
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA 

 

 

 

DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA E DOS 

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NA PEDIATRIA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 



 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA 

 

 

 

DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA E DOS 

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NA PEDIATRIA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal Fluminense como pré-requisito 

para a obtenção do título de Mestre em 

Saúde Coletiva. 

Orientadoras: Profa. Dra. Luciana 

Tricai Cavalini e Profa. Dra. Sonia 

Regina Lambert Passos 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     B375 Barbosa, Natália Silva de Oliveira 

   Desempenho dos sistemas de prescrição eletrônica e dos sistemas de apoio 

à decisão na pediatria: uma revisão sistemática / Natália Silva de Oliveira 

Barbosa. – Niterói: [s.n.], 2011.  

   84f. : il., 30 cm.  

Orientador: Luciana Tricai Cavalini. 

Co-orientadora: Sonia Regina Lambert Passos 

 

   Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva)– Universidade Federal 

Fluminense, 2011. 

 

    1. Prescrição Eletrônica. 2. Sistemas de Apoio à Decisão. 3. Registros 

Eletrônicos de Saúde. 4. Pediatria. 5. Erros de Medicação. I. Título. 

                                     

                                      CDD 615.14   

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca de Medicina  

da Universidade Federal Fluminense 

 



iv 

 

 

 

Agradecimentos 

 

A Deus que nunca me abandonou, apoiou-me nos momentos difíceis; sem ele, 

nada disso seria possível. 

À minha família e ao meu marido, pelo incentivo e paciência que foram 

fundamentais. 

Às professoras e orientadoras Luciana Tricai Cavalini e Sonia Regina Lambert 

Passos, grandes mestras, doutoras e exemplos para todos os profissionais de saúde. 

Aos Profs. Drs. Carlos Augusto Ferreira de Andrade e Sandra Costa Fonseca, 

pela sugestões essenciais fornecidas durante a qualificação. 

À Dra. Maria de Fátima Moreira Martins, Bibliotecária-Chefe da Biblioteca da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, pela 

orientação indispensável à realização da busca bibliográfica desta revisão sistemática. 

Esta dissertação teve apoio parcial da Coordenação de Aprimoramento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), mediante a outorga de uma Bolsa de Mestrado do 

Programa Especial para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esta 

dissertação é vinculada ao Laboratório “Multilevel Healthcare Information Modelling” 

(LA-MLHIM), associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Medicina 

Assistida por Computação Científica (INCT-MACC), assim como ao Laboratório de 

Epidemiologia Clínica do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação 

Oswaldo Cruz onde está sediado o Grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de Ciência 

e Tecnologia (CNPq) “Epidemiologia Clínica Aplicada ao Desenvolvimento de 

Instrumentos de Apoio à Decisão Médica”. 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

Resumo 

 

Introdução. Os Registros Eletrônicos em Saúde (RES), os Sistemas de Prescrição 

Eletrônica (SPE) e os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) podem ser eficazes na 

redução de erros de medicamentos e de eventos adversos a medicamentos. A efetividade 

do SPE e do SAD tem sido demonstrada em cuidados médicos pediátricos. No entanto, 

a adoção de tecnologias de informação em geral, e de RES, SPE e SAD em particular, 

como um investimento específico dos serviços de saúde, ou até mesmo como uma 

política de saúde em nível nacional, deve ser baseada em evidências provenientes de 

estudos mais consistentes. Objetivo. Avaliar o desempenho dos RES, SPE e SAD na 

redução de erros de medicamentos e de eventos adversos a medicamentos em pacientes 

pediátricos. Método. Foram analisadas as principais bases de dados bibliográficas, para 

a busca de artigos publicados até junho de 2010. Os critérios de inclusão foram a 

classificação do artigo como um estudo observacional ou de Ensaio Clínico Controlado 

Randomizado (ECR) sobre erros de medicamentos ou eventos adversos a medicamentos 

em pediatria, mediante o uso de RES, SPE ou SAD, publicados em qualquer idioma. 

Foram excluídos da análise os relatos sobre sistemas centrados essencialmente no 

diagnóstico, ou na prescrição de vacinação, alimentação ou de outros procedimentos 

terapêuticos não medicamentosos. Resultados. Esta revisão sistemática selecionou 22 

artigos, sendo que a vasta maioria dos estudos foi realizada em ambiente hospitalar. Dez 

artigos estudaram especificamente o efeito de SPE e SAD nos erros de dosagem. Em 

seis artigos, os resultados demonstraram redução deste tipo de erro, enquanto que, em 

três, não houve aumento ou redução, e um estudo demonstrou redução para alguns erros 

de dosagem e aumento para outros. Entre os demais erros analisados nos artigos 

incluídos, incluem-se os erros gerais de medicação. De forma consistente, a maioria dos 

estudos demonstraram a redução destes erros pela implementação de RES, SPE e SAD, 

sendo que a ilegibilidade foi eliminada. Oito artigos estudaram os eventos adversos a 

medicamentos, observando redução deste desfecho. Conclusões. De modo geral, 

identificou-se uma tendência à redução dos erros de medicamentos, tanto os erros 

específicos de dosagem, quanto os demais erros, quando SPE e SAD são 

implementados. O efeito redutor das tecnologias de informação é ainda mais consistente 

em relação aos eventos adversos a medicamentos. 
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Abstract 

 

Introduction. Electronic Health Records (EHR), Computerized Prescription Order 

Entries (CPOE) and Decision Support Systems (DSS) may be effective in reducing 

medication errors and adverse drug events. The effectiveness of the CPOE and the DSS 

has been demonstrated in pediatric care. However, the adoption of information 

technology in general, and of EHR, CPOE and DSS in particular, as a specific 

investment of health services, or even as a health policy at the national level, should be 

based on evidence from more consistent studies. Objective. To evaluate the 

performance of EHR, CPOE and DSS in reducing medication errors and adverse drug 

events in pediatric patients. Method. We analyzed the major bibliographic databases, to 

search for articles published until June 2010. Inclusion criteria were the classification of 

the article as an RCT or observational study on medication errors or adverse drug events 

in pediatrics through the use of EHR, CPOE or DSS, published in any language. 

Reports on systems primarily focused on diagnosis or prescription, vaccination, food or 

other non-drug therapeutic procedures were excluded from the analysis. Results. This 

systematic review selected 22 articles, and the vast majority of studies were performed 

in a hospital environment. Ten articles specifically studied the effect of COPE and DSS 

on the dosing errors. In six articles, the results showed reduction in this type of error, 

while in three there was no increase or reduction, and one study showed some reduction 

in some dosing errors and increase in others. Among the other errors analyzed in the 

included articles, the general medication errors were included. Consistently, most 

studies showed the reduction of these errors through the implementation of EHR, CPOE 

and DSS, and the illegibility was eliminated. Eight papers have studied the adverse drug 

events, noting the reduction of this outcome. Conclusions. Overall, we identified a 

trend towards reduction of medication errors, both specific dosing errors, as other 

errors, when COPE and DSS are implemented. The reductive effect of those 

information technologies is even more consistent in relation to adverse drug events. 
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1. Introdução 

 

1.1. Erros de medicamentos e eventos adversos a medicamentos como um problema 

de saúde pública 

 

A segurança dos pacientes é uma prioridade nos sistemas de saúde em todo o 

mundo. A cada ano, muitos pacientes são prejudicados por erros de medicamentos, e 

cerca de um terço desses erros podem ser evitados. Como conseqüência, iniciativas 

políticas têm sido implementadas em uma tentativa de reduzir os eventos adversos a 

medicamentos. Erros de medicação são uma das causas mais comuns de eventos 

adversos, incluindo a prescrição, transcrição, dispensação e erros na administração. 

(Ghaleb et al., 2005). 

Segundo o National Council for Medication Error report and Prevention, erros 

de medicação são eventos adversos preveníveis capazes de causar ou facilitar o uso 

inapropriado de um medicamento, levando ou não danos ao paciente, enquanto o 

medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou cliente (Aguiar et 

al, 2006). 

Os erros de medicamentos podem acarretar sérias conseqüências aos pacientes, 

profissionais e instituições de saúde. Estes são decorrentes de múltiplas causas, 

destacando-se, dentre elas, a ilegibildade e a falta de informações das prescrições 

(Aguiar et al., 2006). 

De acordo com a definição de Fontan et al. (2003), um erro de prescrição se 

refere a qualquer erro no nome de um fármaco, na forma de dosagem, na via de 

administração, ou a omissão de qualquer um desses itens na prescrição, incluindo o 

nome do prescritor e qualquer interação medicamentosa.  

Um erro de medicamento com significado clínico ocorre quando, como resultado 

de uma decisão ou ordem de prescrição (originalmente escrita à mão), há (a) redução na 

probabilidade do tratamento ser oportuno e efetivo ou (b) aumento no risco de dano 

quando se compara com a prática geralmente aceita, sendo que esses dois efeitos devem 

ser significativos e não intencionais (Ghaleb et al., 2005, citado por Jani et al., 2009). 
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A prescrição manuscrita aumenta a probabilidade de apresentar problemas de 

legibilidade, quando a letra do prescritor não é clara. Isso incrementa a chance de erros 

de medicamentos. Em um hospital de Belo Horizonte, das prescrições escritas 

(totalmente escritas à mão) constatou-se um risco 6,3 vezes maior de problemas, 

enquanto que as mistas (composta por prescrição digitada e escrita à mão) apresentaram 

um risco 3,5 vezes maior de problemas, quando comparadas às digitadas 

(computadorizadas e impressas) (Aguiar et al., 2006). 

