 
 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Prescrever a insulina: prescrever a dose, a unidade e/ou medida da descrição da dose conforme 

a indicação e necessidade clínica do paciente. Deve ser conferida pelo prescritor, antes da 

assinatura da prescrição, a unidade e/ou medida da descrição da dose conforme a padronização 

da Instituição; 

4.2 Solicitar a correção: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição da 

unidade e/ou medida da descrição da dose da insulina conforme a padronização da Instituição; 

4.3 Solicitar padronização da unidade/medida: encaminhar para a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica a padronização;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grandeza_f%C3%ADsica
http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V4N2.pdf
http://inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp
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4.4 Avaliar a solicitação: avaliar a unidade e/ou medida de dose para a nova insulina, de forma a 

orientar os prescritores e minimizar erros de prescrição, com base em evidência científica; 

4.5 Padronizar a unidade e/ou medida da dose: padronizar a unidade e/ou medida de dose para a 

nova insulina e atualizar a lista;  

4.6 Informar aos prescritores: divulgar para os médicos a nova lista atualizada; 

4.7 Solicitar a prescrição: entrar em contato com o médico prescritor e solicitar a prescrição da 

insulina conforme a lista. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas não-conformes com a padronização métrica de unidade 

e/ou medida das doses em relação ao número total de insulinas. 

• Cálculo:  

                           Número de insulinas prescritas não-conformes com  

                     padronização de unidade e/ou medida da descrição das doses x 100 

                                                                Número total de insulinas prescritas na amostra. 

7. ANEXOS 

APÊNDICE I - Lista de padronização da prescrição de unidade e/ou medida da dose 

das insulinas. 

 

 

 
        

Figura 17. Fluxograma da Atividade “Expressar dose”. 
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5.3.6 Padronizar Medicamentos 

 

 

Quadro 13. Modelo Documental da Atividade – Padronizar medicamentos. 

Unidade de Negócio 

(Assistencial) 

Denominação da 

atividade 
Atividade nº 06 

Elaborado por: THACS 

Data: 18/12/16 

Comissão de 

Farmácia 

Terapêutica 

Padronizar o 

medicamento 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar o processo de padronização de diferentes tipos e apresentações de 

insulinas na Instituição. 

2. DEFINIÇÕES 

Padronização de medicamentos: A seleção e padronização de medicamentos é um processo 

dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo que tem como objetivo, através de critérios de 

escolha, eleger dentre todos os itens fornecidos pelo mercado, aqueles que proporcionam 

condições para o uso seguro e racional. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2SFORSIN, A.C.P., SOUZA, F.S., SOUZA, M.B., TORREÃO, N.K.A.M., 

GALEMBECK, P. F., FERREIRA, R. Gestão de compras em farmácia hospitalar. 

Pharmacia Brasileira, n.16, mar/abr/mai, 2012. Disponível em:  < 

http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/137/encarte_farmAcia_hospitalar_85.pdf 

>.  Acesso em: 03 de junho de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Consultar as insulinas:  utilizar o APÊNDICE E - Lista de tipos de insulinas com registro 

ativo, que contêm as apresentações com registro na ANVISA, princípio ativo, tipo de insulina e 

laboratório fabricante, como ferramenta de informação; 

4.2 Avaliar as insulinas (selecionar as apresentações de insulinas a serem padronizadas na 

Instituição) adotando os seguintes critérios: 

• Avaliar a eficácia: realizar pesquisa bibliográfica que contenha informações sobre a 

eficácia da insulina, como artigos científicos, protocolos e recomendações atualizadas de 

sociedades médicas de endocrinologia; 

• Avaliar a segurança: realizar pesquisa em bancos de dados de farmacovigilância que 

contenham informações da insulina com relação a notificação de efeitos colaterais e 

eventos adversos; 

http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/137/encarte_farmAcia_hospitalar_85.pdf
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• Avaliar a qualidade: avaliar as documentações do laboratório fabricante, necessárias a 

qualificação de fornecedores, como certificado de boas práticas de fabricação, registro do 

medicamento, entre outros, definidos previamente como essenciais pela CFT; 

• Avaliar o custo: realizar um estudo farmacoeconômico considerando fatores de custo-

efetividade; 

• Avaliar consumo: avaliar o consumo de insulinas padronizadas e não-padronizadas; 

• Restringir o número de apresentações: restringir ao máximo o número de apresentações 

disponíveis, principalmente as que apresentam o mesmo tipo de insulina com relação ao 

princípio ativo e ao tempo de ação; 

4.3 Divulgar a lista de padronização: informar para as equipes assistenciais a respeito das 

apresentações e tipos de insulinas padronizadas disponíveis na Instituição; 

4.4 Revisar periodicamente: estipular um intervalo de tempo para a revisão da lista de padronização 

das insulinas na Instituição. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Lista de medicamentos padronizados da Instituição. 

6. ANEXOS 

APÊNDICE J - Lista de tipos de insulinas com registro ativo 

 

Figura 18. Fluxograma da Atividade “Padronizar medicamento”. 
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5.3.7 Prescrever a dose 

 

 

Quadro 14. Modelo Documental da Atividade – Prescrever a dose. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 07 

Elaborado por: THACS 

Data: 18/12/16 

Médico  Prescrever dose 
Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização da prescrição da dose de insulina conforme 

protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Protocolo de controle glicêmico: documento institucional de uso intra-hospitalar, baseado em 

estudos científicos, recomendações de boas práticas e diretrizes de sociedades médicas para a 

orientação no diagnóstico e tratamento de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia resultantes por 

diversas doenças e intercorrências clinicas. 

Prescrição da dose: dose prescrita com base nos tipos de insulinas e indicações clínicas. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  São 

Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente; 

4.2 Prescrever a dose da insulina: prescrever a dose da insulina, conforme doenca ou a necessidade 

clínica do paciente, descrita no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico; 

4.3 Realizar check-list: antes de carimbar e assinar a prescrição, avaliar se a dose da insulina está 

conforme a indicação, esquema terapêutico e se não excede a dose máxima; 

4.4 Suspender a insulina: suspender a insulina prescrita erroneamente, examinar novamente o 

paciente conforme o item 4.1 e realizar uma nova prescrição da dose de insulina de acordo com o 

item 4.2; 

4.5 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente. 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas prescritas com dose não-conforme com o protocolo de 

controle glicêmico institucional em relação ao número total de insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

Número de insulinas prescritas com dose não-conforme 

    com o protocolo de controle glicêmico institucional___ x 100 

              Número total de insulinas prescritas na amostra. 

7. ANEXOS  

APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

 

 
  Figura 19. Fluxograma da Atividade “Prescrever dose”. 
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5.3.8 Prescrever posologia  
 

Quadro 15. Modelo Documental da Atividade – Prescrever posologia 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 08 

Elaborado por: THACS 

Data: 18/12/16 

Médico  
Prescrever 

posologia 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização da prescrição da posologia da insulina conforme 

protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Protocolo de controle glicêmico: documento institucional de uso intra-hospitalar, baseado em 

estudos científicos, recomendações de boas práticas e diretrizes de sociedades médicas para a 

orientação no diagnóstico e tratamento de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia resultantes de 

diversas doenças e intercorrências clínicas. 

Prescrição da posologia: dose de insulina prescrita em uma determinada frequência, durante um 

período de tempo, com base nos tipos de insulinas e indicações clínicas. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  São 

Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente; 

4.2 Prescrever a posologia de insulina: prescrever a posologia da insulina, conforme doença ou a 

necessidade clínica do paciente, descrita no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle 

glicêmico. 

4.3 Realizar check-list: antes de carimbar e assinar a prescrição, avaliar se a posologia da insulina 

está conforme a indicação, esquema terapêutico e se não excede a dose máxima; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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4.4 Suspender a insulina: suspender a insulina prescrita erroneamente, examinar novamente o 

paciente conforme o item 4.1 e realizar uma nova prescrição da posologia de insulina de acordo 

com o item 4.2. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas prescritas com posologia não-conforme com o protocolo 

de controle glicêmico institucional em relação ao número total de insulinas prescritas., 

como porcentagem de todas as insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

Número de insulinas prescritas com posologia  

não-conforme com o protocolo de controle glicêmico institucional  x 100 

                 Número total de insulinas prescritas na amostra 

7. ANEXOS 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

 

 

 
     Figura 20. Fluxograma da Atividade “Prescrever posologia”. 
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5.3.9 Prescrever diluição 
 

Quadro 16. Modelo Documental da Atividade – Prescrever diluição. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 09 

Elaborado por: THACS 

Data: 20/12/16 

Médico  
Prescrever 

diluição 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização da prescrição da diluição da insulina a ser 

administrada por via endovenosa, conforme protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Protocolo de controle glicêmico: documento institucional de uso intra-hospitalar, baseado em 

estudos científicos, recomendações de boas práticas e diretrizes de sociedades médicas para a 

orientação no diagnóstico e tratamento de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia resultantes de 

diversas doenças e intercorrências clínicas. 

Prescrição da diluição: prescrição do tipo e volume da solução a ser diluída com a dose de 

insulina prescrita para o preparo de soluções endovenosas de infusão contínua. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  São 

Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente; 

4.2 Prescrever a insulina: prescrever a diluição da insulina, conforme doença ou a necessidade 

clínica do paciente, descrita no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico; 

4.3 Realizar check-list: antes de carimbar e assinar a prescrição, avaliar se a diluição da insulina 

está conforme o protocolo institucional de controle glicêmico; 

4.4 Suspender a insulina: suspender a insulina prescrita erroneamente, examinar novamente o 

paciente conforme o item 4.1 e realizar uma nova prescrição da diluição de insulina de acordo com 

o item 4.2. 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas prescritas com diluição não-conforme com o protocolo 

de controle glicêmico institucional, em relação ao número total de insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

               Número de insulinas prescritas com diluição 

 não-conforme com o protocolo de controle glicêmico institucional x 100 

             Número total de insulinas prescritas na amostra. 

7. ANEXOS 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

 

 

 
     Figura 21. Fluxograma da Atividade “Prescrever diluição”. 
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5.3.10 Prescrever tempo de infusão 

 

Quadro 17. Modelo Documental da Atividade – Prescrever tempo de infusão. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 10 

Elaborado por: THACS 

Data: 20/12/16 

Médico  

Prescrever 

tempo de 

infusão 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização da prescrição do tempo de infusão da insulina a ser 

administrada por via endovenosa, conforme protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Protocolo de controle glicêmico: documento institucional de uso intra-hospitalar, baseado em 

estudos científicos, recomendações de boas práticas e diretrizes de sociedades médicas para a 

orientação no diagnóstico e tratamento de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia resultantes de 

diversas doença e intercorrências clínicas. 

Prescrição do tempo de infusão: prescrição do tempo de infusão da solução de insulina 

endovenosa em unidade de medida referente a mL/h em bomba infusora. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  São 

Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente; 

4.2 Prescrever a insulina: prescrever o tempo de infusão da insulina, conforme doença ou a 

necessidade clínica do paciente, descrita no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle 

glicêmico; 

4.3 Realizar check-list: antes de carimbar e assinar a prescrição, avaliar se o tempo de infusão da 

insulina está conforme o protocolo institucional de controle glicêmico; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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4.3 Suspender a insulina: suspender a insulina prescrita erroneamente, examinar novamente o 

paciente conforme o item 4.1 e realizar uma nova prescrição do tempo de infusão de insulina de 

acordo com o item 4.2. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas prescritas com tempo de infusão não-conforme com o 

protocolo de controle glicêmico institucional em relação ao número total de insulinas 

prescritas. 

• Cálculo:  

         Número de insulinas prescritas com tempo de infusão  

não-conforme com o protocolo de controle glicêmico institucional x 100 

              Número total de insulinas prescritas na amostra. 

7. ANEXOS 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

 

 

 
  Figura 22. Fluxograma da Atividade “Prescrever tempo de infusão”. 
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5.3.11 Prescrever via de administração 

 

Quadro 18. Modelo Documental da Atividade – Prescrever via de administração. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividade nº 11 

Elaborado por: THACS 

Data: 21/12/16 

Médico  

Prescrever via 

de 

administração 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a padronização da prescrição do tipo de via de administração da 

insulina, conforme protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Protocolo de controle glicêmico: documento institucional de uso intra-hospitalar, baseado em 

estudos científicos, recomendações de boas práticas e diretrizes de sociedades médicas para a 

orientação no diagnóstico e tratamento de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia resultantes de 

diversas doenças e intercorrências clínicas. 

Prescrição da via de administração: escolha da via elegível para a administração da insulina 

conforme o protocolo de controle glicêmico. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  São 

Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Examinar o paciente: avaliar a doença ou a necessidade clínica do paciente; 

4.2 Prescrever a insulina: prescrever a via de administração da insulina, conforme doença ou a 

necessidade clínica do paciente, descrita no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle 

glicêmico; 

4.3 Realizar check-list: antes de carimbar e assinar a prescrição, avaliar se a via de administração 

da insulina está conforme o protocolo de controle glicêmico institucional; 

4.3 Suspender a insulina: suspender a insulina prescrita erroneamente, examinar novamente o 

paciente conforme o item 4.1 e realizar uma nova prescrição da via de administração de insulina 

de acordo com o item 4.2. 

 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas prescritas com a via de administração não-conforme com 

o protocolo de controle glicêmico institucional em relação ao número total de insulinas 

prescritas. 

• Cálculo:  

      Número de insulinas prescritas com a via de administração  

não-conforme com o protocolo de controle glicêmico institucional x 100 

             Número total de insulinas prescritas na amostra 

7. ANEXOS 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

 
   Figura 23. Fluxograma da Atividade “Prescrever via de administração”. 
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5.3.12 Calcular a taxa de erros na prescrição de medicamentos 

 

Quadro 19. Modelo Documental da Atividade – Calcular a taxa de erros na prescrição de 

medicamentos 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação da 

atividade 
Atividade nº 12 

Elaborado por: THACS 

Data: 27/12/16 

Médico, 

Farmacêutico e 

Núcleo de 

Segurança do 

Paciente 

Calcular a taxa de 

erros na prescrição 

de medicamentos 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. 1/3 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a monitorar o número de erros de medicação associados a prescrição da 

insulina, em relação a redação da prescrição e quanto a escolha da decisão terapêutica não-

conforme em relação ao protocolo de controle glicêmico institucional. 

2. DEFINIÇÕES 

Erros de prescrição de medicamentos: erro de medicação que ocorre durante a prescrição de um 

medicamento, em decorrência tanto de redação da prescrição, como do processo de decisão 

terapêutica. O erro decisão terapêutica pode surgir de um desvio não intencional de padrões de 

referência, como: conhecimento científico atual, práticas normalmente reconhecidas, 

especificações técnicas dos medicamentos, legislação sanitária e protocolos institucionais.  

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 ISMP BRASIL. Indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração 

de medicamentos - Parte II, 2016. Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-

content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf >. Acesso em: 01 de 

dezembro de 2016.     

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Registrar os tipos de erros: anotar em planilha de coleta de dados impressa ou disponível em 

sistema informatizado, os tipos de erros pré-definidos relacionados a dose, posologia, diluição, 

tempo de infusão e via de administração, devido a não conformidade com o protocolo de controle 

glicêmico institucional; 

4.2 Registrar os tipos de erros: anotar em planilha de coleta de dados impressa ou disponível em 

sistema informatizado, os tipos de erros pré-definidos relacionados a ilegibilidade, denominação 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
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de medicamentos, abreviação, medicamentos com nomes e sons semelhantes e expressão de dose, 

devido a não conformidade com os APÊNDICES E, F, G, H, I e J; 

4.3 Encaminhar os dados: periodicamente, em data pré-definida, enviar as planilhas para o Núcleo 

de Segurança do Paciente; 

4.4 Avaliar os dados: Calcular os números de erros de prescrição, conforme o item 6 deste 

documento; 

4.5 Divulgar os resultados: notificar para a equipe assistencial (médicos e farmacêuticos) os dados 

encontrados. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Planilha de coleta de dados. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de erros de prescrição de insulinas não-conforme com as 

recomendações institucionais (protocolos e anexos) em relação ao número total de 

insulinas prescritas. 

• Cálculo:  

           Número de erros de prescrição de insulinas  

   não-conforme com as recomendações institucionais 

                                    (protocolos e anexos),como porcentagem de todas as insulinas prescritas x 100 

                                             Número total de insulinas prescritas na amostra. 

7. ANEXOS 

APÊNDICE E – Lista de tipos de insulinas e nomes comercias com registro ativo 

APÊNDICE F - Características farmacocinéticas aproximadas e apresentações das preparações 

de análogos e insulinas humanas disponíveis no Brasil; 

APÊNDICE G - Lista de abreviaturas associados a erros de medicação; 

APÊNDICE H - Lista de insulinas com nomes e sons semelhantes entre si; 

APÊNDICE I - Lista de padronização da prescrição de unidade e/ou medida da dose das 

insulinas; 

APÊNDICE J - Protocolo de controle glicêmico institucional. 
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 Figura 24. Fluxograma da Atividade “Calcular a taxa de erros na prescrição de medicamentos”. 
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5.3.13 Armazenar o medicamento 

 

Quadro 20. Modelo Documental da Atividade – Armazenar o medicamento. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividades nº 13  

Elaborado por: THACS 

Data: 27/12/16 

Farmacêutico e 

Enfermeiro 

Armazenar o 

medicamento 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. 1/3 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar o armazenamento seguro da insulina na Farmácia, Estoques 

Satélites e Postos Assistenciais, afim de garantir as condições mínimas de qualidade para o uso. 

2. DEFINIÇÕES 

Armazenamento de medicamentos: é a etapa do ciclo da assistência farmacêutica que visa 

garantir a qualidade e o acondicionamento seguro dos medicamentos nas organizações de saúde. 