A complexidade dos cuidados de saúde se reflete no maior esforço feito pelo 

médico para investigar e tratar um paciente durante uma visita. Fatores relacionados a 

esses cuidados durante a visita (por exemplo, aumento do número de diagnósticos e de 

medicações por um paciente) foram significativamente correlacionados com a 

ilegibilidade. Isso porque pacientes com perfis médicos complicados apresentam maior 

risco de (1) efeitos adversos mais graves se uma prescrição incorreta é dispensada, e (2) 

um aumento potencial nas interações medicamentosas ou contra-indicações (Sano et al., 

2002). 

Recomenda-se que as prescrições sejam legíveis, não apresentem nenhum 

equívoco (por exemplo, informações erradas), e sejam datadas e assinadas com clareza 

para a boa comunicação entre o prescritor, o farmacêutico e o enfermeiro. Além disso, 

uma boa prescrição deve conter informações suficientes para permitir que o 

farmacêutico ou o enfermeiro detectem possíveis erros antes de o fármaco ser fornecido 

ao paciente (Aguiar et al., 2006). 

A habilidade nas prescrições é fundamental para a prática da medicina.   

Na maioria dos países desenvolvidos, a prescrição de medicamentos é atualmente a 

atividade que mais rapidamente aumenta o custo dos cuidados de saúde, no Canadá, este 

custo excede 22 bilhões de dólares ao ano e tem aumentado 10,5% ao ano (Canadian 

Institute for Health Information, 2005). Com o aumento na prescrição de medicamentos, 

seguem-se potenciais eventos adversos aos fármacos, incluindo erros de prescrição. 

Estima-se que, nos Estados Unidos, os erros de prescrição ocorram em 57 de cada 1.000 

pedidos médicos, com 18,7 a 57,7% de danos potenciais (Von Laue et al., 2003). Nos 

hospitais do Reino Unido, a estimativa da incidência de erros de prescrição é de 1,5% 

(Ghaleb et al., 2005). 
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Em uma pesquisa sobre farmácias hospitalares nos Estados Unidos, somente 

4,3% dos 530 hospitais pesquisados possuíam um sistema de prescrição médica 

computadorizado, demonstrando que, mesmo nos países desenvolvidos, ainda persiste 

um considerável atraso tecnológico no que diz respeito ao procedimento de prescrição 

de medicamentos, realizado à mão livre na maioria dos casos (Aguiar et al., 2006). 

Assim, verifica-se que o uso inadequado de medicamentos é um importante 

problema de saúde pública em todo o mundo, com grandes conseqüências econômicas. 

Estima-se que a prescrição incorreta pode acarretar gastos de 50 a 70% a mais nos 

recursos governamentais destinados a medicamentos (Aguiar et al., 2006). 

Portanto, erros de medicação derivados de problemas na prescrição possuem 

uma dimensão social importante, devido ao elevado número de pessoas internadas em 

hospitais, a freqüente polimedicação à qual esses pacientes são submetidos, e ao 

contínuo interesse na melhoria da qualidade da assistência hospitalar. Partindo-se do 

conhecimento das possíveis causas de erros de medicação, poderão ser desenvolvidos 

sistemas de prescrição mais seguros, que agreguem qualidade ao processo de utilização 

de medicamentos não apenas nos hospitais, mas também nas drogarias e farmácias, 

favorecendo a racionalização dos custos do sistema de saúde (Franklin et al., 2007). 

Espera-se, assim, que sistemas de detecção de erros evitáveis pelos profissionais 

de saúde possam melhorar a segurança dos pacientes e reduzir os custos de eventos 

adversos a medicamentos. Deste modo, a percepção dos potenciais efeitos custo-

benéficos da implantação de tais sistemas tem sido suficiente para gerar uma 

multiplicidade de iniciativas de desenvolvimento de sistemas informatizados de 

prescrição de medicamentos (Bemt et al., 2002). 

 



 

 

13 

 

1.2. Erros de medicamentos e eventos adversos a medicamentos em pediatria 

 

A situação relativa aos erros de medicamentos e de Eventos Adversos a 

Medicamentos (EAM) na especialidade de pediatria é mais preocupante do que o já 

complexo quadro geral. Killelea et al., (2007) demonstraram que erros potencialmente 

prejudiciais ocorrem em pacientes pediátricos a uma taxa 3 vezes maior do que em 

pacientes adultos. 

Um dos possíveis determinantes desses fenômenos é que a maior parte dos 

medicamentos é destinada a adultos, sendo, portanto apresentados em formas que 

contêm doses em concentrações inadequadas para crianças. Como resultado, os clínicos 

que assistem récem-nascidos, em grande parte das vezes prematuros, têm que adaptar o 

fármaco para dosagens adequadas para esta categoria de pacientes. Este processo requer 

uma série de passos que aumentam a probabilidade de erros. Em outras palavras, a 

omissão de um passo ou um cálculo errado, geralmente utilizando decimais, pode 

resultar em administração de doses 10 vezes maiores do que o necessário para um 

paciente pediátrico. Esse erro pode produzir conseqüências graves ou até mesmo a 

morte, sobretudo quando o fármaco apresenta janela terapêutica estreita (Otero et al., 

2008).  

Os erros de medicação em pediatria são especialmente problemáticos porque as 

crianças têm reservas fisiológicas limitadas e muitas são incapazes de informar aos 

profissionais de saúde as reações indesejáveis. Uma outra questão importante na atenção 

pediátrica é que os medicamentos utilizados em pacientes internados diferem 

substancialmente daqueles prescritos a pacientes ambulatoriais: por exemplo, 

medicamentos por via intravenosa são menos freqüentes em pacientes ambulatoriais e 

mais freqüentes em pacientes hospitalizados, e no caso de crianças, o cálculo da 

dosagem e a técnica de administração dos medicamentos são mais complexos do que 

em adultos. Esses fatores podem afetar a incidência de erros de prescrição e dos eventos 

adversos a medicamentos em serviços de saúde pediátricos (Jani et al., 2008).  

Outro problema é que as receitas são normalmente dirigidas aos responsáveis 

das crianças, geralmente a mãe, que deve seguir corretamente as instruções. Portanto, o 

sucesso do tratamento depende do entendimento perfeitamente e da obediência estrita à 
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prescrição. Essa é uma justificativa muito relevante para que a prescrição seja legível e 

contenha todos os passos que devem ser seguidos pela pessoa responsável por 

administrar o medicamento para a criança (Sano et al., 2002). 

Ademais, pacientes pediátricos com quadros clínicos graves, como os 

encontrados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), podem ter alterações 

significativas de peso num curto período de tempo, exigindo cálculos repetidos com 

ajustes constantes, o que proporcionaria uma maior oportunidade de ocorrência de erros 

nas dosagens (Killelea et al., 2007). 

Nota-se, portanto, que o processo de prescrição de medicamentos para crianças 

numa UTI, por exemplo, é complexo e carece de padronização, o que pode aumentar o 

risco de erros de medicação e eventos adversos. Esses problemas são ampliados pelo 

uso de fármacos vasoativos e aqueles usados durante a ressuscitação cardiopulmonar, 

que exigem cálculos complexos e rápidos, feitos em situações de grande pressão, para 

determinar sua concentração (Potts et al., 2004). 

De acordo com a definição de Kaushal et al. (2001), os Eventos Adversos a 

Medicamentos potenciais são erros de medicação com potencial significativo para 

lesionar um paciente. Os Eventos Adversos a Medicamentos podem ser interceptados 

antes de chegar ao paciente. Um exemplo de um Evento Adverso a Medicamentos 

potencial interceptado seria uma prescrição escrita com uma overdose de 10 vezes de 

um medicamento, que é interceptada e corrigida por um farmacêutico antes de chegar ao 

paciente. Um Evento Adverso a Medicamentos potencial não interceptado seria uma 

overdose de um medicamento, administrado a um paciente, que não apresenta seqüela. 

Alguns Eventos Adversos a Medicamentos estão associados a um erro de  

prescrição, dispensação ou administração. Tais Eventos Adversos a Medicamentos são 

classificados como preveníveis. Alguns outros, entretanto, ocorrem por reações adversas 

do paciente ao medicamento que não eram conhecidas previamente. Estes Eventos 

Adversos, portanto, não estão associados a um erro de medicamento, dado que o 

procedimento de prescrição foi correto, desde que o prescritor tenha obedecido a regras 

de prescrição e evitado interações medicamentosas. Tais Eventos Adversos a 

Medicamentos são classificados como não preveníveis. Um exemplo de um Evento 

Adverso a Medicamentos prevenível seria o desenvolvimento de uma erupção cutânea 
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após a administração de ampicilina a um paciente sabidamente alérgico à penicilina. Em 

contraste, um Evento Adverso a Medicamentos não prevenível seria o desenvolvimento 

de uma colite provocada pelo Clostridium difficile após o uso de ampicilina (Kaushal et 

al., 2001).  

 

1.3. Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à Decisão 

 

A incorporação da tecnologia da informação em saúde ocorre há cinco décadas, 

e seus produtos são amplamente utilizados. Os Registros Eletrônicos em Saúde (RES), 

dotados ou não de Sistemas de Prescrição Eletrônica (SPE) oferecem, aos profissionais 

de saúde, um acesso a vastas quantidades de informações relativas ao paciente, além de 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) para ações clínicas. A tecnologia da informação 

tem ajudado a estabelecer protocolos padronizados de comunicação em saúde, o que 

permite a troca de qualquer tipo de informação entre atores em saúde. O 

desenvolvimento de ambientes de rede para os serviços de saúde tem permitido, ao 

sistema de saúde em nível regional, apoiar ações de referência e contra referência de 

forma transparente e, assim, garantir o provimento do acesso aos serviços de saúde e à 

informação em saúde em nível local, regional, e nacional (Haux et al., 2002; Rigby et 

al., 2000). 

O Registro Eletrônico em Saúde pode melhorar a confiabilidade, a qualidade e a 

segurança no uso dos medicamentos. O Sistema de Prescrição Eletrônica e o Sistema de 

Apoio à Decisão podem melhorar a segurança dos medicamentos e reduzir os gastos 

com a medicação, porque introduzem automação no momento da prescrição. Além 

disso, a prescrição eletrônica pode ocorrer imediatamente, com precisão, confiabilidade 

e legibildade (Kuperman et al., 2007). 

Há varias definições para os Registros Eletrônicos em Saúde, nem todas elas 

consensuais. Para efeitos deste projeto, adotaremos (de forma traduzida e adaptada) a 

definição da Health Information Management Systems Society (HIMSS) dos Estados 

Unidos, na qual um RES é  
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“um registro eletrônico longitudinal das informações em saúde de um paciente, gerada 

por uma ou mais consultas em qualquer serviço de saúde. Nestas informações, estão 

incluídos os dados demográficos do paciente, evoluções, problemas, medicações, dados 

vitais, história médica pregressa, imunizações, dados laboratoriais e registros 

radiográficos. O RES automatiza e orienta o processo de trabalho do profissional em 

saúde. O RES é capaz de gerar um registro completo de uma consulta clínica do paciente, 

assim como apóia, através de interfaces, outras atividades relacionadas ao atendimento – 

incluindo apoio à decisão baseada em evidências, controle de qualidade e registro de 

eventos” (National Institutes of Health, 2006). 

 

Esta definição de Registro Eletrônico em Saúde é adequada aos propósitos deste 

projeto, pois integra, às funcionalidades do Registro Eletrônico em Saúde, os Sistemas 

de Prescrições Eletrônicas e os Sistemas de Apoio à Decisão que, assim como os 

Registros Eletrônicos em Saúde, não apresentam uma definição consensual, 

especialmente na área de saúde. Adotaremos a definição de Ormond (2005) para o SPE 

como “(…) um desenho (ou redesenho) de processos clínicos que integra tecnologias 

para otimizar a prescrição médica de medicamentos, testes laboratoriais etc.”. Para o 

SAD, será adotada a definição de Wyatt e Spiegelhalter (1991), na qual “sistemas de 

apoio à decisão clínica são sistemas ativos de conhecimento que utilizam dois ou mais 

itens de dados do paciente para gerar um aconselhamento específico para o caso”. 

Um Sistema de Apoio à Decisão básico inclui a verificação de alergias a 

medicamentos, orientações básicas de dosagem, um formulário de apoio à decisão, 

verificação de possível duplicação da terapia e de interação medicamentosa. Por outro 

lado, os Sistemas de Apoio à Decisão avançados incluem apoio à elaboração de 

dosagens para pacientes com complicações (por exemplo, idosos e renais crônicos), 

orientação para testes laboratoriais relacionados a medicamentos, gravidez, drogas, além 

de verificação e controle de contra-indicações (Kuperman et al., 2007). 

Apesar de apresentarem várias utilizações, o principal interesse nos Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão é a melhora nos resultados dos 

pacientes, por influenciar o processo decisório dos profissionais em saúde (no caso de 

medicações, especificamente dos prescritores) (Delaney et al., 1999; Bates e Gawande, 

2003).  Os Sistemas de Apoio à Decisão fornecem um aviso específico de cada paciente, 

utilizando algoritmos para comparar características do paciente com o conhecimento 

técnico (Grimshaw et al., 1995; Friedman e Wyatt, 1997; Eccles et al., 2002). SPE com 

SAD lidam especificamente com medicamentos e podem dar o apoio básico (por 
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exemplo, para consumo de fármaco, interações medicamentosas) até funções complexas 

(por exemplo, integrando o diagnóstico específico do paciente, fatores de risco, e fazer 

recomendação de um fármaco antes do início do tratamento). Estes sistemas podem 

incluir, mas não exigir, um processo formal de prescrição ligado às farmácias (Coiera, 

2003).  

Acredita-se amplamente que a tecnologia da informatização irá revolucionar a 

prescrição, a dispensação e a administração de medicamentos. O Sistema de Prescrição 

Eletrônica é muitas vezes promovido para reduzir os erros de prescrição, e automatizar a 

dispensação, preconizando o código de barras para reduzir a medicação administrada 

por engano (Franklin et al., 2007). 

Por outro lado, alguns efeitos negativos de Sistema de Prescrição Eletrônica e 

Sistema de Apoio à Decisão são apontados, especialmente sobre o treinamento de 

médicos residentes e estudantes, que podem se tornar excessivamente dependentes dos 

aplicativos para cálculos e processos que exijam memorização. Há que se levar em 

conta, igualmente, os custos de implementação e manutenção de tais sistemas, em 

termos de aquisição e manutenção de hardware e software, e o treinamento necessário 

para a equipe de saúde que ira utilizá-los (Kawano et al., 2006). 

Revisões sistemáticas avaliadas na literatura em torno do apoio à decisão 

mostram que as tecnologias têm o potencial para melhorar o desempenho profissional, 

mas os efeitos sobre os resultados em paciente ainda são pouco claros. Várias 

características têm sido relacionadas ao êxito do apoio à decisão na clínica. Estes 

incluem a utilização de um computador para gerar o apoio à decisão baseado na análise 

dos dados dos Registros Eletrônicos em Saúde automatizados, incluindo fornecimento 

de recomendações em vez de apenas avaliações, e o apoio à decisão em sincronia com 

fluxo de trabalho clínico habitual (Kaushal et al., 2003; Kawamoto e Lobach, 2003; 

Garg et al., 2005; Kawamoto et al., 2005). 

No entanto, apenas uma dessas revisões, de acordo com Kawamoto e Lobach 

(2003), realizou sua análise com provas de alta qualidade (ensaios clínicos controlados 

randomizados). Nenhuma das revisões sistemáticas separou resultados pela sua ordem 

natural de dificuldade: desenvolvimento do sistema, ocorrência de mudanças no 

comportamento e no resultado dos pacientes, e nenhuma discutiu aspectos que predizem 
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sucesso versus o fracasso de cada resultado. Por último, embora uma revisão seja 

limitada a sistemas para fármacos, nenhum estudo até o momento analisou todos os P-

SCAD, independentemente da presença deste recurso no sistema.  

 



 

 

19 

 

1.4. Revisão sistemática  

 

A demanda por qualidade máxima do cuidado em saúde, combinada com a 

necessidade de uso racional de recursos, tanto públicos quanto privados, tem 

contribuído para aumentar a pressão sobre os profissionais da área, no sentido de 

assegurar a implementação de uma prática baseada em evidências científicas. A 

expressão “medicina baseada em evidência” surgiu na década de 1980 para dar suporte 

teórico e metodológico à aprendizagem baseada em problemas, usada pela MacMaster 

University Medicine School (Bennett et al., 2000). 

A Prática Baseada em Evidência (PBE) tem sido definida como o uso 

consciente, explícito e criterioso da melhor e mais atual evidência de pesquisa na 

tomada de decisões clínicas sobre o cuidado de pacientes. Nem todas as pesquisas, 

publicadas em periódicos científicos, são bem desenvolvidas; dessa forma, se faz 

necessária uma avaliação cuidadosa da sua validade e da aplicabilidade clínica dos 

resultados (Sackett et al., 2000). 

A análise de evidências de pesquisa exige dos profissionais conhecimentos e 

habilidades novos, para capacitá-los a ter autonomia na avaliação crítica das 

informações científicas, que serão utilizadas para diminuir as incertezas das decisões 

tomadas na clínica (Sampaio et al., 2002). 

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma 

forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. 

Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a um 

tema de pesquisa específico, mediante a aplicação de métodos explícitos e 

sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. As 

revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de um 

conjunto de estudos, realizados separadamente, sobre determinada intervenção, que 

podem apresentar resultados conflitantes, bem como identificar temas que necessitam 

de mais evidências, auxiliando na orientação para investigações futuras (Greenhalgh, 

1997; Egger et al., 2002). 
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Revisões narrativas são propensas a vieses e erros. Na revisão tradicional não há 

regras formais, visto que os revisores por vezes discordam da adequação dos estudos 

incluídos, assim como da melhor forma para avaliar as evidências que eles fornecem. É 

freqüente que o autor faça uma escolha seletiva de estudos que favorecem a sua visão. 

Assim, os resultados dos estudos são analisados contando-se o número de estudos que 

concordaram com a questão analisada e são selecionados aqueles que recebem a maior 

quantidade de votos (Egger e Smith, 1997; Egger et al., 2002).   

A mais alta posição ocupada pela revisão sistemática na hierarquia da evidência 

ilustra a sua importância para a clínica e a pesquisa. Estudos de revisão sistemática com 

metanálise ou sem ela, que incluem Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) tendem 

geralmente a disponibilizar evidência mais forte, ou seja, são estudos mais adequados 

para responder a perguntas sobre a eficácia de uma intervenção (Akobeng, 2005; Evans, 

2003). 