Medicamentos termolábeis: são aqueles que exigem um processo de armazenagem específico, 

pois são constituídos de fármacos sensíveis a ação da temperatura. Desta maneira para que ocorra 

o armazenamento correto de medicamentos e produtos termolábeis, os mesmos devem ser 

armazenados em equipamentos refrigerados, com o controle de temperatura contínua, através da 

utilização de termômetros de máxima e mínima, devidamente calibrados e qualificados.  

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2 PINTO, V.B. Uso Racional de Medicamentos: fundamentação em condutas 

terapêuticas e nos macroprocessos da Assistência Farmacêutica. Armazenamento e 

distribuição: o medicamento também merece cuidados. Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil, v 1, n 12, 2016.  

3.3 MERCOSUL. GMC. Resolução n° 49, de 28 de novembro de 2002. Aprova o 

regulamento técnico Mercosul sobre as boas práticas de distribuição de produtos 

farmacêuticos. Disponível em: < 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/portarias/1131_gm.pdf >. Acesso em: 08 de setembro 

de 2015. 

3.4 3.2 MILECH, A. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016).  

São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponivel em: < 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf >. 

Acesso em: 29 de setembro de 2016. 

 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/portarias/1131_gm.pdf
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
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4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Farmacêutico (Farmácia) 

4.1.1 Receber a insulina: avaliar se a insulina encontra-se dentro dos padrões segundo as 

recomendações do APÊNDICE L - Boas Práticas no Armazenamento de Insulinas, considerando 

os parâmetros técnicos e administrativos descritos; 

4.1.2 Devolver a insulina: se a insulina não estiver conforme os padrões mínimos, não receber e 

notificar o fornecedor; 

4.1.3 Armazenar a insulina: a insulina deve ser armazenada conforme as orientações descritas no 

APÊNDICE L – Boas Práticas no Armazenamento de Insulinas; 

4.1.4 Atender pedidos: dispensar a insulina conforme solicitação; 

4.1.5 Monitorar o armazenamento: avaliar periodicamente as condições de armazenamento da 

insulina; 

4.1.6 Segregar a insulina: se a insulina for encontrada acondicionada fora dos padrões mínimos 

exigidos, segregar o medicamento; 

4.1.7 Avaliar a insulina: o farmacêutico deve avaliar a possibilidade do uso; 

4.1.8 Armazenar a insulina: se após a avaliação a insulina não sofreu qualquer alteração físico-

química que possa ter comprometido a sua ação farmacológica, deve ser acondicionada no seu 

local de origem de armazenamento; 

4.1.9 Encaminhar para o Enfermeiro: se após a avaliação a insulina não sofreu qualquer alteração 

físico-química que possa ter comprometido a sua ação farmacológica, devolver a insulina para o 

Enfermeiro; 

4.1.10 Descartar a insulina: rejeitar em local adequado identificado para evitar o uso. 

4.2 Enfermeiro (Estoque Satélite e Posto Assistencial) 

4.2.1 Receber a insulina: avaliar se a insulina encontra-se dentro dos padrões segundo as 

recomendações do APÊNDICE L - Boas Práticas no Armazenamento de Insulinas, considerando 

os parâmetros técnicos e administrativos descritos; 

4.2.2 Devolver para a Farmácia : se a insulina não estiver conforme os padrões mínimos, não 

receber e devolver para a Farmácia; 

4.2.3 Armazenar a insulina: a insulina deve ser armazenada no Estoque Satélite ou Posto 

Assistencial, conforme as orientações descritas no APÊNDICE L – Boas Práticas no 

Armazenamento de Insulinas; 

4.2.4 Monitorar o armazenamento: avaliar periodicamente as condições de armazenamento da 

insulina; 

4.2.5 Encaminhar para o Farmacêutico: caso haja suspeita de alguma não-conformidade, a insulina 

deve ser enviada para o Farmacêutico para que o mesmo realize uma avaliação técnica das 

condições de uso do medicamento;  
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5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Documento de registro de recebimento de medicamentos. 

6. ANEXOS 

APÊNDICE L – Boas Práticas no Armazenamento de Insulinas. 
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      Figura 25. Fluxograma da Atividade “Armazenar o medicamento”. 

 



86 
 

5.3.14 Identificar o medicamento 

 

Quadro 21. Modelo Documental da Atividade – Identificar o medicamento. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividades nº 14  

Elaborado por: THACS 

Data: 27/12/16 

Farmacêutico 
Identificar o 

medicamento 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a identificação segura da insulina como MPP e Medicamento 

Termolábil a partir da inclusão de etiquetas de alerta. 

2. DEFINIÇÕES 

Identificação: atividade relacionada a inserção de etiquetas de alertas no produto para a 

dispensação. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 COVENANT HEALTH. Corporate Policy and Procedures Manual. High Alert  

Medications: Storage and Labeling Guidelines. Canada, 2015. Disponível em: <  

http://extcontent.covenanthealth.ca/HIGH_ALERT_MEDICATION_STORAGE_AND 

_LABELLING_GUIDELINES_FOR_PHARMACY_STAFF_FINAL _FINAL_05FEB15(1).pdf 

3.4 MERISIO, A. A necessidade de cuidados com medicamentos de alto custo na rede 

pública de saúde. 2014. Disponivel em: < http://www.sensorweb.com.br/blog/a-

necessidade-de-cuidados-com-medicamentos-de-alto-custo-na-rede-publica-de-saude/ >. 

Acesso em 24 de novembro de 2016. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Separar a insulina:  Retirar a insulina do seu local identificado e apropriado de armazenamento 

no refrigerador; 

4.2 Colocar as etiquetas: inserir as etiquetas de identificação “Medicamento Termolábil; Manter 

Refrigerado” e “Medicamento Potencialmente Perigoso” na superfície do frasco-ampola de forma 

que não comprometa a identificação e leitura das outras informações contidas no rótulo do 

produto; 

4.3 Armazenar novamente: Colocar a insulina no seu local identificado e apropriado de 

armazenamento no refrigerador; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.sensorweb.com.br/blog/a-necessidade-de-cuidados-com-medicamentos-de-alto-custo-na-rede-publica-de-saude/
http://www.sensorweb.com.br/blog/a-necessidade-de-cuidados-com-medicamentos-de-alto-custo-na-rede-publica-de-saude/
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4.4 Registrar a operação: inserir lote, validade e o número total de insulinas que foram etiquetadas. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Documento de registro de fracionamento, identificação e etiquetagem de medicamentos. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas sem identificação de etiquetas de alerta em relação ao 

número total de insulinas informadas no documento de registro de fracionamento, 

identificação e etiquetagem de medicamentos. 

 

• Cálculo:  

                    Número de insulinas sem 

 identificação de etiquetas de alerta identificadas x 100 

                                        Número total de insulinas informadas no documento de  

                            registro de fracionamento, identificação e etiquetagem de medicamentos. 

7. ANEXOS 

APÊNDICE M – Modelo de Etiquetas. 

 

 

 
      Figura 26. Fluxograma da Atividade “Identificar o medicamento”. 
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 5.3.15 Dispensar o medicamento 

 

Quadro 22. Modelo Documental da Atividade – Dispensar o medicamento. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividades nº 15  

Elaborado por: THACS 

Data: 28/12/16 

Farmacêutico 
Dispensar o 

medicamento 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e 

quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso correto e seu acondicionamento, de 

modo a assegurar a qualidade do produto. 

2. DEFINIÇÕES 

Dispensação de medicamentos: a dispensação dos medicamentos, de acordo com as necessidades 

dos solicitantes, deve garantir a rapidez na entrega, segurança e eficiência no sistema de 

informações e controle. É necessária a formalização de um cronograma de distribuição, 

estabelecendo os fluxos, os prazos para a execução e a periodicidade das entregas de 

medicamentos. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no 

SUS. 186p. Brasilia, 2007. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Separar a insulina: separar o tipo de insulina conforme prescrição ou pedido; 

4.2 Solicitar a correção: caso for detectada alguma não-conformidade, solicitar a correção na 

prescrição ou pedido; 

4.3 Etiquetar a insulina: inserir a(s) etiqueta(s) que está faltando (Medicamento Potencialmente 

Perigoso ou Medicamento Termolábel/Manter Refrigerado); 

4.4 Selar a insulina: Acondicionar a insulina em uma embalagem que não comprometa a qualidade 

do produto, lacrar e colocar uma etiqueta com as seguintes informações: 

• Registro e nome do paciente; 

• Nome comercial do medicamento, quando não se tratar de genérico; 

• Denominação Comum Brasileira ou, na sua falta, Denominação Comum Internacional; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
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• Concentração da substância ativa por unidade posológica; 

• Via de administração, quando restritiva; 

• Horário de administração. 

4.4 Realizar dupla checagem: solicitar que outro farmacêutico que não participou de nenhum dos 

processos anteriores, realize uma dupla checagem; 

4.5 Solicitar a correção: caso for detectada alguma não-conformidade, solicitar a correção da 

insulina a ser dispensada. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica ou pedido do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de insulinas não-conformes separadas em relação ao número total de 

insulinas dispensadas. 

• Cálculo:  

   Número de insulinas não-conforme separadas x 100 

  Número total de insulinas separadas na amostra 

 

 

 

 
    Figura 27. Fluxograma da Atividade “Dispensar o medicamento”. 
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5.3.16 Realizar análise farmacêutica 

 

Quadro 23. Modelo Documental da Atividade – Realizar análise farmacêutica da 

prescrição. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividades nº 16  

Elaborado por: THACS 

Data: 03/02/17 

Farmacêutico e 

Médico 

Realizar análise 

farmacêutica da 

prescrição 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a monitorização da terapia medicamentosa dos pacientes e 

identificar os possíveis erros de prescrição. 

2. DEFINIÇÕES 

Análise Farmacêutica: atividade desempenhada exclusivamente pelo farmacêutico, com o intuito 

de analisar parâmetros pré-estabelecidos de avaliação na prescrição médica (alergia, indicação, 

contraindicação, forma farmacêutica, dose, posologia, diluente, via de administração, tempo de 

infusão, duplicidade terapêutica, interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento). 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 FINATTO, R.B., CAON, S. Análise das “quase falhas” no processo de prescrição 

detectadas pelo farmacêutico clínico. Rev. Bras. Farm, v. 96, n. 1, p. 1042 – 1054, 2015. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Analisar a prescrição de insulina: avaliar os seguintes itens relacionados a prescrição do 

medicamento: 

• Alergia; 

• Indicação; 

• Contraindicação; 

• Forma farmacêutica; 

• Dose; 

• Posologia; 

• Diluição; 

• Via de administração; 

• Tempo de infusão; 

• Duplicidade terapêutica; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
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• Interação medicamento-medicamento; 

• Interação medicamento-alimento. 

4.2 Solicitar a correção: solicitar ao médico prescritor a correção do item não-conforme; 

4.3 Prescrever a insulina: caso o médico concorde com a intervenção, o item deve ser prescrito 

conforme orientação do farmacêutico; 

4.4 Gerar o pedido: fazer o pedido de dispensação da insulina; 

4.5 Encaminhar para a dispensação: receber o pedido e prepara-lo (separar, selar, etiquetar, 

conferir, realizar dupla checagem) para a dispensação. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica ou pedido do dia vigente. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número e tipos de intervenções de insulina realizadas pelo farmacêutico em 

relação ao número total de insulinas prescritas. 

 

• Cálculo:  

       Número e tipos de intervenções realizadas  

pelo farmacêutico em relação a prescrição de insulina x 100 

          Número total de insulinas prescritas. 

7. ANEXOS 

               APÊNDICE N -  Recomendações no processo de análise farmacêutica da prescrição de 

                insulina. 

 

 

     
 Figura 28. Fluxograma da Atividade “Realizar análise farmacêutica da prescrição”. 
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5.3.17 Calcular a taxa de erros na dispensação de medicamentos 

 

Quadro 24. Modelo Documental da Atividade – Calcular a taxa de erros na dispensação 

de medicamentos. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação da 

atividade 
Atividade nº 17 

Elaborado por: THACS 

Data: 03/02/17 

Enfermeiro, 

Farmacêutico e 

Núcleo de 

Segurança do 

Paciente 

Calcular a taxa de 

erros na dispensação 

de medicamentos 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. 1/3 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a monitorar o número de erros de medicação associados a dispensação errada 

da insulina. 

2. DEFINIÇÕES 

Erros de dispensação de medicamentos: erro de medicação que ocorre durante a dispensação de 

um medicamento (dose maior que a necessária, dose menor que a necessária, omissão de dose, 

medicamento dispensado errado, etiqueta de identificação do paciente trocada, ausência de 

etiqueta de identificação do paciente, medicamento sem etiqueta de alerta, entre outros). 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 ISMP BRASIL. Indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração 

de medicamentos - Parte II, 2016. Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-

content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf >. Acesso em: 01 de 

dezembro de 2016.     

3.4ALBUQUERQUE P.M.S. et al. Identificação de erros na dispensação de 

medicamentos em um hospital oncológico. Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e 

Serviços de Saúde, v.3, n.1, p. 15-18. 2012. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Registrar os tipos de erros: anotar em planilha de coleta de dados impressa ou disponível em 

sistema informatizado, os tipos de erros pré-definidos relacionados a dose maior que a necessária, 

dose menor que a necessária, omissão de dose, medicamento dispensado errado, etiqueta de 

identificação do paciente trocada, ausência de etiqueta de identificação do paciente, medicamento 

sem etiqueta de alerta e outros); 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
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4.2 Encaminhar os dados: periodicamente, em data pré-definida, enviar as planilhas para o Núcleo 

de Segurança do Paciente; 

4.3 Avaliar os dados: Calcular os números de erros de dispensação, conforme o item 6 deste 

documento; 

4.4 Divulgar os resultados: notificar para a equipe assistencial (farmacêuticos e enfermeiros) os 

dados encontrados. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Planilha de coleta de dados. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número de erros de dispensação de insulinas em relação ao número total de 

insulinas dispensadas. 

• Cálculo:  

Número total de erros de dispensação de insulinas x 100 

Número total de insulinas dispensadas na amostra 

 

 

 
Figura 29.  Fluxograma da Atividade “Calcular a taxa de erros na dispensação de medicamentos”. 
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5.3.18 Administrar o medicamento 

 

Quadro 25. Modelo Documental da Atividade – Administrar o medicamento. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação 

da atividade 
Atividades nº 18 a 26 

Elaborado por: THACS 

Data: 09/02/17 

Enfermeiro 
Administrar o 

medicamento  

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. ½ 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a assegurar a administração segura dos medicamentos através da aplicação dos 

nove certos (Checar o paciente, o medicamento, a forma farmacêutica, a dose, a via de 

administração, a hora de administração, registrar a administração, orientar corretamente e 

acompanhar a resposta). 

2. DEFINIÇÕES 

Administração de medicamento: A administração de medicamentos é uma das atividades mais 

sérias e de maior responsabilidade da equipe de enfermagem e para sua execução é necessária a 

aplicação de vários princípios científicos que fundamentam a ação do enfermeiro, de forma a 

prover a segurança necessária. Para administrar o medicamento com segurança, eficiência e 

responsabilidade, o enfermeiro deve compreender os efeitos dos medicamentos, administrá-los 

corretamente e monitorar as respostas do paciente. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 CARVALHO V.T., CASSIANI S.H.B., CHIERICATO C., MIASSO A.I. Erros mais 

comuns e fatores de risco na administração de medicamentos em unidades básicas de 

saúde. Rev Latino Am Enferm, v. 7, n. 5, p. 67-75, 1999. 

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Checar o paciente: seguir as recomendações do APÊNDICE P – Aplicação dos nove certos 

para a administração de medicamentos; 

4.2 Checar a insulina: seguir as recomendações do APÊNDICE P – Aplicação dos nove certos 

para a administração de medicamentos; 

4.3 Checar a forma farmacêutica: seguir as recomendações do APÊNDICE P – Aplicação dos nove 

certos para a administração de medicamentos; 

4.4 Checar a dose: seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos nove certos para 

a administração de medicamentos; 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
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4.5 Checar a via de administração: seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos 

nove certos para a administração de medicamentos; 

4.6 Checar a hora de administração seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos 

nove certos para a administração de medicamentos; 

4.7 Tratar a não-conformidade: tentar resolver o problema relacionado a insulina que impede a sua 

administração, conforme orientação do APÊNDICE O – Aplicação dos nove certos para a 

administração de medicamentos; 

4.8 Notificar o médico prescritor e a Supervisão da Enfermagem: relatar a não solução do 

problema e aguardar a definição final pela chefia;  

4.9 Administrar a insulina: aplicar a insulina no paciente conforme a prescrição; 

4.10 Registrar a administração: seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos nove 

certos para a administração de medicamentos; 

4.11 Orientar corretamente: seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos nove 

certos para a administração de medicamentos; 

4.12 Acompanhar a resposta: seguir as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos nove 

certos para a administração de medicamentos; 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Prescrição médica do dia vigente. 

6. ANEXOS 

            APÊNDICE O -  Recomendações no processo de análise farmacêutica na prescrição de   insulina 
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Figura 30. Fluxograma da Atividade “Administrar o medicamento”. 
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5.3.19 Calcular a taxa de erros na administração de medicamentos 

 

Quadro 26. Modelo Documental da Atividade – Calcular a taxa de erros na 

administração de medicamentos. 

Unidade de 

Negócio 

(Assistencial) 

Denominação da 

atividade 
Atividade nº 27 

Elaborado por: THACS 

Data: 03/02/17 

Enfermeiro e 

Núcleo de 

Segurança do 

Paciente 

Calcular a taxa de 

erros na 

administração de 

medicamentos 

Implantado    

Data:_/_/_ 
Rev. 01 Pág. 1/3 

1. OBJETIVO 

Esta atividade visa a monitorar o número de erros de medicação associados a administração errada 

da insulina. 