Revisões sistemáticas permitem uma avaliação mais objetiva, o que pode ajudar 

a resolver incertezas quando as pesquisas originais, revisões clássicas e comentários 

editoriais discordam. Uma revisão sistemática tem método reprodutível, formalizado 

com sintaxes de busca em bases remotas, segundo descritores que atendem ao objeto da 

pesquisa. A inclusão dos estudos é realizada de maneira independente, por pelo menos 

dois investigadores, e respeita questões de qualidade metodológica, tais como tamanho 

de amostra, magnitude do efeito e delineamento da pesquisa (Jüni et al., 2001; Egger et 

al., 2002).  

A realização de uma revisão sistemática envolve o trabalho de pelo menos dois 

pesquisadores, que avaliarão, de forma independente, a qualidade metodológica de cada 

artigo selecionado. É importante que os pesquisadores elaborem um protocolo de 

pesquisa que inclua os seguintes itens: como os estudos serão encontrados, critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, verificação da 

acurácia dos resultados, determinação da qualidade dos estudos e análise da estatística 

utilizada (Cook et al., 1995; Egger et al., 2002). 

Assim como qualquer outra investigação científica, uma boa revisão sistemática 

requer uma pergunta ou questão bem formulada e clara. Ela deve conter a descrição da 

doença ou condição de interesse, a população, o contexto, a intervenção e o desfecho. 
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Os pesquisadores devem se certificar de que todos os artigos importantes ou que possam 

ter algum impacto na conclusão da revisão sejam incluídos (Jadad et al., 1998; Egger et 

al., 2002). 

Os estudos que produzem resultados negativos têm menos probabilidade de 

serem relatados do que outros. Isto é, geralmente, chamado de viés de publicação. Há 

também evidência de que o viés de informação resulta principalmente do fato de os 

pesquisadores não relatarem por escrito ou não submeterem relatórios de pesquisa para 

publicação, por causa da prevista rejeição de estudos negativos por editores de revistas 

(Egger et al., 2002; Sridharan e Greenland, 2009). Outro problema demonstrado é que 

se as estimativas dos efeitos dos tratamentos de alguns desfechos estudados não 

sustentam as hipóteses iniciais dos pesquisadores; nestes casos, estes dados, às vezes, 

também não são relatados (Kerr, 1998; Chan et al., 2004). Vieses de publicação tendem 

a levar a conclusões de que os tratamentos médicos são mais eficazes do que são na 

verdade (Egger et al., 2002; Macleod et al., 2004). 

O relato seletivo dos estudos patrocinados pela indústria farmacêutica é outro 

problema, ainda que não esteja limitado àqueles com interesses comerciais escusos. Os 

comitês de ética na pesquisa, os especialistas em ética médica e as instituições de 

pesquisa até agora não fizeram o bastante para proteger os pacientes e o público dos 

efeitos adversos dos vieses de informação (Egger et al., 2002; Irwin, 2007; Shields, 

2000). 

Outro problema diz respeito à vontade dos pesquisadores de fornecer dados de 

estudos não publicados, visto que resultados mais favoráveis tendem a ser fornecidos 

mais rapidamente (Begg e Berlin, 1988; Egger et al., 2002). 

Revisões muitas vezes são baseadas em ensaios publicados em inglês. Os 

autores são mais propensos a apresentar os resultados positivos em jornal internacional 

de língua inglesa, enquanto que os resultados negativos são publicados em jornal local. 

Esta questão foi demonstrada para a literatura de língua alemã. Ao comparar pares de 

artigos publicados pelos mesmos autores, 63% dos estudos publicados em inglês 

produziram resultados positivos em comparação a 35% dos estudos publicados em 

alemão, sendo que esta diferença foi estatisticamente significativa a um nível de 

confiança de 95% (Egger et al., 1997b). Relatórios de pesquisa publicados 
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exclusivamente em inglês são, portanto, majoritários em metanálises. Por outro lado, 

como também acontece com estudos não publicados, a baixa qualidade dos artigos 

publicados em outros idiomas além do inglês pode, de fato, introduzir viés nos 

resultados da revisão sistemática, quando estes artigos são incluídos. Assim, a decisão 

do grupo de pesquisa deve levar em conta os benefícios e os riscos de expansão da 

revisão sistemática para um conjunto maior de idiomas (Egger et al., 1997a; Egger et 

al., 2002; Jüni et al., 2002). 
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1.5. Justificativa 

 

 A relevância evidente dos erros de prescrição como problema de saúde pública 

fica patente tanto no dano potencial aos pacientes quanto nos custos ao sistema de 

saúde, ambos desnecessários e evitáveis. A crescente informatização da saúde, nem 

sempre pautada pela melhor escolha tecnológica em termos de qualidade de software, 

faz com que os sistemas de saúde corram o risco de implementação irracional de 

tecnologia, o que traria danos e custos desnecessários adicionais. Nesse contexto, 

inserem-se tanto Sistema de Prescrição Eletrônica como Sistema de Apoio à Decisão, 

especialmente os voltados para a pediatria, na qual os erros de prescrição podem ser 

mais freqüentes e danosos.  

 A segurança com os cuidados de saúde do paciente pediátrico deve ser uma 

investigação de prioridade política, dada a vulnerabilidade das crianças, a significativa  

falta de conhecimento atual ainda existente sobre os erros de medicamento e dos 

eventos adversos em pediatria, e a desproporcional dependência dos cuidados 

ambulatoriais em relação ao tratamento hospitalar. Em pediatria, a prescrição está 

associada com a maioria dos erros, normalmente erros de dosagem, seguida dos erros de 

administração, que podem levar a possíveis eventos adversos a medicamentos. 

 Com os avanços tecnológicos, tais como os Sistema de Prescrição Eletrônica e 

os Sistema de Apoio à Decisão, pode-se diminuir, se não eliminar, os erros de 

medicação. Além disso, a combinação de prescrição eletrônica e de sistemas de apoio à 

decisão pode ajudar os médicos a determinarem a dose certa da medicação terapêutica 

através de cálculos baseados em peso, eliminando os erros humanos de cálculo e, assim, 

fornecendo avisos caso os medicamentos apresentem interações ou causem alergia. 

 A lacuna de conhecimento ainda existente em relação à efetividade dos Sistema 

de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão em pediatria é significativa; 

deste modo, este projeto visa contribuir para a geração de evidências em relação a este 

tema, de modo a subsidiar a tomada de decisão sobre a incorporação de tais tecnologias. 

Para isso, várias partes interessadas no sistema de saúde (órgãos governamentais, 

empresas de software, profissionais de saúde, farmácias, pesquisadores) poderão 

colaborar para uma melhor compreensão dos benefícios e dos riscos dos Sistemas de 
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Prescrição Eletrônica e dos Sistemas de Apoio à Decisão e, assim, permitir um uso de 

medicamentos com maior segurança e eficácia.  

O trabalho que mais se aproximou do problema de pesquisa abordado no 

presente estudo foi a revisão sistemática de van Rosse et al. (2009). Este artigo analisou 

o efeito dos Sistemas de Prescrição Eletrônica e dos Sistemas de Apoio à Decisão nos 

desfechos de internações pediátricas de 0 a 18 meses e de UTI pediátricas e adultas. Os 

resultados deste estudo demonstraram uma redução no risco de erros de prescrição, sem 

que esta redução tenha sido associada a nenhum impacto positivo sobre os desfechos 

clínicos. Isto demonstra a viabilidade de realizar revisões sistemáticas neste tema, 

embora nosso estudo amplie e atualize o estudo previamente publicado, dado que não há 

restrição de idade dos pacientes pediátricos e não há agregação de dados de crianças e 

adultos no que se refere às UTIs. Além disso, o presente estudo tem o potencial de 

trazer reflexões importantes mais abrangentes sobre a efetividade do modelo tradicional, 

não apenas da atenção à saúde de modo genérico, mas também da incorporação 

tecnológica relacionada à implementação de software clínico em serviços de saúde. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho dos Sistemas de Prescrição Eletrônica (SPE) e de Apoio à 

Decisão (SAD) na redução de erros de prescrição e de eventos adversos a medicamentos 

em pacientes pediátricos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Descrever os tipos de erros de medicamentos e de eventos adversos a 

medicamentos em pediatria associados à implementação de Sistemas de Prescrição 

Eletrônica e de Apoio à Decisão; 

2.2.2. Comparar a freqüência de erros de medicamentos e eventos adversos a 

medicamentos segundo a presença ou a ausência de Sistema de Prescrição Eletrônica ou 

Sistema de Apoio à Decisão. 
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3. Método  

 

3.1. Desenho do estudo 

 

Este estudo compreendeu uma revisão sistemática sobre o desempenho de 

Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à Decisão sobre erros de 

medicamentos e eventos adversos a medicamentos em pacientes pediátricos, 

abrangendo a literatura científica disponível até o mês de junho de 2010.  

 

3.2. Estratégia de Busca  

 

A busca bibliográfica foi realizada na Biblioteca da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, sob a orientação da Bibliotecária-

Chefe, Dra. Maria de Fátima Martins.  

Nesta revisão sistemática, especificamente sobre desempenho de Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão nas prescrições em pediatria, foram 

pesquisadas as bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, além das bibliotecas 

virtuais provenientes da Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme) Lilacs, IBECS, 

Biblioteca Cochrane, SciELO, Adolec, BBO, BDENF, CidSaúde, Desastres, HISA, 

Homeoindex, Leyes, MedCarib, REPIDISCA, PAHO e WHOLIS, para artigos 

publicados até junho de 2010. Para esta tarefa contamos com supervisão de bibliotecári 

chefe da biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública (MFMM). 

 

A estratégia de busca utilizada para as bases de dados da PubMed, Scopus e 

Web of Science seguiu os algoritmos listados abaixo:  
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3.2.1. PubMed 

  

(Medical Records Systems, Computerized[MeSH Terms]) AND (Medication 

Errors[MeSH Terms]) 

  (PEDIATRIC*[Title/Abstract] OR CHILD*[Title/Abstract]) AND (Medical 

Records Systems, Computerized[MeSH Terms]) AND (Medication Errors[MeSH 

Terms])  

 

  

3.2.2. Scopus  

 

(TITLE-ABS-KEY("Electronic prescription" OR medical records computerized 

OR cpoe) AND TITLE-ABS-KEY((medication OR prescription OR prescribing) AND 

errors))   

((TITLE-ABS-KEY("Electronic prescription" OR medical records computerized 

OR cpoe) AND TITLE-ABS-KEY((medication OR prescription OR prescribing) AND 

errors))) AND (TITLE-ABS-KEY(pediatric* OR child*))  

  

3.2.3. Web of Science 

 

Topic=("Electronic prescription" OR medical records computerized OR cpoe) 

AND Topic=(medication OR prescription OR prescribing) 

 Topic=("Electronic prescription" OR medical records computerized OR cpoe) 

AND Topic=(medication OR prescription OR prescribing) AND Topic=(pediatric* OR 

child*)  
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3.2.4. Science Direct, Scielo, Lilacs   

 

            TITLE-ABSTR-KEY(medication and error*) and TITLE-ABSTR-

KEY(pediatr* ) 

 Topic=(erro$ [Palavras do resumo] and prescric$ or medicac$ [Palavras do 

resumo] and pediatr$ [Palavras do resumo]) 

 

3.2.5. Embase  

 

Topic=('medication error'/exp AND pediatr* AND 'medical record'/exp) 

 

3.2.6. Demais bases (via Bireme): 

 

 Topic=(erro$ [Abstract] and prescric$ or medicac$ [Abstract] and pediatr$ 

[Abstract]) 

 

Além disso, foram obtidas as referências cruzadas dos artigos selecionados via 

busca eletrônica. Foi considerada a possibilidade de se contactar os autores com vistas à 

obtenção de manuscritos citados, porém não publicados; entretanto, este procedimento 

não foi necessário, visto que não houve a citação de manuscritos não publicados na 

literatura incluída na revisão sistemática.  

 

3.3. Critérios de inclusão e exclusão 

 

Na seleção dos resumos, adotou-se como critério de inclusão a classificação do 

artigo como um estudo observacional ou de intervenção sobre erros de medicamentos 

ou eventos adversos a medicamentos em pediatria, mediante o uso de Sistema de 
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Prescrição Eletrônica ou Sistema de Apoio à Decisão, publicados em qualquer idioma. 

Usamos como suporte para a tradução do artigo incluído, publicado no idioma alemão, a 

ferramenta Google  Tradutor , para minimizar o viés de publicação por idioma. 

Foram excluídos da análise os relatos sobre sistemas centrados essencialmente 

no diagnóstico, ou na prescrição de vacinação, alimentação ou de outros procedimentos 

terapêuticos não medicamentosos, visto que o foco do estudo é a avaliação de erros de 

medicamentos e de eventos adversos a medicamentos.  

 

3.4. Seleção dos artigos 

 

Os títulos de todos os artigos encontrados na busca foram revisados, e aqueles 

potencialmente apropriados para a interpretação de erros de medicamentos e de eventos 

adversos a medicamentos em pediatria, mediante o uso de Sistema de Prescrição 

Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão, foram conservados. Em seguida, os resumos 

foram avaliados independentemente por duas revisoras, em pares formados pela 

mestranda e cada uma de suas orientadoras, para determinar se tais artigos obedeciam 

aos critérios de inclusão e exclusão.  Discrepâncias de avaliação entre as duplas de 

revisoras foram resolvidas por consenso e, quando necessário, incluindo-se a outra 

avaliadora. Caso houvesse incerteza se um estudo obedecia aos critérios de inclusão, o 

artigo foi incluído, a fim de diminuir a probabilidade de um estudo relevante ser 

ignorado. Durante a revisão completa de um texto, os artigos foram novamente revistos 

de forma independente.  

 

3.5. Extração dos dados  

  

Foi elaborada uma ficha para extração dos dados (Anexo 1), que inclui 

identificação do artigo, autores, ano de publicação, local do estudo, tamanho de 

amostra, características clínicas e sócio-demográficas da população pediátrica incluída, 

presença ou ausência de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à 
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Decisão, nível de atenção hospitalar ou ambulatorial, tipos de erros de medicamentos e 

de eventos adversos a medicamentos, além de características relativas aos aspectos 

metodológicos e de validade do estudo. Seria possível, se necessário, efetuar contacto 

com autores para dirimir dúvidas ou solicitar dados não incluídos na publicação, que 

pudessem ser obtidos com os mesmos; entretanto, este procedimento não foi necessário. 

  

3.6. Estratégia de análise dos dados 

 

A qualidade metodológica de cada artigo foi avaliada utilizando a escala de Garg 

et al. (2005). O sistema de escore utilizado avaliou os estudos em termos de quatro 

fontes potenciais de viés: unidade de alocação, a presença de diferenças de base entre os 

grupos que sejam potencialmente associadas aos resultados do estudo, objetividade dos 

resultados e seguimento completo. Cada categoria de viés foi classificada numa escala 

de 0 a 2, com 2 indicando a maior qualidade metodológica. Os resultados desta 

avaliação foram somados, com um total máximo possível de 8 pontos.  

Os resultados dos estudos foram avaliados em função da presença ou ausência 

de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão. Foram elaboradas 

tabelas por características gerais dos estudos, população estudada e por tipo de desfecho 

relacionado à prescrição (erros gerais de medicamentos, dosagem, eventos adversos a 

medicamentos). A apresentação dos resultados e discussão deste estudo seguiu as 

diretrizes PRISMA (Moher et al.,2006) e MOOSE (Stroup et al., 2000). 

Após a extração dos dados dos artigos e organização dos resultados em tabelas, 

de acordo com os desfechos (erros de medicamentos e Eventos Adversos a 

Medicamentos), tomou-se a decisão de realizar uma revisão descritiva, sem estimativa 

dos parâmetros de metanálise, visto que, conceitualmente, havia significativa 

heterogeneidade no que diz respeito a três elementos de análise: (1) unidade de 

observação, que em alguns estudos eram os pacientes, e em outros estudos, as 

prescrições; (2) intervenções, que variavam de Sistemas de Prescrição Eletrônica 

simplificados até Registros Eletrônicos de Saúde hospitalares completos, nos quais o 

Sistema de Prescrição Eletrônica era apenas um componente, e com implementações 
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variadas de Sistemas de Apoio à Decisão em componentes diversos dos Sistemas de 

Prescrição; e (3) desfechos, sendo que houve variação importante entre as categorias de 

erros de medicamentos (Ver Resultados – item 4.2. Erros de Medicamentos), assim 

como entre os Eventos Adversos a Medicamentos, que poderiam ser reais ou potenciais, 

entre outras subcategorias. 
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4. Resultados 

 

4.1. Descrição Geral dos Artigos 

 

 Esta revisão selecionou 22 artigos (Figura 1) dos quais a maioria (18) foi 

realizada nos Estados Unidos. Os demais foram realizados na Alemanha, Inglaterra, 

Israel e Canadá. O período de publicação compreendeu os anos entre 1998 a 2009. 

Todos os artigos foram publicados no idioma inglês, exceto um, publicado em alemão. 

 

  

 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo do processo de seleção dos artigos em cada etapa da 

revisão sistemática. 

135 resumos 

94 exclusões: 49 artigos não pediátricos  

          34 temas não incluíam medicamentos 

                        7 Não utilizam SPE 

                     3 revisões sistemáticas 

            1 vacinação 

        

 

 41 textos  

23 exclusões: 9 desfecho mortalidade 

            4 bancos de dados secundários 

           10 nutrição 

 

 

 

22 artigos incluídos 

15 referências 

cruzadas 

 

4 artigos 

selecionados 

18 artigos 

selecionados 
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Quinze estudos adotaram a metodologia de intervenção (antes e depois) e os 

demais distribuídos pelos vários desenhos (ensaio clínico randomizado por 

conglomerado, coorte retrospectivo, com 2 artigos, caso-controle, inquérito, série de 

casos, estudo de caso). A maioria foi realizada em unidade hospitalar (n=20), em 

diferentes setores: emergência (1), enfermaria (5), Unidade de Terapia Intensiva 

Pediática (UTIP) (8), na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (7), Unidade 

Pediátrica Geral (1). Dois estudos foram realizados em ambulatório. O número de 

indivíduos variou de 49 (Fontan et al., 2003) a 36.103 (King et al., 2003) totalizando 

70.270. O número de prescrições estudadas variou de 336 (Abboud et al., 2006) a  

92.398 (Morris et al., 2009) (Tabela 1). 