2. DEFINIÇÕES 

Erros de administração de medicamentos: erro de medicação que ocorre durante a 

administração de um medicamento.  

3. REFERÊNCIAS 

3.1 BARBARÁ S.et al. Gestão por processos. 2ªed. Rio de Janeiro:Ed. Qualitymark, 2014. 316 p. 

3.2PROQUALIS. Indicadores de Medicamentos. Disponível em: < 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos >. Acesso em: 2 de setembro de 2015. 

3.3 ISMP BRASIL. Indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração de 

medicamentos - Parte II, 2016. Disponível em: < http://www.ismp-brasil.org/site/wp-

content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf >. Acesso em: 01 de dezembro 

de 2016.     

3.4 . BERDOT S. et al. Evaluation of drug administration erros in teaching hospital. BMC Health 

Serv Res, v. 12, n. 60, p. 1-17, 2012.                

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4.1 Registrar os tipos de erros: anotar em planilha de coleta de dados impressa ou disponível em 

sistema informatizado, os tipos de erros pré-definidos relacionados a : erro de omissão (falta da 

administração de uma dose prescrita), horário errado (administrar o medicamento mais de uma 

hora antes ou depois do tempo especificado), medicamento errado (administrar medicamento não 

prescrito para o paciente), dose errada, erro no preparo do medicamento (diluição ou reconstituição 

incorreta, mistura de medicamentos que são fisicamente incompatíveis e embalagem inadequada 

do produto), via de administração errada (medicamento administrado por via diferente da via 

prescrita), administração de medicamento vencido ou armazenado de forma inadequada e outros 

erros de medicação (incluindo quaisquer erros de administração que não se enquadram nas 

categorias pré-definidas acima). 

http://proqualis.net/indicadores-de-medicamentos
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-ISMP-Brasil-Indicadores-II.pdf
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4.2 Encaminhar os dados: periodicamente, em data pré-definida, enviar as planilhas para o Núcleo 

de Segurança do Paciente; 

4.3 Avaliar os dados: Calcular os números de erros de dispensação, conforme o item 6 deste 

documento; 

4.4 Divulgar os resultados: notificar para a equipe assistencial (enfermeiros) os dados encontrados. 

5. REGISTRO DA OPERAÇÃO 

Planilha de coleta de dados. 

6. INDICADORES 

• Definição: Número e tipo de erros de administração de insulinas em relação ao número 

total de insulinas administradas. 

• Cálculo:  

Número e tipo de erros de administração de insulinas x 100 

  Número total de insulinas administradas na amostra 

 

 
Figura 31. Fluxograma da Atividade “Calcular a taxa de erros na administração de medicamentos”. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Segundo a Joint Commission, cada instituição hospitalar deve criar estratégias de 

redução de riscos para mitigar possíveis erros. Algumas medidas incluem: inserir as 

recomendações do ISMP na utilização de MPP, baseado no perfil institucional, rever o 

treinamento de MPP e o material didático para a educação dos profissionais e considerar 

a valorização das responsabilidades de cada profissional no processo de utilização de 

MPP dentro do fluxo de trabalho (ENGELS; CIARKOWSKI, 2015). 

Atualmente em um momento de baixos financiamentos, um dos desafios 

enfrentados pelos gestores na área de saúde é fazer cumprir as ações básicas de 

assistência. Devido a isso, surge a necessidade de otimizar a utilização de poucos recursos 

com o melhor desempenho possível, o que tem levado a utilização de práticas gerenciais, 

como a gestão por processos, já consolidadas em outros setores, como da economia, 

indústria e aviação (PEREIRA; UNGARI; GRANDE, 2012). 

O entendimento claro e detalhado de um fluxo de atividades, através da utilização 

de ferramentas de gestão, pode facilitar a compreensão e melhorar o desempenho de todas 

as etapas que um medicamento percorre dentro do hospital. 

Entender como devem ser realizados os processos de prescrição, uso e 

administração de MPP, como a insulina, com o máximo de segurança possível, tendo 

como base todas as atividades modeladas necessárias para a execução do processo, auxilia 

na identificação de problemas que podem comprometer a garantia da finalização do 

processo, com o mínimo de número de erros possíveis. 

Nesse presente trabalho foram identificadas 68 recomendações presentes nos 

manuais da JCAHO (2014), IHI (2012) e ISMP ESPANHA (2007), sendo que algumas 

contemplam ações para mais de um processo, por exemplo: O hospital estabelece e 

implementa um processo para relatar e atuar quando ocorrem erros de medicação e quase 

falhas, em todos as etapas (armazenamento, prescrição, preparo, administração ou 

monitoramento) e o hospital implementa estratégias para melhorar a segurança dos 

medicamentos de alta vigilância, que pode incluir processos específicos de 

armazenamento, prescrição, preparo, administração ou monitoramento (JCAHO, 2014). 

Essa inclusão que considera a mesma recomendação para diferentes processos de 

utilização de medicamentos foi observada com maior frequência no manual da JCAHO 

(2014). Isso se deve ao formato de demonstração das possibilidades de melhorias desse 

manual que trabalha baseado em padrões generalizados (MMU e ISPG). Já os manuais 
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do IHI (2012) e ISMP ESPANHA (2007), apresentam, em sua maioria, recomendações 

para de boas práticas no gerenciamento de insulina, de uma forma mais direta, o que 

facilitou a divisão por processos e consequentemente a estratificação dos subprocessos e 

atividades elegíveis para o mapeamento e modelagem, respectivamente. 

Segundo WEANT, BAILEY & BAKER (2014) para desenvolver estratégias na 

prevenção de erros de medicação, é necessário ter um sólido conhecimento do processo 

de utilização do medicamento e como cada etapa contribui na geração das taxas de erros. 

Sabe-se que cada uma dessas etapas (prescrição, uso e administração) possuem pontos 

críticos que são uma lacuna entre o paciente e a segurança. 

As principais causas para os erros de medicação no uso de insulinas estão 

relacionadas a grande variabilidade de análogos de insulinas disponíveis no mercado, 

sendo que a maioria possui grafia e/ou sons semelhantes, apresentações e embalagens 

similares com poucas diferenciações visuais, proximidade das insulinas no 

armazenamento, pacientes utilizando múltiplas insulinas em um mesmo regime de 

tratamento, necessidade frequente de ajustes de doses durante a terapia medicamentosa, 

expressão e conversão da dose a ser administrada de unidades para mililitros, variedade 

de tamanhos de seringas disponíveis para administração, entre outras (KASPRZAK & 

HO, 2015). 

Outras causas de falhas também foram relatadas, como a não realização de dupla 

checagem, principalmente no processo de verificação da dose, troca de frascos de 

heparina por insulina devido à proximidade e inadequada programação de volume a ser 

administrado em bombas de infusão, quando trata-se de insulinas endovenosas (COHEN, 

2001). 

 Diante das recomendações presentes nos manuais, foi possível julgar os 

subprocessos e atividades, que minimamente, quando realizados conforme as sugestões, 

reduzem a possibilidade de falha das barreiras e alinhamento dos “buracos” presentes em 

toda a linha de cuidado do paciente, ocasionando os erros. 

 A partir desse julgamento, foram definidos os subprocessos (9) e atividades (27) 

inclusos na estruturação do modelo e o auxílio das principais evidências de erros de 

medicação ocasionados na utilização de insulinas para inserir importantes etapas na 

elaboração de fluxogramas, protocolos orientadores de prescrição, uso e administração 

de insulinas e planilhas de coletas de dados.  



101 
 

 Com relação a modelagem das atividades inseridas no subprocesso “Verificação 

de itens para a prescrição segura de medicamentos”, observou-se a importante 

necessidade de ações nessa etapa. 

Os médicos prescritores possuem limitado conhecimento e envolvimento em 

alguns processos relacionados a utilização do medicamento, como o preparo, dispensação 

e administração. A inclusão desses profissionais é importante, pois fazem parte de uma 

abordagem multidisciplinar com foco no processo de segurança na utilização de 

medicamentos pelas instituições de saúde (ENGELS & CIARKOWSKI, 2015).  

Como responsáveis pela definição da terapêutica dos pacientes é de extrema 

importância que os médicos prescritores, sigam as recomendações de boas práticas 

protocoladas nas instituições, a fim de garantir uma prescrição de acordo com o que foi 

preconizado. 

Os erros de medicação de prescrição geralmente são os mais frequentes, 

representando 71% do total de erros. Os fatores mais comuns associados com esse tipo 

de erro são o desconhecimento do médico prescritor com relação ao medicamento e a 

necessidade do paciente (WEANT; BAILEY; BAKER, 2014). 

Em 2009 foi realizado um estudo transversal com coleta retrospectiva de dados 

em todas as prescrições que continham um ou mais MPP, recebidas pela farmácia de um 

hospital de Belo Horizonte. Das 4.026 prescrições avaliadas, 59,8% possuíam erros 

relativos a concentração de MPP (ROSA et al., 2009). 

De acordo com SILVA e colaboradores (2011), os erros de prescrição de MPP 

possuem maior incidência em forma farmacêutica (37,9%), seguido de dose (22,6%), 

tempo de infusão (16,5%) e legibilidade (13,5%).   

 Diante desses resultados, a modelagem das atividades inseridas nesse subprocesso 

teve como objetivo instruir, através da demonstração por etapas das diferentes ações 

necessárias para a execução das atividades e alimentar informações relacionadas ao 

conhecimento para a prescrição segura de insulina, como por exemplo a inserção de 

anexos informativos.  

 Do total de atividades consideradas críticas e elegíveis para a modelagem, as 

atividades relacionadas ao subprocesso de itens de verificação para a prescrição segura, 

representaram 41% (11 atividades) ao qual o médico prescritor está diretamente inserido 

como responsável pela execução da maior parte das atividades, ficando sob 

responsabilidade do farmacêutico a identificação e solicitação de correção dos erros de 

prescrição. 
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 A inserção do farmacêutico nas atividades relacionadas à prescrição auxilia na 

identificação visual das responsabilidades desse profissional no fluxograma, pelo médico 

prescritor, pois o conhecimento mútuo de todos os profissionais em relação as 

responsabilidades de cada um na execução de uma tarefa, fortalece o conceito da 

multidisciplinaridade e da importância da integração dos envolvidos. 

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

sinaliza que os erros ocasionados pela legibilidade inapropriada de medicamentos 

potencialmente perigosos/alta vigilância podem ser graves, e até fatais (BRASIL 2013c). 

 Como trata-se de um evento extremamente danoso para o paciente, a inserção do 

farmacêutico na revisão das prescrições, foi a medida mais imprescindível e apropriada, 

devido a habilidade desse profissional em poder “traduzir” prescrições com falhas 

estruturais, relacionadas a redação, visto que a incompreensão pode ocasionar erros na 

dispensação. 

A atividade “ Não prescrever abreviaturas” apresenta como oportunidades de 

melhorias, o farmacêutico inserido em uma das etapas, como interceptor do 

prosseguimento da transcrição e dispensação de insulinas abreviadas, que é uma das 

principais causas de erros de interpretação de doses (ISMP, 2015a), e o APÊNDICE G - 

Lista de abreviaturas associadas a erros de medicação. 

Para minimizar erros de medicação relacionados a abreviatura, tanto no nome da 

insulina ou na unidade de medida, na modelagem das atividades “Denominar 

Medicamentos” e “Não prescrever abreviaturas” foi recomendada como etapa de 

execução a prescrição por extenso do nome da insulina e da unidade de medida. 

 Segundo RÊGO & COMARELLA (2015), o hábito do médico em prescrever os 

medicamentos pelo nome comercial pode gerar problemas de comunicação que envolve 

transcrições e interpretações equivocadas, incompletas ou omissas.  

 Sendo assim, a recomendação da utilização do MDCB na denominação dos 

medicamentos pode auxiliar o médico prescritor em evitar a confusão na prescrição dos 

nomes comerciais similares entres os análogos de insulina. 

Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas, 

pois seu uso aumenta a chance de erro de medicação. Caso seja indispensável, a 

instituição deve elaborar, formalizar e divulgar uma lista de abreviaturas padronizadas, 

de modo a promover a adequada comunicação entre os membros da equipe de saúde 

(BRASIL, 2013c). 
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Porém a realidade de alguns hospitais acaba encontrando barreiras na adesão dessa 

prática, como por exemplo, o pequeno espaço do campo destinado para a prescrição dos 

medicamentos na prescrição manual ou digitalizada, que permite ao médico prescritor a 

prescrição abreviada dos medicamentos, além da própria insistência da prática médica em 

abreviar os itens da prescrição, como forma de diminuir o tempo gasto nessa atividade.  

A adoção de sistemas de prescrição eletrônica de medicamentos com suporte à 

decisão clínica e a revisão das mesmas por farmacêuticos pode reduzir significativamente 

a ocorrência desses erros de medicação (KAWANO et al., 2006). 

 Atualmente as indústrias farmacêuticas não tem colaborado efetivamente com 

a produção de medicamentos que possuam diferenças em seus rótulos que garantam uma 

identificação mais clara. Os frascos de medicamentos, os copos de líquidos orais, as 

bolsas contendo solução de medicamentos para administração endovenosa e as 

embalagens que possuem informações no rótulo contendo o mesmo tipo de fonte e 

tamanho, e esquema de cores semelhantes, desencadeiam percepções errôneas e 

confusões em todas as fases do processo de utilização do medicamento (KRUER; 

JARRELLI; LATIF, 2014) 

 A nomenclatura de alguns medicamentos pode contribuir a erros de medicação. 

Estratégias para reduzir os erros com medicamentos com grafia ou som semelhantes ou 

embalagem parecidas incluem a utilização de Tall Man Letters e armazenamento desses 

medicamentos em locais diferentes (KRUER; JARRELLI; LATIF, 2014). 

Os MPP que possuem grafia ou som semelhantes devem possuir características 

visuais que possam diferenciá-los. A aplicação do Tall Man Letters permite ao 

profissional de saúde uma identificação mais clara do medicamento, através do ajuste de 

letras diferentes entre dois medicamentos em formato de caixa alta em negrito, por 

exemplo: DOBUTamina e DOPamina (WEANT; BAILEY; BAKER, 2014). 

O emprego do Tall Man Letters foi sugerido no modelo, como demonstrado na 

modelagem da atividade “Distinguir medicamentos com nomes semelhantes”, com o 

auxílio do APÊNDICE H - Lista de insulinas com nomes e sons semelhantes entre si e 

outros medicamentos. 

 Conforme discutido anteriormente é necessário que as instituições hospitalares se 

adaptem da melhor forma, a fim de gerar a comunicação correta, A utilização dessa 

ferramenta é mais proveitosa com a utilização de sistemas eletrônicos de prescrição, como 

a prescrição eletrônica ou digitalizada.  
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Aplicar o Tall Man Letters em prescrições manuais exige conhecimento técnico 

gráfico aprofundado do médico prescritor, além de consumir um maior tempo durante a 

realização dessa atividade. Então, o mais coerente é a alimentação da nomenclatura das 

insulinas, nesse formato, em bases eletrônicas do hospital. 

 Na atividade “Padronizar o Medicamento”, foi inserida uma etapa relacionada a 

avaliação da segurança que trata da recomendação “Limitar o número de insulinas 

padronizadas disponíveis na Instituição”, segundo ISMP ESPANHA, 2007. Essa prática, 

além de outras etapas presentes no processo de padronização de medicamentos, serve 

como apoio à Comissão de Farmácia e Terapêutica para tomar decisões na escolha de 

medicamentos, com foco na segurança dos pacientes. 

 Nas outras atividades inerentes a prescrição segura de insulinas, algumas foram 

selecionadas em conjunto, para a discussão, devido a importância e a oportunidade de 

melhorias identificadas durante a modelagem. 

O uso de doses padronizadas de medicamentos, como por exemplo a dose de 

insulina endovenosa e a diluição, eliminou a necessidade de cálculos variados, reduzindo 

os erros de administração nos hospitais de 24,3% para 9,7%. A instituição de um sistema 

de padronização das concentrações de insulina para infusão endovenosa é recomendada 

pelo ISMP (WEANT, BAILEY & BAKER, 2014).  

Devido a grande variabilidade de análogos de insulinas, diferentes doses, 

esquemas posológicos, vias de administração e cuidados de assistência é necessário a 

implantação de protocolos institucionais de controle glicêmico. Neste estudo, as 

recomendações de boas práticas para as atividades “Prescrever dose, posologia, diluição, 

tempo de infusão e via de administração, foram informadas nos ANEXOS de cada 

atividade (APÊNDICE I - Lista de padronização da prescrição de unidade e/ou medida 

da dose das insulinas ou APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico) 

Com relação as práticas seguras no processo do uso de insulinas, levou-se em 

consideração as ações relacionadas ao armazenamento, identificação, dispensação e 

análise da prescrição farmacêutica da prescrição (BRASIL, 2013c). 

De acordo com SILVA e colaboradores (2011), os erros de dispensação de MPP 

possuem maior incidência em forma farmacêutica (35,9%), registro do responsável pela 

dispensação (37,2%), problemas de rotulagem (17,8%) e dose (4,5%).  

Foi também evidenciado pelo menos um tipo de erro de dispensação para todos 

os MPP analisados no estudo, o que torna importante a detecção de pontos críticos nessa 

atividade (SILVA et al., 2011). 
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Em conjunto, nas atividades “Armazenar o Medicamento”, “Identificar o 

medicamento” e “Dispensar o medicamento”, segundo BRASIL, 2013c deve-se 

identificar os locais de armazenamento de medicamentos que apresentam grafias e sons 

semelhantes, com etiquetas de alerta que proporcionem a escrita de parte do nome do 

medicamento com letras maiúsculas e em negrito, destacando-se a diferença entre nomes 

parecidos. 

Em um estudo que definiu alguns tipos de eventos adversos preveníveis mais 

prevalentes relacionados a MPP, COHEN e colaboradores (2012), avaliaram a 

dispensação errada de análogos de insulina, que foi estimada em 1 para cada 100 análogos 

de insulinas prescritas. Foi evidenciado que o uso de Tall Man Letters para distinguir as 

diferentes insulinas disponíveis (por exemplo, humaLOG, humuLIN, novoLOG e 

novoLIN) reduziram em 50% os eventos adversos preveníveis. 

Sendo assim, no modelo proposto para essas duas atividades foram, aplicadas 

algumas medidas, como a implantação do Tall Man Letters na identificação da etiqueta 

que identifica o local de armazenamento do medicamento, quanto na etiqueta de 

informações para a dispensação de insulina. 

É competência do farmacêutico estabelecer um padrão de nomenclatura, seguindo 

as regras do Tall Man Letters das insulinas oferecidas e dispensadas, reduzindo aspectos 

da subjetividade envolvida no julgamento (RÊGO & COMARELLA, 2015). 

A diferenciação das insulinas humulin R e humulin N, no formato de ajuste em 

caixa alta em negrito, auxilia na visualização: humulin R e humulin N. Outro exemplo 

são os medicamentos novoMIX e novoRAPID, conforme o APÊNDICE H - Lista de 

insulinas com nomes e sons semelhantes entre si. Nota-se que colocar as letras diferentes 

em caixa alta em negrito, confere destaque e diferenciação visual entre as insulinas de 

grafia semelhante. 

Outras estratégias de prevenção de erros inseridas no modelo foram: a indicação 

do armazenamento de insulina em locais diferentes dentro do refrigerador, em local 

reservado, com avaliações periódicas das condições de armazenamento, dispensação 

restrita somente ao farmacêutico e a realização de dupla checagem por outro profissional 

farmacêutico, presente no APÊNDICE L – Boas Práticas de Armazenamento de 

Insulinas. 

Os MPP devem ser diferenciados dos outros medicamentos, identificados com 

etiquetas destacadas com informações de alerta (BRASIL, 2013c).  
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Na atividade “Identificar o medicamento” foi inserida uma etapa de etiquetagem 

de insulina com uma sugestão de etiqueta informativa descrita como ”Alerta: 

Medicamento Potencialmente Perigoso”, presente no APÊNDICE M – Modelo de 

Etiquetas.  

O uso de concentrações padronizados de MPP aumentam a segurança. O preparo 

realizado por técnicos de farmácia ou farmacêuticos, além de reduzir o tempo gasto pelo 

enfermeiro nessa atividade, garante que o medicamento seja preparado utilizando técnicas 

assépticas, quando manipulados em área limpa, o que diminui os riscos de contaminação 

de soluções parenterais (POLISCHUK et al., 2012). 

Além disso os técnicos de farmácia gastam toda a sua força de trabalho, 

especificamente em manipular esses medicamentos de forma instruída e regular, o que 

diminui as chances de falha (POLISCHUK et al., 2012). 

A padronização dos processos, ou seja, executar sempre da mesma forma uma 

atividade é um mecanismo de minimização de falhas, visto que a repetição de um mesmo 

“modus operandi”, principalmente em fluxos de trabalhos mais complexos, reduz as 

opções e possibilidades que ficam a critério do executor.  

Instituir nas unidades a utilização de uma única concentração de insulina para 

administração venosa, é um exemplo de que a padronização na manipulação, tanto da 

dose da insulina, quanto do volume e do tipo de diluente, minimiza as chances de erro no 

preparo de insulinas e concentrações que podem levar a eventos adversos graves. 

Nos últimos anos, devido as exigências em segurança, algumas instituições estão 

adotando protocolos que incluem o método de dupla checagem, tanto no preparo, e 

dispensação de MPP (SOUZA; BUENO; FASSARELLA, 2013). 

A execução da atividade de análise farmacêutica da prescrição pode identificar 

circunstâncias geradoras de problemas relacionados a medicamentos, possibilitando ao 

farmacêutico atuar de forma preventiva anteriormente à ocorrência do resultado clínico 

negativo (RÊGO & COMARELLA, 2015) 

Segundo KAWANO e colaboradores (2006) a revisão da prescrição realizada por 

farmacêuticos proporcionou o envolvimento desse profissional a partir de uma conduta 

proativa no processo de avaliação do tratamento medicamentoso, de monitoramento e, 

quando necessário, de intervenção para aumentar o efeito benéfico dos medicamentos, 

além de reduzir suas reações adversas.  
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Em um estudo que avaliou 408 registros de quase-falhas, 352 foram identificados 

através de análise farmacêutica da prescrição, ou seja, a existência de serviços 

farmacêuticos clínicos pode reduzir a ocorrência de erros (FINATTO & CAON, 2015). 

Na modelagem da atividade “ Realização da análise farmacêutica da prescrição”, 

foram definidos 10 parâmetros para avaliação do farmacêutico: alergia, 

indicação/contraindicação, dose, forma farmacêutica, posologia, diluição, via de 

administração, tempo de infusão, duplicidade terapêutica e interações medicamentosas. 

Cada ponto de avaliação tinha informações de boas práticas tanto no APÊNDICE N - 

Recomendações no processo de análise farmacêutica na prescrição de insulina, quanto 

no APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico.  

Essas orientações servem de apoio para o farmacêutico em suas decisões de 

intervenção em erros de prescrição identificados. Toda solicitação de alteração deve ter 

respaldo técnico-cientifico, para evitar no desdobramento de um novo erro de medicação, 

quando o médico acata uma intervenção errônea. 

Com relação ao processo de administração de medicamentos, a literatura 

recomenda adotar a confirmação dos nove certos e a dupla checagem pelo enfermeiro 

(SOUZA; BUENO; FASSARELLA, 2013). Apesar de não garantirem a ocorrência dos 

erros de administração, torna-los como parte do processo pode prevenir 

significativamente parte desses eventos, o que melhora a segurança e a qualidade da 

assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de medicamentos 

(SANTI et al., 2014). 

Pesquisas indicam que os enfermeiros interceptam 50% a 86% dos erros de 

medicação antes que eles acometam os pacientes. Nos hospitais a utilização do 

medicamento é um processo com três etapas: um médico prescreve o medicamento, um 

farmacêutico prepara-o e uma enfermeira administra-o. Se o médico prescreve algum tipo 

de erro de prescrição, o farmacêutico e o enfermeiro têm a chance de interceptar o erro. 

Se o farmacêutico faz um erro de medicação em algum processo sob sua responsabilidade, 

o enfermeiro tem a oportunidade de evitá-lo. Infelizmente os erros produzidos pelos 

enfermeiros acometem os pacientes (ANDERSON & TOWNSEND, 2015). 

De acordo com o ISMP, a realização de dupla checagem pode prevenir mais que 

95% dos erros de medicação antes que eles atinjam os pacientes. Porém pesquisas 

realizadas sobre essa atividade têm demonstrado que os enfermeiros possuem 

dificuldades para aderir a essa boa prática devido ao tempo gasto para desempenhá-la, 

pois somente a administração do medicamento ocupa 25% do seu tempo de trabalho e 
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nem sempre um segundo enfermeiro está disponível para realizar essa conferência. 

(ANDERSON & TOWNSEND, 2015). 

Na modelagem da atividade “Administrar o medicamento” foi inserido como 

recomendação de boas práticas a checagem dos nove certos: paciente certo, medicamento 

certo, forma farmacêutica certa, dose certa, via de administração certa, hora de 

administração certa, registro da administração certo, orientação certa e resposta certa, 

conforme BRASIL, 2013c. 

As principais oportunidades de melhorias identificadas no modelo foram: 

• Checar o paciente: 

✓ Utilizar dois identificadores (como nome do paciente e data de 

nascimento; 

✓ Questionar ao paciente, confirmar com a pulseira de identificação; 

✓ Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem. 

• Checar a insulina 

✓ Conferir se o nome da insulina que tem em mãos é a que está 

prescrita. Antes de administrar, deve-se conferir o nome da 

insulina com a prescrição médica; 

✓ Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem. 

• Checar a forma farmacêutica 

✓ Checar se a insulina a ser administrada possui a forma farmacêutica 

e via de administração prescrita; 

✓ Atentar-se aos diferentes tipos as insulinas: frasco-ampola, refil, 

caneta descartável e caneta recarregável; 

✓ Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem. 

• Checar a dose 

✓ Todas as recomendações do APÊNDICE O – Aplicação dos nove 

certos para a administração de medicamentos (checar dose). 

• Checar a via de administração 

✓ Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente 

recomendada para administrar a insulina. 

• Checar a hora de administração 

✓ A insulina deve ser preparada na hora da administração, de 

preferência à beira leito; 
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✓ Em caso de insulinas administradas após algum tempo do preparo 

devemos atentar para o período de estabilidade (como insulina 

diluída para administração endovenosa) e também para a forma de 

armazenamento. 

• Registrar a administração 

✓ Na prescrição checar o horário de administração da insulina que 

foi administrada. 

• Orientação correta 

✓ Deve-se informar o paciente sobre a insulina que está sendo 

administrado (nome), para que “serve” (indicação), a dose e a 

frequência que será administrada. 

• Acompanhar a resposta 

✓ Deve-se observar cuidadosamente o paciente, para identificar se o 

medicamento teve o efeito desejado. Registrar em prontuário e 

informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes. 

Todos os erros de medicação que foram interceptados ou que acometeram o 

paciente, gerando dano ou não, devem ser monitorados e analisados para que medidas 

preventivas possam ser instauradas, diminuindo assim a possibilidade de novas 

ocorrências (BOHOMOL; RAMOS, 2007). 

Há referência de inúmeros métodos usados para a detecção, como a utilização de 

relatórios individuais anônimos, fichas de notificação formal, técnica do incidente crítico, 

revisão da prescrição, observação direta e combinação do relatório anônimo e observação 

(BOHOMOL; RAMOS, 2007). 

A modelagem das atividades relacionadas a coleta de dados, a partir da notificação 

dos erros pelos profissionais envolvidos foi considerada de suma importância, devido a 

possibilidade de gerar um diagnóstico da prevalência e dos tipos de erros de medicação 

mais comuns. 

Cada erro de medicação não notificado representa um erro que poderá ser 

replicado e consequentemente continuará colocando o paciente em risco. Erros que são 

notificados possibilitam o desenvolvimento de indicadores de qualidade que podem 

minimizar os seus impactos (WEANT; BAILEY; BAKER, 2014). 

Devido a essa condição, as atividades “Calcular a taxa de erros na prescrição de 

medicamentos, “Calcular a taxa de erros na dispensação de medicamentos” e “Calcular a 
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taxa na administração de medicamentos” foram modeladas, visto o quanto são necessárias 

no gerenciamento de MPP. 

Somados a esses esforços, foram também inseridos 14 indicadores nas outras 

atividades, o que representa na sua totalidade um percentual de 65% de atividades com 

possibilidade de medição das não-conformidades. O resultado desses dados pode ser 

utilizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente para gerar relatórios finais para 

notificação aos executores, permitir a identificação de “gargalos” e a revisão dos 

subprocessos e atividades que possuem maiores chances de riscos. 

Sabe-se que a maioria dos erros são resultados muito mais por falhas produzidas 

pelos sistemas utilizados na linha de cuidados dos pacientes quando comparada as falhas 

humanas (WEANT; BAILEY; BAKER, 2014), o que reforça que as notificações dos 

erros não dependem somente de indicadores implantados, mas de uma política de 

treinamento, conscientização e cultura de qualidade. 

A eficácia dos resultados nos sistemas de saúde depende de processos que fazem 

parte da estrutura e do meio ambiente da organização, além da interligação entre esses 

dois pontos. Em um sistema de saúde, os processos críticos são definidos como aqueles 

que estão envolvidos diretamente nos cuidados ao paciente, ou seja, a criticidade das 

etapas envolvidas na utilização de medicamentos pode definir até que ponto um paciente 

está vulnerável a um erro de medicação (BITTAR, 2001). 

Ter conhecimento da quantidade de subprocessos e a quantidade e complexidade 

de atividades e tarefas a serem desempenhadas, conforme MEINER et al. (2015), auxilia 

na percepção de recursos humanos, materiais envolvidos e tempo necessário para 

executá-las.  

Neste sentido, entender o funcionamento dos processos, determina como eles 

podem ser gerenciados visando à maximização do resultado. Para tanto, 

SEETHAMRAJU & MARJANOVIC (2009) destacam a necessidade de uma abordagem 

holística, que integre as pessoas, processos, sistemas e estratégias durante a atividade de 

modelagem dos processos. ADAMIDES & KARACAPILIDIS (2006) defendem a 

modelagem como o cerne das metodologias de gestão por processos. 

O detalhamento das 27 atividades modeladas e de suas múltiplas tarefas descritas 

na Modelo Documental de Processo é um meio de conhecimento dos desmembramentos 

das etapas a serem seguidas para a execução de toda as atividades. Por exemplo, é possível 

calcular o tempo de trabalho de cada envolvido, e se necessário, a redução do tempo 

ocioso e melhor integração de outras atividades. 
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A partir de uma visão gerencial, a gestão por processos possibilita identificar 

pontos críticos, servindo de apoio nas decisões para priorização de processos, 

subprocessos e atividades que necessitam de reformulação, para atender as deficiências e 

manter a qualidade e segurança nos cuidados ao paciente (MEINER et al., 2015). 

A modelagem por BPMN permite um auxílio visual que demonstra claramente 

como as entradas, saídas e tarefas de trabalho estão ligadas, além de possibilitar a 

definição de atividades-chave, visualizar onde e porque os recursos são consumidos, 

identificar oportunidades de melhoria e propor treinamento quando necessário (COHEN 

et al., 2012; PEREIRA; UNGARI; GRANDE, 2012). 

 A divisão das ações no desenvolvimento da modelagem de processos é um fator 

de suma importância, pela questão da reorganização das etapas que envolvem os 

processos.  

 MEINER e colaboradores (2015) dividiram o trabalho em quatro fases: 

Validação do mapeamento, mapeamento dos demais processos, treinamento dos 

envolvidos e implantação de ciclos de melhoria contínua. 

 Neste modelo proposto, a modelagem das atividades foi também realizada em 

fases diferentes: definição das atividades, documentação da atividade e elaboração do 

fluxo de trabalho da atividade e formulários. Porém não houve como no trabalho de 

MEINER et al. (2015), as fases relacionadas a pós-elaboração do modelo. Sendo assim, 

sugere a avaliação de treinamento e implementação do modelo, adaptadas conforme a 

realidade de cada hospital. 

 Isso demonstra a necessidade de que o desenvolvimento de um modelo, por 

gestão por processos, passe por etapas em uma ordem cronológica, que vão desde o 

conhecimento das atividades desempenhas, modelagem das atividades, formulação do 

modelo, implantação e treinamento de pessoal, geração de dados e planos de ação para 

melhorias contínuas. 

Segundo MEINER e colaboradores (2015), a aplicação de BPMN nos processos 

de trabalho de serviços de saúde privados e públicos garantem a qualidade e segurança 

dos processos, pois mesmo que tenham finalidades diferentes, os processos em ambos 

devem atender os requisitos mínimos de segurança, qualidade e produtividade.  

Os baixos custos estimados para o desenvolvimento desse modelo proposto, 

possibilita a criação de modelos similares de gerenciamento de MPP, através da gestão 

por processos, em serviços de saúde públicos. 
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A realização de manuais de utilização de medicamentos realizadas por equipes 

formadas por farmacêuticos e enfermeiros, tem mostrado ser uma estratégia eficiente para 

aumentar a segurança na utilização de medicamentos (REIS et al., 2010). 

A proposta de um modelo de gerenciamento de MPP pode servir como um 

norteador para a produção de um manual de gestão desse tipo de medicamento nas 

instituições hospitalares. Esses manuais devem estar disponíveis para consulta, por todos 

os profissionais de saúde, em bases informatizadas sob o formato de arquivos eletrônicos 

ou em pastas devidamente identificadas e de fácil acesso nos postos assistenciais. 

Estudo realizado por BORGES e colaboradores (2012), aplicou o detalhamento 

processual das etapas que envolviam diferentes pontos identificados como causadores de 

erros nas atividades relacionadas ao faturamento de um hospital, que não geravam 

pagamento de procedimentos, medicamentos, materiais, entre outros, pelas 

concessionárias de saúde, atividades de checagem e a inserção de indicadores de 

qualidade. 

Após a utilização da ferramenta de gestão, coleta dos dados e treinamento de 

pessoal foi constatado que de 100% dos valores recuperados, 33% refere-se ao não 

lançamento de materiais e medicamentos em contas, 49% a ausência de checagem de 

materiais e medicamentos da prescrição médica, 15% sem prescrição médica, 0,5% sem 

prescrição de enfermagem e 2,5% sem evolução, o que reforça a importância dos registros 

realizados pela equipe de enfermagem. Houve uma redução de 50% do valor total das 

contas faturadas no que se refere às glosas hospitalares (BORGES et al., 2012). 

Esse resultado demonstra o quanto a gestão por processos pode atender 

necessidades burocráticas, reduzindo a perda de ganhos, através de pequenas medidas, 

sem maiores gastos com infraestrutura e recursos humanos. 

No presente trabalho percebe-se também essa possibilidade, visto que a maioria 

das oportunidades de melhorias, como o desenvolvimento de fluxograma das atividades, 

implantação de planilhas para coleta de dados, sistemas de dupla checagem, identificação 

e armazenamento diferenciado para as insulinas, entre outras medidas, não geram gastos 

que extrapolem os orçamentos de um hospital. 

É importante salientar que essas medidas não são somente necessárias por uma 

questão ética e óbvia em um contexto de cuidados hospitalares, mas também porque 

existe uma necessidade mundial de que os serviços de saúde possuam estratégias de 

segurança do paciente e tratando-se do nosso país, esse tipo de ações tornaram-se 
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legalmente recomendáveis e obrigatórias segundo a Política Nacional de Segurança do 

Paciente.  