 Os Registros Eletrônicos em Saúde (RES) foram analisados isoladamente em 

um artigo, enquanto que treze avaliaram Sistemas de Prescrição Eletrônica (SPE) e oito, 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). Diferentes aplicativos comerciais foram 

analisados (Invision, Multilex, Eclipsys, Integrating Clinical Information System, 

Metavision, Wizonder, Patient Care System, IBEX, CareNET, Help e Sunrise Clinical 

Manager). Não foram encontrados estudos sobre aplicativos baseados em software livre 

(Tabela 1). 

 O período para coleta de dados e o intervalo de tempo entre os períodos de 

observação foram informados quinze estudos. Doze artigos apresentaram os critérios de 

inclusão e três, os critérios de exclusão adotados nos estudos. A qualidade metodológica 

dos estudos variou de 8 pontos (1 artigo) até 1 ponto (3 estudos). Entre os demais, em 

oito estudos, o escore de Garg et al. (2005) foi maior ou igual a 5 e em dez artigos, os 

escores variaram entre 2 e 4 (Tabela 2) (Anexo 2).  

Em relação à descrição do perfil da amostra, sete artigos informaram a 

distribuição por sexo, na qual predominou o masculino (percentuais entre 51% e 65%). 

A definição do universo amostral em termos de grupo etário foi informada por oito 

estudos, e nestes variou de menores de 10 dias até menores de 17 anos. 

Todos os estudos adotaram, como medida de freqüência, a incidência, 

independentemente do desenho do estudo.  
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Tabela 1. Características gerais dos estudos. 

 

Autores (Ano) País Tipo Local Indivíduos 

(n) 

Prescrições 

(n) 

Tipo de 

Sistema 

Aplicativo 

Myers et al. (1998) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

UTIN
2
 NI

4
 NI SPE

5
 e SAD

6
 NI 

Menke et al. (2001) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

UTIP
3
 NI NI RES

7
 Eclipsys 

Mullet et al. (2001) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

UTIP NI NI SPE e SAD Help 

Fontan et al. (2003) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Enfermaria de 

nefrologia pediátrica 

NI NI SPE Patient Care 

System 

King et al. (2003) Canadá Coorte restrospectivo Enfermarias clínicas e 

cirúrgicas 

NI NI SPE Eclipsys 

Cordero et al. (2004) EUA  Pré e Pós Intervenção  

 

UTIN 211 NI SPE Invision 

Potts et al. (2004) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

UTIP 514 13828 SPE Wizonder 

McPhilips et al. (2005) EUA Inquérito Ambulatório 1933 NI SPE NI 

Abboud et al. (2006) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Hospital 275 336 SPE e SAD Invision 
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Tabela 1. Características gerais dos estudos (continuação). 

 

Autores (Ano) País Tipo Local Indivíduos 

(n) 

Prescrições 

(n) 

Tipo de 

Sistema 

Aplicativo 

Kaplan et al. (2006) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Hospital pediátrico NI NI SPE ICIS 

Kim et al. (2006) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Enfermaria de oncologia 

pediátrica 

343 2375 SPE NI 

Walsh et al. (2006) EUA Série de casos UTIN e UTIP 352 6916 SPE Sunrise Clinical 

Manager 

Davis et al. (2007) EUA Ensaio clínico Ambulatório e 

enfermaria 

3.561 NI SPE NI 

Holdsworth et al. (2007) EUA  Pré e Pós Intervenção  

 

UTIP e enfermaria de 

pediatria geral 

2407 NI SPE e SAD Eclipsys 

Jani et al. (2008) Inglaterra Pré e Pós Intervenção  

 

Ambulatório de 

nefrologia pediátrica 

512 2242 SPE e SAD Multilex 

Sard et al. (2008) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Emergência pediátrica 840 724 SPE IBEX 

Walsh et al. (2008) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

Enfermaria geral, 

oncológica, UTIN e 

UTIP 

627 12672 SPE NI 

Kadmon et al. (2009) Israel Coorte retrospectivo UTIP NI 5000 SPE e SAD Metavision 

Morris et al. (2009) EUA Pré e Pós Intervenção  

 

UTIPN 865 92398 SPE NI 
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Tabela 1. Características gerais dos estudos (continuação). 

 

Autores (Ano) País Tipo Local Indivíduos 

(n) 

Prescrições 

(n) 

Tipo de 

Sistema 

Aplicativo 

Pentima et al. (2009)  EUA Estudo de caso Enfermaria, UTIN, 

UTIP e UTI 

cardiológica 

NI 5564 SPE e SAD CareNET 

Trotter et al. (2009)
1
 Alemanha Pré e Pós Intervenção  

 

UTIP 816 32624 SPE e SAD NI 

Yu et al. (2009) EUA Caso-controle Hospitais 22665 NI SPE NI 

1. Somente este artigo foi publicado em outro idioma que não o inglês (alemão); 2. UTIN = Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 3. UTIP = Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica; 4. NI = Não Informado; 5. SPE = Sistema de Prescrição Eletrônica; 6. SAD = Sistema de Apoio à Decisão; 7. RES = Registro Eletrônico em Saúde  
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Tabela 2. Características dos estudos quanto ao método. 

 

Autores (Ano) Período para a 

Coleta de Dados 

Intervalo entre 

os Períodos 

Critérios de 

Inclusão 

Critérios de 

Exclusão 

Qualidade 

Metodológica 

Sexo Idade 

Myers et al. (1998) NI
1
 NI NI NI 1 NI NI 

Menke et al. (2001) 2 períodos de 3 

meses (pré) 

3 meses (pós) 

9 meses NI NI 2 NI NI 

Mullet et al. (2001) 2 meses (pré) 

2 meses (pós) 

12 meses Todas as 

prescrições de 

antiinfecciosos 

Crianças 

menores de 6 

meses 

7 41,5% F (pré)                   

43,5% F (pós) 

NI 

Fontan et al. (2003) 1 ano e 1 mês 8 semanas Doze quartos 

selecionados 

aleatoriamente 

NI 6 NI 6 ± 6 anos 

King et al. (2003) NI NSA
2
 NI NI 2 (GI

6
 pré): 45% F                            

(GI pós): 47% F                         

(GC
7
 pré): 41% F  

(GC pós): 41% F 

NI 

Cordero et al. (2004) 2 anos e 1 mês 12 meses RN
3
 de muito 

baixo peso ao 

nascer  

(≤ 1.500g)  

NI 3 107 M
8
 

104 F
9
 

NI 
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Tabela 2. Características dos estudos quanto ao método (continuação). 

 

Autores (Ano) Período para a 

Coleta de Dados 

Intervalo entre 

os Períodos 

Critérios de 

Inclusão 

Critérios de 

Exclusão 

Qualidade 

Metodológica 

Sexo Idade 

Potts et al. (2004) 2 meses (pré)                 

2 meses (pós) 

4 meses Todos os 

pacientes 

internados na 

UTIP
4
 

NI 4 NI 6,5 ± 12,0 

anos (pré) 

5,4 ± 10,3 

anos (pós) 

McPhilips et al. (2005) 2 anos NI NI NI 7 NI Menores de 

17 anos 

Abboud et al. (2006) NI 6 meses Pacientes com 

terapia 

aminoglicosídica 

de 4 dias ou mais 

de duração 

NI 2 NI NI 

Kaplan et al. (2006) 3 anos e 1 mês 26 meses NI Pacientes da 

hematologia 

e oncologia 

1 NI NI 

Kim et al. (2006) 241 dias (pré) 

296 dias (pós) 

6 meses Todas as 

prescrições diárias 

de quimioterapia 

NI 6 NI NI 

Walsh et al. (2006) NI NI NI NI 0 NI NI 



 

 

39 

 

Tabela 2. Características dos estudos quanto ao método (continuação). 

 

Autores (Ano) Período para a 

Coleta de Dados 

Intervalo entre 

os Períodos 

Critérios de 

Inclusão 

Critérios de 

Exclusão 

Qualidade 

Metodológica 

Sexo Idade 

Davis et al. (2007) NI NI NI NI 8 NI NI 

Holdsworth et al. 

(2007) 

8 meses (pré) 

7 meses (pós) 

14 meses Todos os 

pacientes 

internados 

NI 2 44,9% F (pré) 

46,2% F (pós) 

NI 

Jani et al. (2008) 8,5 meses (pré) 

4,5 meses (pós) 

1 ano e 1 mês Todos os 

pacientes que 

receberam uma 

prescrição 

Prescrições com 

informações 

incompletas 

2 40,2% F (pré) 

35,6% F (pós) 

NI 

Sard et al. (2008) NI NI NI NI 7 NI NI 

Walsh et al. (2008) 1 mês (pré) 

1 mês (pós) 

16 meses Paciente 

pediátricos 

internados na 

UTIN
5
 e UTIP 

NI 7 NI Havia o relato 

de 1 RN 

Kadmon et al. (2009) 1 mês (pré) 

3 períodos de 1 

mês (pós) 

1 ano entre 

cada período 

NI NI 6 NI 6,5 ± 7,5 anos 
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Tabela 2. Características dos estudos quanto ao método (continuação). 