Entre as dez principais ações que os gestores farmacêuticos devem realizar para 

garantir uma gestão segura dos medicamentos, apresentadas por HALEY; COHEN; 

DENHAM, 2010, a que mais se encaixa na estrutura e contexto desse trabalho é a 

necessidade de implantar ações relacionadas ao desenvolvimento de estruturas e sistemas, 

apoiados pela assistência farmacêutica, que garantam o conhecimento por toda a 

Instituição, dos pontos fracos na segurança do sistema de utilização de medicamentos.  
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7. CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que, devido as necessidades sanitárias e legislativas, cada vez maiores e 

mais exigentes, as instituições hospitalares, têm a obrigatoriedade em criar medidas que 

atendam às exigências de padrões mínimos de segurança em relação aos cuidados em 

saúde aos pacientes. 

Diante dessa realidade, o estudo criou uma proposta de modelo baseado na gestão por 

processos que auxilie na prescrição, uso e administração de insulina nos hospitais, através 

da identificação e modelagem de todas as atividades elegíveis que possuíam 

recomendações de boas práticas que facilitassem a descrição das atividades e a 

compreensão dos profissionais de saúde. 

O detalhamento, com clareza, das tarefas inseridas nas atividades, serviu como uma 

forma de identificar pontos onde podem existir maiores chances de falhas e 

consequentemente, maiores oportunidades de melhorias. Assim, o modelo auxilia a 

visibilidade das sequencias de trabalho, favorecendo uma reflexão na necessidade de 

serviços mais estruturados e procedimentos mais uniformes. 

O conhecimento da gestão por processos e da aplicação do BPMN possibilitou a 

elaboração da proposta do modelo devido a facilidade de elaboração e interpretação no 

momento da execução. 

É claro que não somente a formulação do modelo, e posteriormente a implantação, 

podem evitar que os erros de medicação ocorram. 

Considera-se esforços maiores, o incentivo a notificação dos erros cometidos nas 

atividades desenvolvidas pelos profissionais, a produção e divulgação dos relatórios pelo 

Núcleo de Segurança do Paciente às equipes de assistência, treinamento de pessoal e 

principalmente a divulgação da cultura de qualidade, sem punição dos responsáveis. 

Todo o processo de modelagem das 27 atividades reforçou o quanto é complexo e 

dinâmico o sistema de utilização de medicamentos, devido a observação realizada na 

quantidade de tarefas que são desempenhadas, a forma que são realizadas e o impacto que 

cada uma tem no processo de utilização de medicamentos. Sem contar que todas essas 

atividades são inter-relacionadas, o que criam etapas maiores ainda. 

  Somada a esses fatores, foi discutida a importância do conhecimento minucioso de 

cada parte desse processo, pois é através dessa investigação que se possibilita as chances 

de detectar “gargalos” e pontos frágeis com ausência de barreiras.  



115 
 

A inclusão de indicadores padronizados pode permitir a mensuração dos erros de 

medicação notificados e a partir desses dados, identificar os pontos críticos, criar planos 

de ação e realizar treinamento pessoal focado nos profissionais envolvidos na geração 

desses erros. 

As principais recomendações observadas para a utilização de insulinas nos hospitais 

foram: prescrição de forma legível, prescrição sem abreviaturas, aplicação de Tall Man 

Letters, padronização da dose e da medida da dose, utilização de indicadores, utilização 

de práticas seguras no armazenamento e etiquetagem, realização de análise farmacêutica 

da prescrição e dupla checagem durante as etapas da administração. 

Apesar do trabalho ter demonstrado muitos mais dados qualitativos, do que valores 

quantitativos, observou-se que o emprego desse tipo de modelo tem a possibilidade de 

gerar várias estratégias de ações e propor o redesenho do próprio modelo, quando 

necessário, ou por autoavaliação, avaliação de especialistas e avaliação dos próprios 

profissionais envolvidos, com a proposta de atender ciclos de melhoria contínua. 

Por fim, a compreensão de que o sistema de utilização de medicamentos falha, 

produzindo erros de medicação, faz com que as instituições hospitalares revejam os seus 

processos de defesa e as falhas potenciais. Sendo assim, o gerenciamento de MPP, a partir 

da gestão por processos, pode auxiliar os gestores em aplicar ações preventivas 

direcionadas a pontos criticos, resultando na minimização dos erros de medicação e no 

aumento da segurança do paciente. 

 

Limitações do estudo 

Alguns subprocessos e atividades presentes no Protocolo de Segurança na 

Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, não foram inclusos no mapeamento 

e na modelagem, devido a complexidade em número de etapas e de profissionais 

envolvidos. A produção desse evento geraria um material de maiores dimensões, o que 

poderia dificultar a compreensão e clareza. 

Por tratar-se de um estudo qualitativo, os poucos resultados quantitativos 

produzidos podem gerar informações insuficientes quanto a utilidade da aplicação desse 

tipo de modelo, visto que a produção de números traz uma segurança maior para o 

investimento dessas ferramentas. 
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Esses dados quantitativos só seriam coletados a partir da implantação do modelo, 

ao mesmo tempo que os processos estivessem ocorrendo. A análise do número e tipo de 

indicadores de erros de medicação e das falhas potenciais podem servir como medida da 

eficácia da utilização do modelo. 

Medidas de preço e tempo para se gerar um modelo de gerenciamento de MPP, 

como tempo gasto com pesquisa, planejamento, produção e preço gasto com recursos 

humanos e materiais não foram comtemplados. Esses parâmetros possuem importância 

como suporte na tomada de decisões pelos gestores na implantação de tecnologias nos 

serviços de assistência. 
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9. APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos em Hospitais. 
MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS  

CLASSES TERAPÊUTICAS 

Agonistas adrenérgicos endovenosos (ex. epinefrina, fenilefrina, norepinefrina) 

Analgésicos opióides endovenosos, transdérmicos e de uso oral (incluindo líquidos 

concentrados e formulações de liberação imediata ou prolongada) 

Anestésicos gerais, inalatórios e endovenosos (ex. propofol, cetamina) 

Antagonistas adrenérgicos endovenosos (ex. propranolol, metroprolol) 

Antiarrítmicos endovenosos (ex. lidocaína, amiodarona) 

Antitrombóticos 

Anticoagulantes: varfarina, heparinas não fracionadas e de baixo peso molecular (ex. 

enoxaparina, dalteparina, nadroparina) 

Inibidor do Fator Xa (ex. fondaparinux, rivaroxabana, apixabana) 

Inibidores diretos da trombina (ex. dabigatrana, lepirudina) 

Trombolíticos (ex. alteplase, tenecteplase)  

Inibidores da glicoproteína llb/llla (ex. eptifibatide, tirofibana) 

Bloqueadores neuromusculares (ex. suxametônio, rocurônio, pancurônio, vecurônio) 

Contrastes radiológicos endovenosos 

Hipoglicemiantes orais 

Inotrópicos endovenosos (ex. milrinona) 

Insulina subcutânea e endovenosa (em todas as formas de apresentação e administração) 

Medicamentos administrados por via epidural ou intratecal 

Medicamentos na forma lipossomal (ex. anfotericina B lipossomal, doxorrubicina 

lipossomal) e seus correspondentes medicamentos na forma convencional (ex.: anfotericina B 

desoxicolato, cloridrato de doxorrubicina) 

Quimioterápicos de uso parenteral e oral 

Sedativos de uso oral de ação moderada, para crianças (ex. hidrato de cloral) 

Sedativos endovenosos de ação moderada (ex. dexmedetomidina, midazolam) 

Soluções cardioplégicas 

Soluções para diálise peritoneal e hemodiálise 

Soluções de nutrição parenteral 

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS 

Água estéril para inalação e irrigação em embalagens de 100 mL ou volume superior 

Cloreto de potássio concentrado injetável 

Cloreto de sódio hipertônico injetável (concentração maior que 0,9%) 

Epinefrina subcutânea 

Fosfato de potássio injetável 

Glicose hipertônica (concentração maior ou igual a 20%) 

Metotrexato de uso oral (uso não oncológico) 

Nitroprussiato de sódio injetável 

Ocitocina endovenosa 

Prometazina endovenosa 

Sulfato de magnésio injetável 

Tintura de ópio 

Vasopressina injetável 

Fonte: adaptado de Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos em Hospitais. ISMP BRASIL, 2015. 
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APENDICE B - Modelo Documental de Processos. 

 

Unidade de 

Negócio (Gerência 

de Suprimento) 

Manual de 

Procedimento 

GS-O1 

Proc. N. 

GS- P01 

Elaborado por: JP 

Data 05/09/03 

 
Solicitação 

de Compra 

Implantado 

25/09/03 

 

REV 03 Pág. 1 

 

1. OBJETIVO 

Este procedimento visa assegurar a qualidade nos processos de compra de 

suprimentos sob a responsabilidade da GS. 

 

2. ESCOPO 

Os suprimentos controlados por este procedimento fazem parte da tabela GS-

T01 

 

3. DEFINIÇÕES 

• Qualificação de Fornecedores – Procedimentos necessários para 

garantir a confiabilidade e a qualidade dos suprimentos adquiridos. 

• Solicitação de compra – Relação de pedidos de suprimentos da GS-T01. 

 

4. REFERÊNCIAS 

• Normas de qualificação de fornecedores. 

• ISSO 9001:2008. 

 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1.Recebimento – Receber as solicitações de compra de suprimentos (SCS) 

das UM´s especificados na tabela GS-TB01. 

5.2.Verificar a aprovação – Proceder a verificação de aprovação de todas as 

SCS: 

5.2.1. Devolvendo as respectivas UN´s às SCS não aprovadas, com 

justificativas. 

5.3.Verificar a Qualificação – Para as SCS aprovadas, proceder a verificaçãoda 

qualidade do fornecedor: 

5.3.1. Para fornecedor não qualificado fazer a qualificação conforme 

procedimento de código GQ-P02. 

5.3.2. Quando for qualificado, fazer proceder a cotação de preço. 

 

5.4.Emitir pedidos de compras. 

5.5.Comunicar às UM´s sobre compras. 

 

6. REGISTRO DE OPERAÇÃO 

Feito na planilha de registro de compras do dia 

 

 
Fonte: adaptado de de BARBARÁ et al., 2014. 
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APENDICE C - Alteração da nomenclatura e configuração dos processos, subprocessos e atividades no formato do modelo de gestão por processos. 

Identificação da hierarquia das atividades presentes no Protocolo 

de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos 

Enquadramento no contexto da hierarquia de processos e nos 

conceitos relacionados à gestão por processos Motivo 

1º Nível 2º Nível 3º Nível Processo Subprocesso Atividade 

P
rá

ti
ca

s 
se

g
u

ra
s 

n
a

 p
re

sc
ri

ç
ã

o
 d

e 
m

ed
ic

a
m

en
to

s 

Tipo de Prescrição 

Urgência/Emergência 

P
re

sc
r
iç

ã
o

 d
e 

m
ed

ic
a

m
en

to
s 

Não se aplica Não se aplica Não configura 

subprocesso ou 

atividade. Trata-se de 

classificações dos 

tipos de prescrição, 

origem e tipos de 

medicamentos  

 

Pro re nata ou caso necessário 

Baseada em protocolos 

Padrão 

Padrão com data de fechamento 

Verbal 

Origem da Prescrição 

Ambulatorial 

Não se aplica Não se aplica Hospitalar 

Outro estabelecimento de saúde 

Medicamentos 

Prescritos 

Industriais 

Não se aplica Não se aplica Magistrais 

Farmacopeicos 

Itens de verificação 

para a prescrição 

segura de 

medicamentos 

Identificação do paciente 

Verificação de 

itens para a 

prescrição segura 

de medicamentos 

Identificar o paciente 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Identificação do prescritor na 

prescrição 
Identificar o prescritor na prescrição 

Identificação da instituição na 

prescrição 
Identificar a instituição na prescrição 

Identificação da data de 

prescrição 
Identificar a data de prescrição 

Legibilidade Prescrever de forma legível 

Uso de abreviaturas Não prescrever abreviatura 

Denominação dos 

medicamentos 
Denominar o medicamento 

Prescrição de medicamentos 

com nomes semelhantes 

Distinguir medicamentos com nomes 

semelhantes 

Expressão de doses Expressar dose 

Alergias Indicação, cálculo 

da dose e a 

Registrar alergias 

Informações importantes Registrar informações importantes 
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Indicação, cálculos de 

doses e quantidades 

dos medicamentos 

Padronização de medicamentos quantidade do 

medicamento 

Padronizar o medicamento Configura 

subprocesso e 

atividade 
Doses Prescrever a dose 

Duração do tratamento Não se aplica Registrar a duração do tratamento Configura somente 

atividade Utilização de expressões vagas Não se aplica Utilizar expressões vagas 

Posologia, diluição, 

tempo de infusão e via 

de administração 

Posologia Prescrição da 

posologia, 

diluição, tempo de 

infusão e via de 

administração 

Prescrever posologia 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Diluição Prescrever diluição 

Tempo de infusão Prescrever tempo de infusão 

Via de administração Prescrever via de administração 

Modificação da prescrição atual ou vigente Não se aplica 
Modificar a prescrição atual ou 

vigente 
Configura somente 

atividade 
Prescrições verbais Não se aplica Realizar prescrições verbais 

Pontos de transição do paciente Não se aplica 
Acompanhar pontos de transição do 

paciente 

Prescrição segura de medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alta vigilância 
Não se aplica Não se aplica 

Todos os processos, 

subprocessos e 

atividades do estudo 

tratam diretamente de 

MPP 

Suporte eletrônico para prescrição Não se aplica Não se aplica 
Configura suporte 

para prescrição 

Outras informações importantes para a prescrição segura Não se aplica Não se aplica 

Configura sugestões 

para a prática segura 

de prescrição 

Procedimento 

operacional padrão 

para a prescrição por 

via de administração 

Uso oral 

Padronização da 

prescrição por via 

de administração 

Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via oral 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Uso tópico 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via tópica 

Uso endovenoso 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via endovenosa 

Uso intramuscular 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via intramuscular 

Uso subcutâneo 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via subcutânea 
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Uso Intratecal 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via intratecal 

Uso inalatório 
Padronizar a prescrição de 

medicamentos por via inalatória 

Monitoramento de 

indicadores para 

prescrição segura de 

medicamentos 

Taxa de erros na prescrição de 

medicamentos 

Monitoramento de 

indicadores para a 

prescrição segura 

dos medicamentos 

Calcular a taxa de erros na prescrição 

de medicamentos 
 

P
rá

ti
ca

s 
se

g
u

ra
s 

n
o

 u
so

 d
e 

m
ed

ic
a

m
en

to
s 

Tipos de sistema de 

distribuição 

Coletivo 

U
ti

li
za

çã
o

 d
e 

m
ed

ic
a

m
en

to
s 

Não se aplica Não se aplica 

Não configura 

subprocesso ou 

atividade por tratar-se 

de um sistema de 

distribuição de 

medicamentos 

Individualizado 

Misto 

Dose unitária 

Sistema automatizado 

Itens de verificação 

para a distribuição 

segura de 

medicamentos 

Seleção 

Verificação de 

itens para a 

distribuição segura 

dos medicamentos 

Selecionar o medicamento 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Padronização Padronizar o medicamento 

Aquisição Adquirir o medicamento 

Recebimento Receber o medicamento 

Armazenamento Armazenar o medicamento 

Fracionamento e identificação 
Fracionar e identificar o 

medicamento 

Dispensação Dispensar o medicamento 

Estratégias para 

dispensação segura 

relacionadas ao 

armazenamento 

Restrição de acesso 

Não se aplica 

Restringir o acesso 
Configura somente 

atividade 

Procedimento operacional 

padrão de validação/conferência 

do armazenamento 

Não se aplica 

Incluso nas atividades: 

adquirir, receber e 

armazenar o 

medicamento 

Boas práticas de 

armazenamento 
Não se aplica 

Incluso na atividade: 

armazenar o 

medicamento 

Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF) 

ambulatorial 

Não se aplica 

Incluso nas atividades: 

adquirir, receber e 

armazenar o 

medicamento 
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Estratégias para 

dispensação segura 

relacionadas à 

prescrição 

Análise farmacêutica 

(Duplicidade terapêutica, 

alergias, interações 

medicamentosas, posologia, 

alertas para doses superiores às 

máximas, alertas para nomes 

semelhantes, entre outros) 

Aplicação de 

estratégias para 

dispensação segura 

relacionadas a 

prescrição 

Realização de análise farmacêutica 

da prescrição 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Procedimento 

operacional padrão 

para dispensação de 

medicamentos 

Várias atividades Não se aplica Não se aplica 

Incluso na atividade: 

realizar análise 

farmacêutica da 

prescrição 

Monitoramento de 

indicadores para 

dispensação segura dos 

medicamentos 

Taxas de erros na dispensação 

de medicamentos 

Monitoramento de 

indicadores para a 

dispensação segura 

dos medicamentos 

Calcular a taxa de erros de 

dispensação de medicamentos 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

P
rá

ti
ca

s 
se

g
u

ra
s 

n
a

 a
d

m
in

is
tr

a
çã

o
 d

e 

m
ed

ic
a

m
en

to
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Prática dos “nove 

certos” 

Paciente certo 

A
d

m
in

is
tr

a
çã

o
 d

e 
m

ed
ic

a
m

e
n

to
s 

Aplicação da 

prática dos “nove 

certos” na 

administração de 

medicamentos 

Checar o paciente 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

Medicamento certo Checar o medicamento 

Via certa Checar a via de administração 

Hora certa Checar o horário 

Dose certa Checar a dose 

Registro certo da administração Registrar a administração 

Orientação correta Orientar corretamente 

Forma certa Checar a forma farmacêutica 

Resposta certa Acompanhar a resposta 

Procedimentos 

operacionais padrões 

para administração de 

medicamentos 

Várias atividades Não se aplica Não se aplica 

Incluso no 

subprocesso: aplicar a 

prática dos “nove 

certos” 

Monitoramento e 

indicador para a 

administração segura 

de medicamento 

Taxas de erros de administração 

de medicamentos 

Monitoramento de 

indicadores para a 

administração 

segura dos 

medicamentos 

Calcular a taxa de erros de 

administração de medicamentos 

Configura 

subprocesso e 

atividade 

 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2013c; BARBARÁ et al., 2014. 
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APÊNDICE D - Estratificação dos subprocessos e atividades de maior criticidade que 

envolvem a utilização de insulina, a partir das principais recomendações de boas práticas 

sugeridas pelo ISMP, IHI e JCAHO. 

 

Subprocesso Atividade Referência 

Verificação de 

itens para a 

prescrição 

segura de 

medicamentos 

Prescrever de 

forma legível 

• O hospital desenvolve e implementa um processo para gerenciar 

pedidos de medicamentos ilegíveis ou ininteligíveis (JCAHO, 

2014) 

• Prescrever de maneira clara e legível. (ISMP ESPANHA, 2007) 

Denominar 

medicamentos 

• Para reduzir a variação e melhorar a segurança do paciente, o 

hospital define os elementos exigidos de um pedido ou 

prescrição completa. Os elementos abordados incluem pelo 

menos o seguinte: 

o Nomes de marca ou genéricos são aceitáveis ou exigidos 

(JCAHO, 2014) 

• Prescrever o nome comercial para que se identifique 

corretamente o tipo de insulina (ISMP ESPANHA, 2007) 

Não 

prescrever 

abreviaturas 

• O hospital desenvolve e implementa um processo para gerenciar 

pedidos de medicamentos incompletos (JCAHO, 2014) 

• Nunca utilizar “U”, sem prescrever a palavra completa 

“unidades” (ISMP ESPANHA, 2007) 

Distinguir 

medicamentos 

com nomes 

semelhantes 

• Incorporar alertas nos sistemas informatizados de prescrição e 

dispensação, que sinalizam a possibilidade de confusão entre os 

nomes de algumas insulinas (ISMP ESPANHA, 2007) 

• O hospital tem uma lista de medicamentos parecidos/que soem 

parecidos, que foi desenvolvida a partir de dados específicos do 

hospital (JCAHO, 2014) 

Expressar 

dose 

• Considerar programas de computador que realizam o ajuste 

automático de dose (IHI, 2012) 

• Prescrever de maneira clara, legível e nunca utilizar “U”, sem 

prescrever a palavra completa “unidades” (ISMP ESPANHA, 

2007) 

Indicação, 

cálculo da dose 

e quantidade de 

medicamento 

Padronizar o 

medicamento 

• Simplificar as apresentações de insulina disponíveis na 

instituição (ISMP ESPANHA, 2007) 

• O hospital tem uma lista de todos os medicamentos de alta 

vigilância (IHI, 2012) 

Prescrever a 

dose 

• Padronizar a concentração de insulina utilizada para todos os 

tipos de infusões (ISMP ESPANHA, 2007) 



135 
 

• Padronizar uma única concentração de insulina de infusão 

endonevosa (IHI, 2012) 

• Colocar alertas para a concentração de insulina em altas doses 

(IHI, 2012) 

Prescrição da 

posologia, 

diluição, tempo 

de infusão e via 

de 

administração 

Prescrever 

posologia 

• Para reduzir a variação e melhorar a segurança do paciente, o 

hospital define os elementos essenciais de todos os pedidos ou 

prescrições (JCAHO, 2014) 

• Usar protocolos pré-impressos para diabéticos e de infusão de 

insulina (IHI, 2012) 

• Prescrever de forma clara e sempre coordenar os horários de 

administração da insulina com os horários das refeições (ISMP 

ESPANHA, 2007) 

• Padronizar uma única concentração de insulina endovenosa 

para infusão (IHI, 2012) 

Prescrever 

diluição 

Prescrever 

tempo de 

infusão 

Prescrever via 

de 

administração 

Monitoramento 

de indicadores 

para a 

prescrição 

segura de 

medicamentos 

Calcular a 

taxa de erros 

na prescrição 

de 

medicamentos 

• O hospital estabelece e implementa um processo para 

relatar e atuar quando ocorrem erros de medicação e quase 

falhas (JCAHO, 2014) 

• Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança 

no uso da insulina (IHI, 2012) 

Verificação de 

itens para a 

distribuição 

segura dos 

medicamentos 

Armazenar o 

medicamento 

• Medicamentos são armazenados em condições apropriadas 

para a estabilidade do produto, incluindo medicamentos 

armazenados em unidades de cuidados de pacientes 

individuais (JCAHO, 2014) 

• O local, a etiquetagem e o armazenamento de medicamentos 

de alta vigilância, incluindo medicamentos parecidos/que 

soam parecido, são uniformes em todo o hospital (JCAHO, 

2014) 

• Armazenar as apresentações com nome e etiqueta similares em 

lugares separados (ISMP ESPANHA, 2007) 

• Separar os medicamentos com grafia ou som semelhantes por 

etiqueta, horário e distância (IHI, 2012) 

Identificar o 

medicamento 

• Medicamentos e substâncias químicas utilizadas no preparo de 

medicamentos são precisamente etiquetados com conteúdo, 

datas de validade e alertas. (JCAHO, 2014). 

• Os MPP, neste caso, as diferentes apresentações de insulina, 

devem ser armazenadas e etiquetadas de forma diferente dos 

outros medicamentos (ISMP ESPANHA, 2007) 
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Dispensar o 

medicamento 

• Há um sistema uniforme de distribuição de medicamentos no 

hospital. O sistema oferece suporte à distribuição precisa e 

oportuna. (JCAHO, 2014) 

• Manter definida todas as doses de insulina na farmácia. Vedar 

a dispensação de insulina sem dose definida (IHI, 2012) 

Realização de 

análise 

farmacêutica da 

prescrição 

Realização de 

análise 

farmacêutica 

da prescrição 

• O processo para conduzir uma análise de adequação (a primeira 

análise) de um pedido ou prescrição antes da distribuição inclui 

a avaliação por um profissional treinado em: adequação da 

droga, dose, frequência e via de administração; duplicidade 

terapêutica; alergias ou sensibilidades reais ou em potencial; 

interações reais ou em potencial entre o medicamento e outros 

medicamentos ou alimentos; variação dos critérios de uso do 

hospital; peso e outras informações fisiológicas do paciente; e 

outras contraindicações (JCAHO, 2014) 

• Incluir um farmacêutico na equipe de manejo do diabetes (IHI, 

2012) 

Monitoramento 

de indicadores 

para a 

dispensação 

segura de 

medicamentos 

Calcular a 

taxa de erros 

na 

dispensação 

de 

medicamentos 

• O hospital estabelece e implementa um processo para relatar 

e atuar quando ocorrem erros de medicação e quase falhas 

(JCAHO, 2014) 

• Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança no 

uso da insulina (IHI, 2012) 

 

Aplicação da 

prática dos 

“nove certos” na 

administração 

do medicamento 

Checar o 

paciente • Os medicamentos são administrados conforme prescritos e 

anotados no prontuário do paciente (JCAHO, 2014) 

• Os medicamentos são verificados com a prescrição ou pedido 

(JCAHO, 2014) 

• A dose do medicamento é verificada com a prescrição ou pedido 

(JCAHO, 2014) 

• A via de administração é verificada com a prescrição ou pedido 

(JCAHO, 2014) 

• Os medicamentos prescritos ou pedidos são registrados para 

cada paciente (JCAHO, 2014) 

• A administração dos medicamentos é registrada para cada dose 

(JCAHO, 2014) 

• O hospital estabelece e implementa um processo que identifica 

os eventos adversos que devem ser registrados no prontuário do 

Checar o 

medicamento 

Checar a 

forma 

farmacêutica 

Checar a dose 

Checar a via 

de 

administração 

Checar a hora 

Registrar a 

administração 

Orientar 

corretamente 
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Acompanhar a 

resposta 

paciente e aqueles que devem ser relatados ao hospital (JCAHO, 

2014) 

• Realizar uma dupla checagem quando preparar diluições ou 

misturas de insulina nas unidades de internação (ISMP 

ESPANHA, 2007) 

• Estabelecer um sistema de dupla checagem quando administrar 

insulina por via endovenosa (ISMP ESPANHA, 2007) 

• Realizar dupla checagem do medicamento, concentração, dose, 

configurações da bomba, via de administração e a identidade do 

paciente antes de administrar uma insulina endovenosa (IHI, 

2012) 

• Considerar dispositivos de dosificação exclusivos, tais como 

canetas de insulina com os devidos cuidados  e bombas de 

seringa para infusões endovenosas (IHI, 2012) 

• Estabelecer um processo para educação do paciente. Revisar 

detalhadamente os procedimentos de administração e assegurar 

que ele compreenda. Enfatizar os pontos críticos em que pode 

haver maiores riscos de erros. Esses pontos devem ser revistos 

com o paciente em visitas posteriores (ISMP ESPANHA, 2007) 

• Orientar o paciente a sempre verificar a embalagem e a etiqueta 

do medicamento dispensado pela farmácia, assegurando de que 

coincide com o que está prescrito (ISMP ESPANHA, 2007) 

• Tratar como um evento sentinela e realizar uma análise de causa 

raiz cada vez que um paciente tem uma glicemia relacionada a 

insulina menor que 40 mg/dl (IHI, 2012) 

• Encorajar os pacientes a questionar doses e tempo de 

administração de insulina (IHI, 2012) 

Monitoramento 

de indicadores 

para a 

prescrição 

segura de 

medicamentos 

Calcular a 

taxa de erros 

na 

administração 

de 

medicamentos 

• O hospital estabelece e implementa um processo para relatar e 

atuar quando ocorrem erros de medicação e quase falhas 

(JCAHO, 2014) 

• Realizar periodicamente uma auto-avaliação de segurança no 

uso da insulina (IHI, 2012) 

*A prescrição de via de administração, teve apenas uma recomendação, porém foi inclusa na modelagem, 

devido a importância dessa atividade no processo de utilização de insulina. 

Fonte: BRASIL, 2013c; ISMP ESPANHA, 2007; JCAHO, 2014; IHI, 2012. 
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APÊNDICE E – Lista de tipos de insulinas com registro ativo. 

 

Nome comercial Apresentação padrão 
Princípio ativo conforme 

MDCB 
Laboratório 

MONOLIN NPH 
100 UI/ML SUSP INJ 

CT 1 FA X 10 ML 
INSULINA NPH 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVOMIX 30 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 5 CARP VD INC X 

3 ML (PENFILL) 

INSULINA ASPARTE 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVORAPID 

100 UI/ML SOL INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA ASPARTE 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVORAPID 

PENFILL 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 5 CARP VD INC X 

3 ML (PENFILL) 

INSULINA ASPARTE 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

RYZODEG 

100 UI/ML (70/30) 

SOL INJ CT 1 CARP 

VD INC X 3ML X 1 

SIST APLIC PLAS 

(FLEXTOUCH) 

INSULINA DEGLUDECA 

INSULINA ASPARTE 

 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

RYZODEG 

100 UI/ML (70/30) 

SOL INJ CT 1 CARP 

VD INC X 3ML 

(PENFILL) 

INSULINA DEGLUDECA 

INSULINA ASPARTE 

 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

LEVEMIR 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML (PENFILL) 

INSULINA DETEMIR 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

LANTUS 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CAR VD TRANS 

X 10 ML 

INSULINA GLARGINA 
SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA LTDA 

LANTUS 

SOLOSTAR 

100UI/ML SOL. INJ 

FA. 3 ML X 1 CAN 

APLIC 

INSULINA GLARGINA 
SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA LTDA 

 

TOUJEO 

SOLOSTAR 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CAR VD TRANS 

X 3 ML X 1 CAN 

APLIC 

INSULINA GLARGINA 
SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA LTDA 

VELUXUS 

100 UI/IML SOL INJ 

CT 1 FA VD TRANS 

X 10 ML 

INSULINA GLARGINA 
MEDLEY FARMACÊUTICA 

LTDA 

VELUXUS 

SOLOSTAR 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CAR VD TRANS 

X 3 ML + 1 CAN 

APLIC 

INSULINA GLARGINA 
MEDLEY FARMACÊUTICA 

LTDA 

HUMULIN 70N/30R 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA 

NPH/REGULAR 

ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

 

 

HUMULIN N 

 

 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA NPH 

ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 
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Nome comercial Apresentação padrão 
Princípio ativo conforme 

MDCB 
Laboratório 

HUMULIN R 

100 UI/ML SOL INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA REGULAR 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

INSULINA 

HUMANA NPH 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD AMB X 10 

ML 

INSULINA NPH 
EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S.A. 

INSULINA 

HUMANA R 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD AMB X 10 

ML 

INSULINA REGULAR 
EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S.A. 

INSULINA 

HUMANA 

RECOMBINANTE 

NPH 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA HUMANA 

NPH 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ 

 

 

INSULINA 

HUMANA 

RECOMBINANTE 

R 

 

100 UI/ML SOL INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA HUMANA 

REGULAR 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ 

 

INSUNEO N 

100 UI/ML SUSP INJ 

CT FR AMP INC X 10 

ML 

 

INSULINA HUMANA 

NPH 

 

BRAINFARMA INDÚSTRIA 

QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S.A 

INSUNORM 70/30 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

 

INSULINA HUMANA 

NPH/REGULAR 

 

ASPEN PHARMA 

INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA 

INSUNORM N 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

 

INSULINA HUMANA 

NPH 

 

ASPEN PHARMA 

INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA 

INSUNORM R 

100 UI/ML SOL INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

 

INSULINA HUMANA 

REGULAR 

 

ASPEN PHARMA 

INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA 

 

NOVOLIN R 

 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA HUMANA 

REGULAR 

NOVO NORDISK 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVOLIN R 

FLEXPEN 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CARP VD 

TRANS X 3 ML X 1 

SIST APLIC PLAS 

(FLEXPEN) 

INSULINA HUMANA 

REGULAR 

NOVO NORDISK 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVOLIN N 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA HUMANA 

NPH 

NOVO NORDISK 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

NOVOLIN N 

FLEXPEN 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 1 CARP VD 

TRANS X 3 ML X 1 

SIST APLIC PLAS 

(FLEXPEN) 

INSULINA HUMANA 

NPH 

NOVO NORDISK 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

WOSULIN 70/30 

100 UI/ML SUS INJ 

CX FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA HUMANA 

NPH/REGULAR 

 

UCB BIOPHARMA S.A 

 

WOSULIN R 

100 UI/ML SUS INJ 

CX FA VD INC X 10 

ML 

 

INSULINA HUMANA 

REGULAR 
UCB BIOPHARMA S.A 
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Nome comercial Apresentação padrão 
Princípio ativo conforme 

MDCB 
Laboratório 

IOLIN N 

100 UI/ML SUSP INJ 

CX/5 CARP VD INC 

/3 ML 

INSULINA HUMANA 

NPH 

NOVO NORDISK 

PRODUÇÃO 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

 

HUMALOG 

 

100 UI/ML SOL INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

HUMALOG 

KWIKPEN 

100 UI /ML SOL INJ 

CT 5 CARP VD INC X 

3 ML + 5 SIST APLIC 

PLAS 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

HUMALOG MIX 25 

100 UI/ML SUS INJ 

CT FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

HUMALOG MIX 50 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 5 CARP VD INC X 

3 ML 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

HUMALOG MIX 25 

KWIKPEN 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML + 1 SIST APLIC 

PLAS 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

HUMALOG MIX 50 

KWIKPEN 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML + 1 SIST APLIC 

PLAS 

INSULINA  LISPRO 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA 

TRESIBA 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CAR VD TRANS 

X 3 ML (PENFILL) 

INSULINA DEGLUDECA 

NOVO NORDISK 

FARMACÊUTICA DO 

BRASIL LTDA 

APIDRA 

100 U/ML SOL INJ 

CT 1 FA VD INC X 10 

ML 

INSULINA GLULISINA 
SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA LTDA 

APIDRA 

SOLOSTAR 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML + 1 SISTEMA 

APLIC PLAS 

INSULINA GLULISINA 
SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA LTDA 

WOSULIN N 

100 UI/ML SUS INJ 

CX FA VD INC X 3 

ML 

INSULINA ISOFANA UCB BIOPHARMA S.A. 

Fonte: adaptado de Consulta de Medicamentos. ANVISA, 2016 
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APÊNDICE F – Características farmacocinéticas aproximadas e apresentações das 

preparações de análogos e insulinas humanas disponíveis no Brasil. 

 

Tipo de 

insulina 
Nome Comercial Apresentação 

Inicio de 

ação 

Pico de 

ação 

Duração 

do efeito 

terapêutico 

Ação ultrarrápida - análogos 

Lispro Humalog 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 

< 15 min 0,5 a 2 h 4 a 5 h 

Asparte Novorapid 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 

< 15 min 1 a 2 h 4 a 6 h 

Glulisina Apidra 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 

< 15 min 0,5 a 2 h 3 a 4 h 

Ação prolongada - análogos 

Glargina Lantus 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 

2 a 4 h 
Não 

apresenta 
20 a 24 h 

Detemir Levemir 
Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 
3 a 4 h 

Não 

apresenta 
14 a 24 h 

Degludeca Tresiba 
Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 

mL 

2 h 
Não 

apresenta 

Superior a 

40h 

Ação intermediária + ultrarrápida – análogos bifásicos 

Lispro 25% + 

NPL 75% 
Humalog Mix 25 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 
< 15 min 

1 a 4 h 

(duplo) 
10 a 16 h 

Lispro 50% + 

NPL 50% 
Humalog Mix 50 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 
< 15 min 

1 a 4 h 

(duplo) 
10 a 16 h 

Asparte 30% 

+ NPA 70% 
Novomix 30 

Refil 3 mL 

Caneta descartável 3 mL 
< 15 min 

1 a 4 h 

(duplo) 
Até 24 h 

Ação rápida 

Regular 

Humulin R 

Novolin R 

Insunorm R 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 0.5 a 1 h 2 a 3 h 5 a 8 h 

Ação Intermediária 

NPH 

Humulin N 

Novolin N 

Insunorm N 

Frasco 10 mL 

Refil 3 mL 2 a 4 h 4 a 10 h 10 a 18 h 

NPL: protamina neutra lispro; NPA: protamina neutra aspart; NPH:protamina neutra Hagedorn 

Fonte: adaptado de Milech et al., 2016. 
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APÊNDICE G – Lista de abreviaturas associados a erros de medicação. 