 

Autores (Ano) Período para a 

Coleta de Dados 

Intervalo entre 

os Períodos 

Critérios de 

Inclusão 

Critérios de 

Exclusão 

Qualidade 

Metodológica 

Sexo Idade 

Morris et al. (2009) NI 50 semanas Todos os 

pacientes 

internados na 

UTIN 

NI 2 39,8% F (pré) 

60,4% F (pós) 

NI 

Pentima et al. (2009)  1 ano NSA Prescrições de 

antimicrobianos 

NI 5 Proporção de 1 

F para 2 M 

Idade média de 

4 anos  

Trotter et al. (2009) NI 20 meses NI NI 2 NI < 10 dias: 65%                             

10-30 dias: 8%                               

1-2 meses: 11%                             

1-4 anos: 5%                                  

4-10 anos: 5%  

Yu et al. (2009) NI NSA NI NI 7 NI NI 

1. NI = Não Informado; 2. NSA = Não Se Aplica; 3. RN = Récem-Nascido; 4. UTIP = Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; 5. UTIN = Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal; 6. GI = Grupo de Intervenção; 7. GC = Grupo Controle; 8. M = Masculino; 9. F = Feminino 
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4.2. Erros de Medicamentos 

 

4.2.1. Erro de Dosagem 

 

 Dez artigos estudaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão nos erros de dosagem, sendo que seis estudos analisaram Sistema de 

Prescrição Eletrônica isoladamente, e quatro o efeito combinado de Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão. Foi analisado um total de 7.964 

indivíduos e 50.973 prescrições. Em seis artigos, os resultados demonstraram redução 

deste tipo de erro, enquanto que, em três, não houve aumento ou redução, e um estudo 

demonstrou redução para alguns erros de dosagem e aumento para outros (Tabela 3).  

Com a utilização do Sistema de Prescrição Eletrônica e do Sistema de Apoio à 

Decisão, o estudo de Mullet et al. (2001) identificou uma diminuição da taxa de 

incidência de subdose, nas prescrições de antiinfecciosos, de 7,350 ± 0,610 por 100 

pacientes-dia, para 4,702 ± 0,440 por 100 pacientes-dia. Os resultados referentes à 

overdose de antiinfecciosos demonstraram uma redução da taxa de incidência de 8,454 

± 0,460 por 100 pacientes-dia para 6,063 ± 0,490 por 100 pacientes-dia. 

 A implementação de um Sistema de Prescrição Eletrônica em uma UTI neonatal, 

analisada por Cordero et al. (2004), demonstrou que, no período pré-SPE, houve 14 

erros de dosagem na prescrição em 105 prescrições de gentamicina à admissão 

(incidência de 13%), sendo que a incidência de subdose foi de 9,5% e a de overdose foi 

de 3,8%. Entre os 31 neonatos que apresentaram sepse, houve uma incidência de 6,5% 

de erros de dosagem da gentamicina terapêutica. Após a implementação do Sistema de 

Prescrição Eletrônica, todos estes erros foram eliminados. 

O risco de erros potenciais de dosagem em 22 medicamentos prescritos para 

crianças em três serviços de saúde foi analisado por McPhillips et al. (2005). O serviço 

A, dotado de Sistema de Prescrição Eletrônica, foi comparado aos serviços B e C, nos 

quais as prescrições eram escritas em papel. Não houve diferença estatisticamente 

significativa erros potenciais de dosagem, comparando-se o serviço A com o serviço B 

(OR = 0,7; IC95% 0,4-1,1) e C (OR = 1,1; IC95% 0,7-1,6).  

A implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à 

Decisão foi estudada de Abboud et al. (2006), que encontrou uma redução na incidência 
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de doses subterapêuticas de 7,2% para 5,6% entre os períodos pré e pós-intervenção. 

Adicionalmente, a incidência de toxicidade foi de 8,1%, no período pré-intervenção, e 

de 12%, no período pós-intervenção, enquanto que a incidência para ambos os valores, 

tóxicos e subterapêuticos, no período pré-intervenção, foi igual a zero e, no período pós-

intervenção, 2,4%. Entretanto, nenhum destes resultados apresentou significância 

estatística.  

No estudo de Kim et al. (2006), observou-se que, enquanto no período pré-SPE, 

os erros de dose no plano de tratamento ocorreram em 4,0% das prescrições (50 em 

1255). No período pós-SPE, estes erros ocorreram em 2,6% (28 em 1063) (RR = 0,66; 

IC95% 0,42-1,04). Além disso, no período pré-SPE, os erros de dosagem nas 

prescrições foram de 2,3% (26 em 1.153), enquanto que, no período pós-SPE, este erro 

reduziu-se a 0,06% (6 em 1.028) (RR = 0,26; IC95% 0,11-0,61). Em relação à 

combinação dos dois erros (plano de tratamento e prescrição), no período pré-SPE, o 

valor da incidência foi de 1,1% (14 em 1253) e, no período pós-SPE, aumentou para 

6,0% (67 em 1.112) (RR = 5,4; IC95% 3,1-9,5). Este artigo também observou que, no 

período pré-SPE, a incidência de perda de cálculos de dose cumulativa foi de 18%, 

reduzindo-se para 5,7% no período pós-SPE (RR=0,32; IC95% 0,14-0,77), assim como 

os erros de cálculo de dosagem, reduzidos de 5,8% para 0,54% entre esses dois períodos 

(RR=0,09; IC95% 0,03-0,34). 

O estudo de Holdsworth et al. (2007) observou que, com a implementação do 

Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão, houve uma redução na 

incidência de overdose que, no momento pré- SPE e SAD, era de 1,4%, alterando-se 

para 0,99% no período pós-SPE e SAD, enquanto que a incidência de subdose reduziu-

se de 4,18% para 3,6% entre os dois períodos.  



 

 

43 

 

Tabela 3. Distribuição de erros de dosagem segundo implantação de Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à Decisão  

(n= 10 artigos). 

 

Autores (Ano) Tipo de Erro de Dosagem Pré-Intervenção  Pós-Intervenção  Associação Valor (IC95%)
4
 

Mullet et al. (2001) Subdose 7,350/100 pacientes-dia 4,702/100 pacientes-dia NI NI 

 Overdose 8,454/100 pacientes-dia 6,063/100 pacientes-dia NI NI 

Cordero et al. (2004) Geral 13,3% Eliminou NI NI 

 Geral em neonatos com sepse 6,5% Eliminou NI NI 

 Subdose 9,5% Eliminou NI NI 

 Overdose 3,8% Eliminou NI NI 

McPhilips et al. (2005) Potenciais (Comparação entre 

serviços A e B) 

NI
1
 NI OR

2
 0,7 (0,4-1,1) 

 Potenciais (Comparação entre 

serviços A e C) 

NI NI OR 1,1 (0,7-1,6) 

Abboud et al. (2006) Níveis tóxicos 8,1% 12% NI NI 

 Níveis subterapêuticos 7,2% 5,6% NI NI 

 Ambos (tóxicos e 

subterapêuticos) 

0,0% 2,4% NI NI 
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Tabela 3. Distribuição de erros de dosagem segundo implantação de Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à Decisão  

(n= 10 artigos) (continuação). 

 

Autores (Ano) Tipo de Erro de Dosagem Pré-Intervenção  Pós-Intervenção Associação Valor (IC95%)
4
 

Kim et al. (2006) Geral por prescrição 2,3% 0,06% RR
3
 0,26 (0,11-0,68) 

 

 Geral por plano de tratamento 4,0% 2,6% RR 0,66 (0,42-1,04) 

 Ambos (prescrição e plano de 

tratamento) 

1,1% 6,0% RR 5,4 (3,1-9,5) 

 Perda de cálculos de dose 

cumulativa 

18,0% 5,7% RR 0,32 (0,14-0,77) 

 Cálculo de dosagem 5,8% 0,54% RR 0,09 (0,03-0,34) 

Holdsworth et al. 

(2007) 

Subdose 4,2% 3,6% NI NI 

 Overdose 1,4% 0,99% NI NI 

Jani et al. (2008) Geral 8,9% 1,5% NI NI 

 Geral (excluindo perdas de 

informação e erros de 

legibilidade) 

2,6% 1,5% NI NI 

Sard et al. (2008) Geral 27% 19% RR 0,58 (0,32-1,4) 

Walsh et al. (2008) Erros graves não interceptados 8/1000 pacientes-dia 10/1000 pacientes-dia RR 1,25 

Trotter et al. (2009) Omissão da dose 6,8% Eliminou NI NI 

1. NI = Não Informado; 2. OR = Razão de Taxa; 3. RR = Rico Relativo; 4. IC95% = Intervalo de Confiança de 95% 
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Os resultados do artigo de Jani et al. (2008) demonstraram que, após a instalação 

do Sistema de Prescrição Eletrônica, houve uma diminuição na incidência de erros de 

dose de 8,9% para 1,5% (redução de 7,4%; IC95% -5,53% a -8,8%). De forma similar, 

quando excluiram-se as perdas de informação e os erros de legibilidade, os erros de 

dose ajustados reduziram-se de 2,6% para 1,5% (redução de 1,1%; IC95% -0,38% a -

2,52%).  

No artigo de Sard et al. (2008), a presença do Sistema de Prescrição Eletrônica 

reduziu a incidência de erros gerais de dosagem de 27 para 19 por 100 doses (RR = 

0,58; IC95% 0,32-1,4). 

O achado do artigo de Trotter et al. (2009) foi relacionado à incidência de 

omissão de dose pela implementação do Sistema de Prescrição Eletrônica e do Sistema 

de Apoio à Decisão, que era, anteriormente, de 6,8%, e foi posteriormente eliminada. 