 

Abreviaturas e siglas 
Significado 
pretendido 

Possíveis 
interpretações 

equivocadas 
Recomendação 

Amp Ampola 
Confusão com 

"comp" 
(comprimido) 

Escrever a palavra 
completa 

Cc Centímetro cúbico 
Confusão com "0" ou 

"u" 

Usar mililitro ou 
escrever a expressão 

completa 

+ Mais 
Confusão com algum 

número 
Escrever a palavra 

completa 

- Menos 
Confusão com algum 

número 
Escrever a palavra 

completa 

IJ Injeção 
Confusão com 

intrajugular ou com 
intravenoso 

Escrever a palavra 
completa 

IV Intravenoso 
Confusão com IM 

(intramuscular) ou IN 
(intranasal) 

Usar o termo 
endovenoso (EV) 

SC Subcutâneo 
Confusão com SL 

(sublingual) 
Escrever a palavra 

completa 

SOL INJ Solução injetável 
Confusão com 
solução oral 

Escrever a palavra 
completa 

SUSP INJ Suspensão injetável 
Confusão com 
suspensão oral 

Escrever a palavra 
completa 

Fonte: adaptado de glossário de abreviações. ANVISA, 2016. 
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APÊNDICE H –  Lista de insulinas com nomes e sons semelhantes entre si. 

 

Medicamentos Medicamentos com Tall Man Letters 

Medicamento 

A 
Medicamento B Medicamento A Medicamento B 

HUMULIN R 

HUMULIN N humulin R humulin N 

MONOLIN NPH HUMUlin R MONOlin NPH 

NOVOLIN N HUMUlin R NOVOlin N 

HUMULIN 70N/30R humulin R humulin 70N/30R 

IOLIN N HUMUlin R IOlin N 

HUMALOG humULIN R humALOG 

NOVOLOG HUMALOG NOVOlog HUMAlog 

NOVOLOG NOVOLIN R novoLOG novoLIN R 

NOVOLOG 

70/30 
NOVOLIN 70/30 novoLOG 70/30 novoLIN 70/30 

HUMULIN NOVOLIN HUMUlin NOVOlin 

NOVOMIX 30 NOVORAPID novoMIX novoRAPID 

INSULINA 

HUMANA R 

INSULINA 

HUMANA NPH 
insulina humana N Insulina humana NPH 

 

Fonte: adaptado de ISMP BRASIL, 2014; OMS, 2007; ANVISA, 2016. 
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APÊNDICE I - Lista de padronização da prescrição de unidade e/ou medida da dose das 

insulinas. 

 

Formas de 
expressão da dose 

em unidade ou 
medida 

Abreviação 
não recomendada 

Caracterização do 
problema e risco 

associado 

Padronização da 
expressão correta 

da dose em unidade 
ou medida 

Unidades (Exemplo: 
Humulin R 10U) 

U 

Confusão na 
interpretação da 
abreviatura “U” 

(unidades) com o 
número “0”. Nesse 

caso a dose pode ser 
confundida por 100 

unidades 

Escrever por extenso 
“unidades” 

Unidades 
Internacionais 

UI 

Confusão na 
interpretação da 
abreviatura “U” 

(unidades) com o 
número “0” 

Escrever por extenso 
“unidades 

internacionais” 

Mililitros mL 

Confusão na 
interpretação da 

dose 

Escrever por extenso 
“mililitros” 

Zero a direita em 
números inteiros 

* 

O ponto (ou virgula) 
pode não ser notado 

e 1.0 será 
interpretado como 

10 mg 

Nunca utilizar o zero 
à direita ao 

expressar números 
inteiros 

Omissão do zero à 
esquerda 

* 

O ponto (ou vírgula) 
pode não ser notado 

e .5 será 
interpretado como 5 

Nunca omitir o zero 
à esquerda em 

números decimais 
menores que 1 

Escrever juntos o 
nome do 

medicamento e a 
dose (Exemplo: 
HumulinR10UI) 

* 
Confusão com nome 
da insulina ou dose 

Deixar espaço 
suficiente entre o 

nome do 
medicamento e a 

dose 

Escrever juntos a 
dose e unidade e a 

unidade de 
dosificação 

(Exemplo: Humulin 
R 10UI/0,1mL) 

* 

A unidade de 
dosificação pode ser 
confundida com um 

número e a dose 
será interpretada 
equivocadamente 

Deixar espaço 
suficiente entre a 

dose e a unidade de 
dosificação ou 

substituir a “/” pela 
palavra “por” 

Fonte: adaptado de ISMP BRASIL, 2015. 
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APÊNDICE J – Protocolo institucional de controle glicêmico. 

 

Definição: O controle da glicemia em pacientes diabéticos ou não-diabéticos 

internados em unidades hospitalares é um dos maiores desafios, quando trata-se da 

manutenção de pacientes críticos em estado de stress, com a principal finalidade de evitar 

quadros severos de hipoglicemia e hiperglicemia.  

Devido as diferentes doenças e condições clínicas que corroboram para essas 

oscilações podendo ser danosas para os pacientes, é necessário a implantação de medidas 

de segurança que possam orientar os profissionais envolvidos no cuidado de saúde. 

O Protocolo de controle glicêmico institucional é um documento norteador e 

informativo com recomendações de boas práticas para a prescrição e administração de 

insulinas no ambiente intra-hospitalar. 

Objetivo: Orientar os profissionais de saúde quanto ao tempo de ação dos 

diferentes tipos de insulinas, os esquemas mais utilizados na insulinização e doses iniciais de 

insulina basal e preparo e administração de solução de insulina por diferentes vias. 

 

 

Perfil de ação das insulinas 

 
                          Fonte: adaptado de Milech et al., 2016. 
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Esquemas mais utilizados na insulinização e doses iniciais de insulina basal 

 
                           Fonte: adaptado de Milech et al., 2016. 

 

Recomendações na prescrição, preparo e administração de solução de 

insulina endovenosa 

Critérios de Inclusão: 

• Glicemia capilar acima de 150 mg/dL em pacientes com qualquer tipo de aporte 

calórico contínuo (iniciar após a segunda medida consecutiva > 150 mg/dL); 

• Pacientes que recebem dieta via oral intermitente ou enteral intermitente não 

devem receber insulina endovenosa contínua. 

Diluição 

Insulina Regular 100 unidades diluídas em 100 mL de Solução de Cloreto de 

Sódio a 0,9% (Concentração padrão de 1 unidade de insulina em cada 1mL da solução) 

em bomba de infusão (ajustada para microgotas), acesso periférico ou central.  

A solução deve ser homogeneizada e desprezados 10mL através do equipo 

plástico, pois parte da insulina corrente adsorve ao equipo e pode atrasar sua ação. 

Convém efetuar a troca da bolsa de solução pelo menos a cada 6 horas, em razão da 

precipitação e perda de efetividade da insulina.  

Para iniciar o protocolo de insulina, o paciente deve estar recebendo aporte 

calórico contínuo mínimo de 800 kcal/dia. Isso equivale a: Solução de Glicose 10 % a 80 

mL/h em acesso periférico (cerca de 200g de glicose/dia) ou Solução Hipertônica de 



147 
 

Glicose 50 % a 16 mL/h em acesso central. Após o início da dieta enteral, reduza 25 % 

da dose total de solução glicosada por hora até parar em 4 horas. 

Infusão inicial de insulina 

Glicemia ≤150 mg/dL 151-215 mg/dL 216- 280 mg/dL >281 mg/dL 

Taxa de 

infusão 
Não 

2mL/h (2 

unidades/h) 

3mL/h(3 

unidades/h) 

4mL/h (4 

unidades/h) 

Fonte: AQUINO et al., 2015 
 

Escala de Controle de Infusão 

Glicemias, inicialmente a cada 1 hora, até a correção da glicemia para a faixa-

alvo. Após 3 glicemias consecutivas dentro da faixa-alvo, passar a aferir a glicemia de 

2/2h. Após 12 horas seguidas de estabilidade glicêmica (mudanças de mais/menos 0,5 

unidades/h), o controle poderá ser realizado a cada 3 horas. Voltar para verificação, de 

hora em hora, caso seja modificada a oferta de glicose ou a velocidade de infusão da 

insulina. 

Ajuste da taxa de infusão de insulina endovenosa para os diferentes níveis 

glicêmicos 

Glicemia Ajuste da taxa de infusão 

≤ 70 mg/dL 

Desligar a insulina para todos os pacientes. Chamar o médico. Administrar 

40 mL de Glicose 50 %. Glicemia em 15 minutos. Pacientes Diabéticos: após 

a primeira glicemia maior que 90 mg/dL, reiniciar insulina endovenosa, como 

0,5 mL/h (0,5 unidades/h). Após a primeira glicemia maior que 150 mg/dL, 

ajustar a insulina para 50 % da dose que o paciente usava no momento da 

hipoglicemia. Pacientes não diabéticos: religar a insulina apenas após a 

primeira glicemia maior que 150 mg/dL, ajustando a vazão para 50 % da dose 

que o paciente usava no momento da hipoglicemia. 

71– 90 mg/dL 

Pacientes diabéticos: ajustar infusão de insulina para 0,5 mL/h (0,5 

unidades/h). Após a primeira glicemia maior que 90mg/dL, reiniciar insulina 

endovenosa, com a dose anterior, diminuindo-se a infusão em 1 unidade/h 

(1,0mL/h). Pacientes não diabéticos: desligar a insulina e após a primeira 

glicemia maior que 150mg/dL, reiniciar insulina endovenosa, com a dose 

anterior, diminuindo-se a infusão em 1 unidade/h (1,0mL/h). 

91-150 mg/dL Faixa alvo. Sem mudanças. 

151-180 

mg/dL 

Se a glicemia for menor que o teste anterior (estiver diminuindo), não mude. 

Se a glicemia for igual ou maior que o teste anterior, aumente 1 mL/h (1 

unidade/h). 

181-250 

mg/dL 

Se a glicemia for menor que o teste anterior (estiver diminuindo), não mude. 

Se a glicemia for igual ou maior que o teste anterior, aumente 1,5 mL/h (1,5 

unidades/h). 

251-395 

mg/dL 

Aumente a infusão 2 mL/h (2 unidades/h). Se a glicemia for maior que 250 

mg/dL por três testes consecutivos, aumente 50% a taxa de infusão da 

insulina. Glicemia em 30 minutos. 

>395 mg/dL Chame o intensivista para prescrição de bolus EV**. 
**Bolus de insulina EV sugerido: 50 % da taxa de infusão atual. Checar aporte calórico. Se em uso de 

corticóide, utilizar infusão contínua. 

Fonte: adaptado de AQUINO et al., 2015. 
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Observações importantes: 

• Se em qualquer momento a glicemia cair 50 % em relação às três últimas 

aferições, a infusão de insulina deve ser diminuída em 50 %; 

• Se a glicemia não cair para níveis menores que 180 mg/dL nas primeiras 6 horas, 

chamar o intensivista para prescrição de bolus de insulina IV; ** 

• Atenção para os pacientes em terapia dialítica (principalmente hemodiálise 

intermitente) = maior risco de hipoglicemia. 

Saída do uso de insulina endovenosa contínua 

Administrar insulina subcutânea, 30 minutos antes de desligar a insulina 

endovenosa, o número de unidades que o paciente estava recebendo. Caso o paciente 

esteja recebendo 0,5 unidades/h, administrar 1 unidade por via subcutânea 30 minutos 

antes de desligar a insulina. Controle de glicemia capilar a cada 2 horas nas primeiras 8 

horas; se estável, passar controle a cada 4 horas. Objetivo: manter glicemia capilar < 150 

mg/dL. Pacientes diabéticos devem ter a sua prescrição de insulina lenta ou NPH 

otimizadas. 

Vias de administração da insulina 

A via utilizada para a aplicação diária de insulina é a subcutânea. 

A via intramuscular é uma opção usada, às vezes, em emergências, e a via 

endovenosa, em unidade de terapia intensiva, onde o paciente permanece monitorado. 

A insulina de ação rápida é a única opção para ser utilizada nas aplicações 

intramuscular e endovenosa. 
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Vias de administração das insulinas conforme os laboratórios fabricantes 

Tipo de Insulina Nome Comercial 
Via de 

administração 
Referência 

Regular Humulin R 

Preferencialmente 

por via subcutânea, 

podendo também ser 

administrada por via 

endovenosa e 

intramuscular 

Bula do 

medicamento 

NPH Humulin N 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Lispro Humalog 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Asparte Novorapid 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Glulisina Apidra 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Glargina Lantus 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Detemir Levemir 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Degludeca Tresiba 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Lispro 25 %+NPL75 % Humalog Mix 25 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Lispro 50 %+NPL50 % Humalog Mix 50 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Asparte30 %+NPA70 % Novomix 30 
Exclusivamente por 

via subcutânea 

Bula do 

medicamento 

Fonte: Bula dos Medicamentos, 2016. 
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Locais de Aplicação: 

As aplicações diárias de insulina devem ser realizadas no tecido subcutâneo. As 

regiões mais recomendadas para a aplicação são:  

Abdome – região lateral direita e esquerda distantes 4-6cm ou três dedos da cicatriz 

umbilical. Não é recomendável aplicar nem acima nem abaixo do umbigo, por serem 

regiões bastante inervadas, podendo ocasionar dor, tornando a aplicação desconfortável, 

Coxa – face anterior e lateral externa, três dedos abaixo da virilha e três dedos acima do 

joelho, 

Braço– face lateral e posterior, três dedos abaixo da dobra da axila e três dedos acima do 

cotovelo,  

Nádega – quadrante superior lateral externo da região glútea. 

 

 

Rodízio: O rodízio nos locais de aplicação é muito importante na prevenção de 

lipodistrofia e consequente descontrole glicêmico. Devemos esgotar as possibilidades de 

aplicação em uma mesma região distanciando-as em, aproximadamente, 2cm entre uma 

e outra.  

O rodízio implica revezamento: 

• Entre os lados direito e esquerdo de cada região, 

• Entre os diversos pontos de aplicação de cada região,  

• Entre regiões. 
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Técnica de Aplicação de Insulina com Seringa:   

• Lave bem as mãos, 

• Separe a seringa, insulina e algodão embebido em álcool a 70%. Olhe o 

frasco de insulina antes de usá-lo e cheque a data de validade. As seringas 

(100U, 50U e 30U) e agulhas (6 mm x 0,25 mm, 8 mm x 0,3 mm e 12,7 mm 

x 0,33 mm são as que devem ser utilizadas, conforme cada caso e necessidade; 

 

• Seringas para aplicação de vacinas jamais deverão ser utilizadas, pelo risco de aplicar 

a dose incorreta; 

• Misture a insulina, girando levemente o frasco entre as mãos. Nunca agite o 

frasco rapidamente; 

 

• Limpe bem a tampa de borracha do frasco da insulina com algodão embebido 

em álcool. Espere secar; 

• Pegue a seringa, retire o protetor (branco) do êmbolo até a marca da escala que 

indica a quantidade de insulina que será aplicada (faça isso com a agulha 

protegida); 
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• Retire o protetor da agulha. Injete essa quantidade de ar dentro do frasco, 

pressionando o êmbolo da seringa. Para sua segurança mantenha o frasco de 

insulina apoiado em uma mesa ou balcão nesta fase; 

 

 

• Não retire a agulha e inverta o frasco de insulina, virando-o de boca para baixo. 

Puxe o êmbolo lentamente, aspire a insulina até a marca da escala, que indica 

a quantidade de insulina a ser aplicada; 

 

• Se houver bolhas de ar na seringa, elimine-as batendo levemente com o dedo 

na parte onde elas se encontram. Quando as bolhas atingirem o bico da seringa, 

empurre o êmbolo para que elas voltem ao frasco de insulina. Repita o 

processo até que todas as bolhas desapareçam; 
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• Inverta o frasco de insulina e retire lentamente a agulha prevenindo 

desperdícios. Se a aplicação não for imediata, recoloque o protetor da agulha 

para prevenir contaminação; 

 

• Limpe bem o local da aplicação com algodão embebido em álcool e espere 

secar. Introduza a agulha com um movimento firme. Atenção: o ângulo da 

aplicação deverá ser de 90 graus. Pressione o êmbolo, injetando toda a 

insulina. Aguarde alguns segundos ainda com a agulha na pele; 

• Retire a agulha suavemente e passe um algodão com álcool sobre o local 

escolhido para a aplicação. Espere secar; 

• Faça a prega cutânea com uma das mãos ou apoie a região para formar uma 

prega cutânea. Com a outra mão segure no corpo da seringa, como se fosse 

um lápis. Introduza a agulha na pele com um movimento único, rápido e firme 

em sentido reto, formando um ângulo de 90° com a pele. Em crianças e 

pessoas magras, introduza a agulha a 45° na pele. Injete a insulina, 

empurrando o êmbolo até o fundo da seringa. Após injetar toda insulina 

aguarde 5 segundos com a agulha na pele, para garantir que toda a insulina 

preparada foi aplicada; 

 

 

• Solte a prega cutânea e retire a agulha suavemente, mas com um único 

movimento. Não faça massagem para não acelerar o tempo de absorção da 
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insulina. Caso ocorra sangramento faça uma leve pressão no local por alguns 

segundos. 

Técnica de Aplicação – Misturando Dois Tipos de Insulina:  

     Recomenda-se aspirar primeiro a Insulina R e depois a NPH da seguinte maneira: 

• Injetar o ar correspondente à dose prescrita de insulina NPH no frasco de 

insulina NPH; 

• Retirar a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH; 

• Injetar o ar correspondente à dose prescrita de insulina R (com a mesma 

seringa), no frasco de insulina R e retirar a dose; introduzir novamente a 

agulha no frasco de insulina NPH, no qual o ar foi previamente injetado e, 

puxar o êmbolo até a marca correspondente à soma das doses das duas 

insulinas. Se a retirada foi maior que a necessária, em hipótese alguma o 

excesso deve ser devolvido ao frasco. Descartar as insulinas e reiniciar o 

procedimento.   

 Não são todas as formulações que podem ser associadas em uma mesma seringa 

e, quando isso é possível, devemos obedecer aos seguintes critérios: 

• Mistura de NPH + Regular: pode ser utilizada imediatamente ou armazenada 

em refrigerador para uso em 30 dias. 

• Mistura de NPH + Ultra-Rápida: pode ser utilizada imediatamente após o 

preparo. 

• Glargina ou Detemir + Qualquer Outra Insulina: não pode ser misturada 

com as outras insulinas existentes, devido ao pH baixo do diluente. Um novo 

análogo de insulina ultrarrápida, a Glulisina, poderá ser misturada à insulina 

Glargina.  

 

Orientações para minimizar a dor nos locais de aplicação da insulina:  

As dores nos locais de aplicação de insulina podem ser minimizadas quando: 

• A insulina estiver em temperatura ambiente;  

• As seringas estiverem sem bolhas de ar antes da aplicação;  

• O álcool tópico evaporar-se completamente antes da injeção;  

• Os músculos estiverem relaxados durante a aplicação de insulina;  
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• Agulha for introduzida rapidamente;  

• O trajeto da agulha durante a introdução ou retirada não for modificado;  

• As agulhas em condição de uso, não estiverem rombudas.  

O reuso das seringas e agulhas não deve ser aplicado por questões legais e 

sanitárias e o descarte do material deve ser realizado conforme o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Instituição. 

 

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Saúde, Belo Horizonte, 2015; Fonte: adaptado de Milech et al., 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

APÊNDICE L - Boas Práticas no Armazenamento de Insulinas. 

 
Recebimento pela Farmácia 

• Deve-se verificar todas as informações exigidas legalmente no documento fiscal de 

emissão (nota fiscal, nota de empenho, nota de movimentação de medicamento, guia 

de remessa, etc.); 

• O prazo de validade deve considerar o tempo suficiente para o pleno consumo do 

medicamento; 

• Aferir a temperatura, com termômetro específico, do interior da caixa de isopor que 

contenha as embalagens de insulinas. Deve estar entre 2 e 8 °C; 

• As insulinas devem estar envolvidas em saco plástico dentro do isopor; 

• Quanto às condições das embalagens primárias, é necessária que estejam em perfeitas 

condições, sem presença de rasuras, violações e umidade.; 

• Todas as informações exigidas na embalagem do medicamento (nome comercial, 

princípio ativo, apresentação, forma farmacêutica, quantidade, registro da ANVISA, 

lote e validade) devem estar visíveis e de fácil leitura e compreensão; 

• Ao ser constatada qualquer irregularidade, a nota fiscal deve ser devolvida juntamente 

com o medicamento. 

Armazenamento na Farmácia, Estoques Satélites e Postos Assistenciais 

• As insulinas devem ser acondicionadas em refrigerador com temperatura controlada 

(entre 2 e 8°C) pelo menos duas vezes ao dia; 

• O local adequado para o armazenamento é a prateleira inferior, pois as prateleiras e 

gavetas próximas ao freezer, podem expor a insulina a temperaturas inferiores a 2°C, 

ocasionando congelamento e perda de efeito; 

• A porta do refrigerador também não é indicada, já que as frequentes aberturas causam 

grande mobilidade no frasco e variação de temperatura da insulina, podendo danificá-

la; 

• Armazenar em local restrito, de acesso preferencialmente apenas do farmacêutico, em 

refrigerador com chave, quando for na Farmácia; 

• O local de armazenamento dentro do refrigerador da Farmácia deve ter identificação 

para todas as diferentes insulinas. As insulinas inclusas no APÊNDICE H –  Lista de 

insulinas com nomes e sons semelhantes entre si e outros medicamentos, devem ser 

armazenadas separadamente. 

• As insulinas quando abertas para uso, devem ser identificadas com uma etiqueta 

específica que contenha a data de abertura e a data de validade, conforme o fabricante; 
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• Para as insulinas lacradas, que ainda não estão em uso, deve-se considerar a validade 

da embalagem. Já as insulinas não lacradas, que estão em uso, deve-se considerar a 

data de validade identificada em etiqueta específica; 

• A caneta recarregável não deve ser acondicionada no refrigerador, pois pode ter o seu 

mecanismo interno danificado e interferir na dosificação. Já as canetas descartáveis 

podem ser armazenadas no refrigerador.  

Monitoramento da Farmácia, Estoque Satélites e Postos Assistenciais 

• Avaliar periodicamente os registros de temperatura, o local de armazenamento e a 

condição dos frascos e embalagens, além da validade. Caso apresente algum registro 

de temperatura fora do intervalo de 2 e 8 °C, alguma insulina esteja armazenada fora 

do seu local recomendado, sem etiqueta de identificação de validade, entre outras não-

conformidades que julgar necessário alguma avaliação, deve-se encaminhar a insulina 

para avaliação do farmacêutico. 

Transporte na Farmácia, Estoques Satélites e Postos Assistenciais 

• O transporte da insulina da Farmácia para os Estoques Satélites e Postos Assistenciais 

deve garantir a segurança e qualidade do medicamento; 

• Quando a insulina for administrada, deve ser retirada 30 minutos antes da aplicação, 

para evitar desconforto e irritação, mantida em temperatura ambiente (15 e 30°C), local 

fresco, ao abrigo da luz e de oscilações bruscas de temperatura; 

• Geralmente as insulinas não devem ficar mais que seis horas fora do ambiente 

refrigerado. Se isso ocorrer, o farmacêutico e a bula do fabricante devem ser 

consultados; 

• Logo após a administração, devem ser imediatamente acondicionadas no refrigerador. 

Fonte: adaptado de CRF-PR, 2014 & Milech et al., 2016. 
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. Conservação da Insulina 

Insulina Temperatura Validade 

Insulina lacrada 

• Frasco 

• Refil 

• Caneta descartável 

2 e 8 °C 

Manter na parte 

interna inferior do 

refrigerador 

2 a 3 anos, de acordo com o 

fabricante, a partir da data 

de fabricação 

Insulina em uso 

• Frasco  

• Caneta descartável 

2 e 8 °C 

Manter na parte 

interna inferior do 

refrigerador ou até 

30°C em temperatura 

ambiente 

4 a 6 semanas após a data de 

abertura e início de uso. 

Verificar a validade precisa 

na bula do fabricante 

Insulina em uso 

• Caneta recarregável 

Até 30°C em 

temperatura 

ambiente 

4 a 6 semanas após a data de 

abertura e início de uso. 

Verificar a validade precisa 

na bula do fabricante 

Fonte: adaptado de Milech et al., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



159 
 

APÊNDICE M -   Modelos de etiquetas 
 
 
 
 
 
 

 

Etiqueta 01: Medicamento Potencialmente Perigoso 
 
 
 
 
 
 
                             

                                                  Fonte: adaptado de COVENANT HEALTH, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etiqueta 02: Medicamento Termolábil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de MERISIO, 2014. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALERTA: 

MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO 

MEDICAMENTO TERMOLÁBIL  

MANTENHA REFRIGERADO 
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APÊNDICE N - Recomendações no processo de análise farmacêutica na prescrição de 

insulina. 
 
 

Item Recomendações 

Alergia 

A alergia a insulina é um evento raro, devido 

ao alto grau de pureza no produto, porém 

0.05% dos pacientes podem desenvolver: 

• Eritema (vermelhidão) e nódulo discreto 

• Reação de hipersensibilidade 

intermediária 

• Hipersensibilidade tardia mediada por 

células 

Identificado algum tipo de alergia a insulina 

na prescrição, notificar o médico prescritor. 

Indicação e Contraindicação 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Forma farmacêutica Bula do medicamento, 2016 

Dose 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Posologia 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Diluente 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

 

Via de administração 

 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Tempo de infusão 

 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Duplicidade terapêutica 

 

APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico institucional 

 

Interação medicamento-medicamento e 

interação medicamento-alimento* 

 

• Podem diminuir o efeito hipoglicemiante 

da insulina: corticosteroide, diurético 

tiazídico, diurético de alça e tabaco; 

• Podem exigir doses maiores de insulina 

ou mudanças de horários de aplicação: os 

agentes hiperglicemiantes (bloqueadores 

do canal de cálcio, clonidina, danado, 

dextrotiroxina, diazóxido parenteral, 

epinefrina, estrogênios, anticoncepcionais 

orais, glucagon, hormônio do 

crescimento, heparina, antagonistas dos 

receptores H2 da histamina, morfina, 

nicotina, fenitoína, sulfimpirazona e 

hormônios tireoideanos). 

• Podem exigir doses menores de insulina 

ou mudanças de horários de aplicação: os 

agentes hipoglicemiantes (inibidores da 
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ECA-enzima conversora da angiotensina, 

bromocriptina, clofibrato, cetoconazol, 

lítio, mebendazol, piridoxina, 

sulfonamidas e teofilina). 

• Podem aumentar o efeito hipoglicemiante 

da insulina: androgênios, esteroides 

anabolizantes, antidiabéticos orais 

(sulfonilureia), inibidores da anidrase 

carbônica (particularmente 

acetazolamida), anti-inflamatórios não 

esteroidais ou salicilatos, em grandes 

doses, cloroquina, quinidina e quinina. 

• Podem causar hiperglicemia ou 

hipoglicemia: betabloqueador, 

guanetidina, IMAO (inibidores da 

monoamina-oxidase), octreotida e 

pentamidina. 

• Pode alterar a resposta da 

insulina: tetraciclina. 

 
*Todas as interações medicamentosas foram retiradas das bulas das insulinas, 2016. 
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APÊNDICE O – Aplicação dos nove certos para a administração de medicamentos. 

 

1. Checar o paciente 

• Utilizar dois identificadores (como nome do paciente e data de nascimento); 

• Questionar ao paciente, confirmar com a pulseira de identificação; 

• Verificar se o nome corresponde ao nome identificado no leito, nome 

identificado no prontuário e nome identificado na prescrição médica; 

• Evitar dentro do possível internar duas pessoas com nomes similares na mesma 

enfermaria; 

• Evitar, dentro do possível que o mesmo funcionário seja responsável pela 

prestação da assistência de enfermagem a dois pacientes com nomes similares; 

• Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla-checagem; 

• Em caso de alguma não-conformidade, não administrar a insulina e entrar em 

contato com a Supervisão de Enfermagem para a solução da divergência. 

2. Checar a insulina 

• Conferir se o nome da insulina que tem em mãos é a que está prescrita. Antes 

de administrar, deve-se conferir o nome da insulina com a prescrição médica; 

• Conhecer o paciente e suas alergias. Conferir se ele não é alérgico a insulina 

prescrita;  

• Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e aviso 

em prontuário, alertando toda a equipe; 

• Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem; 

• Em caso de alguma não-conformidade, não administrar a inulina dispensada e 

solicitar ao farmacêutico a dispensação da insulina correta. 

3. Checar a forma farmacêutica  

• Checar se a insulina a ser administrada possui a forma farmacêutica e via de 

administração prescrita; 

• Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão 

apropriadas à condição clínica do paciente; 

• Atentar-se aos diferentes tipos as insulinas: frasco-ampola, refil, caneta 

descartável e caneta recarregável; 

• Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem; 

• Em caso de alguma não-conformidade, não administrar a insulina dispensada e 

solicitar ao farmacêutico a dispensação da insulina com forma farmacêutica 

adequada prescrita conforme a prescrição médica. 

4. Checar a dose  

• Essa atividade é considerada uma das mais importantes para evitar erros de 

medicação que podem causar dano ao paciente; 

• Conferir atentamente a dose prescrita para a insulina. Doses escritas com 

“zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada, conferindo as 

dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 

10 ou 100 vezes superiores à desejada; 

• Atentar-se principalmente as unidades internacionais. Não administrar a 

insulina se a unidade de medida da dose estiver prescrita abreviada em UI. Em 

Caso esteja (não-conformidade), solicitar ao médico prescritor a alteração na 
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prescrição conforme o APÊNDICE I – Lista de padronização da prescrição de 

unidade e/ou medida da dose das insulinas.  

• Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bomba 

de infusão para insulinas a serem administradas em infusão endovenosa; 

• Se não for realizada a dupla checagem por outro profissional não administrar a 

insulina. 

5. Checar a via de administração  

• Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada 

para administrar a insulina; 

• Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito para insulina administrada 

por via endovenosa, conforme o APÊNDICE J – Protocolo institucional de 

controle glicêmico; 

• Avaliar a compatibilidade da insulina com os produtos utilizados para sua 

administração (seringas, cateteres, sondas, equipos, e outros); 

• Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem; 

• Não administrar a insulina antes de esclarecer todas as dúvidas (não-

conformidade) com a supervisão de enfermagem, prescritor ou farmacêutico 

previamente à administração. 

6. Checar a hora de administração 

• A insulina deve ser preparada na hora da administração, de preferência à beira 

leito; 

• Em caso de insulinas administradas após algum tempo do preparo devemos 

atentar para o período de estabilidade (como insulina diluída para administração 

endovenosa) e também para a forma de armazenamento; 

• A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário predefinido 

somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor; 

• Solicitar que outro enfermeiro realize a dupla checagem; 

• Em caso de alguma não-conformidade, não administrar a insulina e acionar a 

Supervisão de Enfermagem. 

7. Registrar a administração 

• Na prescrição checar o horário de administração da insulina que foi 

administrada; 

• Na anotação de enfermagem, registre o medicamento administrado e justifique 

em casos de adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente 

e eventos adversos. 

8. Orientar corretamente 

• A orientação correta refere-se tanto ao profissional quanto ao paciente; 

• Qualquer dúvida deve ser esclarecida antes de administrar da insulina; 

• De acordo com os 10 passos para segurança do paciente, o paciente também é 

uma barreira para prevenir erros e deve ser envolvido na segurança de sua 

assistência.  Deve-se informar o paciente sobre a insulina que está sendo 

administrado (nome), para que “serve” (indicação), a dose e a frequência que 

será administrada. 
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9. Acompanhar a resposta 

• Nessa última etapa devemos observar cuidadosamente o paciente, para 

identificar se o medicamento teve o efeito desejado. Registrar em prontuário e 

informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes (em intensidade e forma) do 

esperado para o medicamento. Deve-se considerar o que o paciente ou familiar 

relata e nunca menosprezar ou desprezar as informações concedidas. 
 

Fonte: adaptado de BRASIL 2013c; UGEDA, 2016. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 01 - Elementos gráficos de diagramação 

Nome Semântica Sintaxe 

Tarefa 
Representa uma etapa de uma sequência que 

precisa ser executada para que um processo seja 
realizado.  

Evento inicial 
Representa uma circunstância ou status que propicia 

o início do processo. 
 

Evento final 
Representa a circunstância ou status final do 

processo. Após esse evento, a instância do processo 

é encerrada.  

Evento 
intermediário 

Representa a circunstância ou status de interrupção 
no meio do processo. Pode existir mais de um 

evento intermediário. Os tipos mais comuns são 

mensagem e tempo, representados por um envelope 
e relógio, respectivamente, dento do duplo círculo. 

 

Evento 
intermediário – 

Cronômetro 

Representa que a tarefa ou processo é disparado em 
uma determinada data, horário ou tem uma 

recorrência temporal.  - Evento inicial ou 

intermediário  

Subprocesso, 
Subatividade 

Representa atividades que precisam ser detalhadas 
dentro do processo ou em outro fluxo a parte. Tais 

atividades compreendem rotinas que ocorrem 
independente do processo pai, e podem ser 

repetidas em outros processos. 
 

Gateway 

São elementos usados para o controle de 
divergências, quando ocorre a divisão do fluxo, e da 

convergência, quando ocorre a junção do fluxo 

 
 

Desvio exclusivo 
ou Decisão 

Operador lógico que representa que ao unir ou 
dividir o fluxo apenas um dos caminhos percorridos 

inicia a atividade ou processo seguinte. 
 

Desvio paralelo 
ou junção 

Operador lógico que representa que ao dividir ou 

unir o fluxo deve haver sincronismo entre todos os 
caminhos que antecedem ao operador lógico, ou 
seja, todos os caminhos devem ser percorridos 

antes de iniciar a atividade seguinte. 
 

Raia 
Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 

coordenação ou departamento) da organização. 

 

Sistema 
Representa os repositórios de informação que 

apoiam a execução de uma atividade. 
 

Documento 
Representa os documentos utilizados como entrada 

ou saída de uma atividade. 
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Unidade 

organizacional 
oficial 

Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 

coordenação ou departamento) formal da 
organização, que interage com algum processo. 

 

Unidade 
organizacional 

informal 

Representa uma área (unidade de negócio, gerência, 

coordenação ou departamento) informal da 
organização, que interage com algum processo. 

 

Papel 
Representa o posto de trabalho (papel/função) que 

interage com um processo (produzindo ou 
consumindo informações). 

 

Grupo informal 
Representa um grupo informal da organização, que 

interage com algum processo.  

Fonte: adaptado de BARBARÁ et al., 2014. 