O impacto da adoção de um Sistema de Prescrição Eletrônica sobre a taxa de 

incidência de erros de dosagem foi estudado por Walsh et al. (2008) em que não se 

observou nenhuma alteração desta taxa ao longo do período do estudo, na análise de 

séries temporais. Na análise univariada, a incidência de erros graves de dosagem não 

interceptados foi de 8 por 1.000 pacientes-dia, no período pré-SPE, e de 10 por 1.000 

pacientes-dia no período pós-SPE.  

 

4.2.2. Outros Erros de Medicamentos 

 

 Entre os demais erros analisados nos artigos incluídos, incluem-se erros gerais 

de medicação (incluindo prescrição, dispensação, administração ou monitoramento) 

(n=16 artigos), ilegibilidade (2), erros de dispensação (2) e erros de administração (6), 

tendo sido analisados 10.494 indivíduos e 171.968 prescrições (Tabela 4). 

 

Entre os dezesseis artigos que versaram sobre erros gerais de medicação, em 

quatorze, os resultados demonstraram redução ou eliminação deste tipo de erro, 

enquanto que um estudo demonstrou aumento destes erros. Em um artigo, o erro geral 

de medicação foi reduzido; entretanto, após a exclusão de certos tipos específicos de 

erro, houve um aumento dos indicadores estimados.  
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No estudo de Myers et al. (1998) houve uma redução nos erros gerais de 

medicação neonatal (erros de prescrição, dispensação e administração) de 3,2 por 1.000 

pacientes-dia para 0,6 por 1.000 pacientes-dia, no período pós-SPE e SAD. 

Diversos erros gerais de prescrição (formulação, via de administração, dosagem, 

omissão da dose) foram analisados por Fontan et al. (2003). Neste estudo, demonstrou-

se que estes problemas de prescrição ocorriam, no período pré-SPE, a uma taxa de 

87,9%, reduzida para 10,6% após a intervenção.  

A taxa de incidência de erros gerais de medicação (definidos como quaisquer 

erros de prescrição, dispensação, administração ou monitoramento), analisada por King 

et al. (2003), observou que, para o período pré-SPE, no grupo de intervenção 

(enfermarias que tiveram o Sistema de Prescrição Eletrônica implementado após 1996), 

seu valor foi de 4,48 por 1.000 pacientes-dia, e de 4,80 por 1.000 pacientes-dia no grupo 

controle (enfermarias que nunca tiveram o Sistema de Prescrição Eletrônica 

implementado) (RR = 0,93; IC95% 0,76-1,13). Para o período pós-SPE, a taxa foi de 

3,13 por 1.000 pacientes-dia no grupo de intervenção e de 5,19 por 1.000 pacientes-dia 

no grupo controle (RR = 0,60; IC95% 0,48-0,74). 

O efeito da implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão foi analisado por Potts et al. (2004). Durante o período pré-SPE e 

SAD, este estudo encontrou uma proporção de erros de prescrição de medicamento de 

30,1% no total das prescrições. No período pós-SPE e SAD, esse valor reduziu-se para 

0,2%, ou seja, após a intervenção, houve uma redução de 99,4% nos erros de prescrição 

de medicamentos. Além disso, houve um total de 6,85 violações de regras por 100 

prescrições no período pré-SPE e SAD e, no período pós-SPE e SAD, este valor 

reduziu-se a 0,01 violações por 100 prescrições (p < 0,001). Dentre as violações de 

regras, verificou-se que, no caso do uso de zeros à direita, ocorriam 0,81 violações por 

100 prescrições no período pré-SPE e SAD e, após a intervenção, o valor deste erro 

reduziu-se para 0,14 violações por 100 prescrições (p < 0,001). De modo similar, houve 

6,04 violações por 100 prescrições no período pré-SPE e SAD, que eram devidas a 

abreviaturas e, no período pós-SPE e SAD, o valor deste erro este tipo de erro foi 

eliminado (p < 0,001). 

 O estudo de Kaplan et al. (2006) analisou como uma ordem verbal anotada pela 

enfermagem pode ser mal compreendida, mal interpretada, ou indevidamente escrita, 



 

 

47 

 

representando um aumento no risco de falha de comunicação. Os resultados deste 

estudo demonstraram que, no período pré-SPE, a taxa de incidência de ordens verbais 

era de 22%, reduzindo-se para 10% após a intervenção, enquanto as taxas de incidência 

de ordens verbais não assinadas reduziram-se de 43% para 9% entre os dois períodos. 

Os erros de prescrição em um hospital já dotado de Sistema de Prescrição 

Eletrônica foram estudados por Walsh et al. (2006). Durante o período do estudo (que 

não incluiu um período pré-SPE), foram realizadas apenas 24 prescrições escritas à mão 

em um total de 6.916 prescrições (0,3%). Não houve nenhum erro dentre as prescrições 

escritas à mão, enquanto que houve 104 erros nas 6.892 prescrições geradas pelo SPE 

(1,5%). 

 No ensaio clínico randomizado realizado por Davis et al. (2007), observou-se 

uma diferença estatisticamente significativa na mudança global de comportamento de 

prescrição, mensurada pela incidência de prescrições em conformidade com as 

evidências, ajustada pelo número de prescrições de cada profissional, que se mostrou 

favorável ao grupo de intervenção (Sistema de Apoio à Decisão) (RR = 8%; IC95% 

1%-15%).  

 Analisando a implementação de um Sistema de Prescrição Eletrônica, 

Holdsworth et al. (2007) identificaram que a incidência de erros na escolha do 

medicamento durante a prescrição era de 1,25% no período pré-SPE, sendo que, no 

período pós-SPE, este tipo de erro foi eliminado. 

 Erros de posologia, de formulação e outras violações de regras de prescrição 

foram analisados por Sard et al. (2008) durante a implementação de um Sistema de 

Prescrição Eletrônica. Os autores demonstraram que ocorreu diminuição na taxa de 

erros de posologia de 3,7 erros por 100 prescrições para 0,3 erros por 100 prescrições 

(RR=0,07; IC95% 0,01-0,53), entre os períodos pré e pós-SPE. Os erros de formulação, 

cujo valor, no preíodo pré-SPE foi igual a 2,8 erros por 100 prescrições, erro foi 

eliminado no preíodo pós-SPE (p < 0,03). Similarmente, no período pré-SPE, o número 

de violação de regras de prescrição foi de 1,8 por 100 prescrições e, no período pós-

SPE, este tipo de erro foi eliminado (p = 0,07). 

 Segundo os resultados do estudo de Jani et al. (2008), com a implementação do 

Sistema de Prescrição Eletrônica e do Sistema de Apoio à Decisão, a taxa de consultas 

médicas livres de erros de prescrição aumentou de 21% para 90% (aumento de 69%; 



 

 

48 

 

IC95% +64% a +73,4%). No caso dos problemas de posologia, a redução da incidência 

foi de 4,4% para 1,2%, entre os períodos pré e pós-SPE e o SAD (redução de 3,2%; 

IC95% -1,7% a -4,5%). Para o percentual de prescrições com pelo menos um erro, foi 

identificada uma incidência de 77,4% de no período pré-SPE e SAD, que diminuiu para 

4,8%, no período pós-SPE e SAD (redução de 72,8%; IC95% -3,4% a -79,4%). A falta 

de informações essenciais foi outro problema analisado, que foi identificado em 73,3% 

das prescrições no período pré-SPE, e que se reduziu para 1,4% no período pós-SPE e 

SAD (redução de 71,9%; IC95% -0,7% a -75,4%). Em relação à taxa de duplicação e 

omissão de medicamentos na prescrição, no período pré- SPE e SAD, o valor observado 

era de 4,1%, sendo reduzido para 1,5% no período pós-SPE e SAD (redução de 2,6%; 

IC95% -1.04 a -4.04).  

O efeito da implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica sobre as taxas de 

incidência de erros gerais de medicação (definidos como quaisquer erros de prescrição, 

transcrição, dispensação, administração ou monitoramento), assim como as 

subcategorias de erros graves de medicação, divididos entre erros graves interceptados e 

não interceptados pela equipe, foi estudado por Walsh et al. (2008). Entre os períodos 

pré e pós-SPE, a taxa de incidência de erros gerais de medicação variou de 44,7 para 

50,9 por 1.000 pacientes-dia (RR = 1,14; IC95% 0,80-1,51). Para os erros graves de 

medicação, estes valores foram de 31,7 e 33,0 por 1.000 pacientes-dia (RR = 1,04; 

IC95% 0,70-1,54) e, para os erros graves de medicação não interceptados, estimou-se 

taxas de 23,1 e 20,6 por 1.000 pacientes-dia (RR = 0,89; IC95% 0,69-1,78). Do mesmo 

modo, não houve alteração estatisticamente significativa nas taxas de erros graves de 

medicação que não foram interceptados entre os três locais de realização do estudo: 

enfermaria (29,7 contra 30,3; RR = 1,02), UTI neonatal (12,8 contra 14,7; RR = 1,15) e 

UTI pediátrica (36,7 contra 34,7; RR = 0,95). A análise de séries temporais indicou uma 

queda estatisticamente significativa de 7% (p = 0,0495) na taxa de incidência de erros 

graves de medicação que não foram interceptados, após a implementação do SPE. Não 

houve alteração ao longo do tempo dos demais indicadores analisados. 

 Com a utilização do SPE e do SAD, Trotter et al. (2009) observaram eliminação 

das perdas (ou seja, da falta) de prescrição, que ocorriam, no período pré-SPE, em 32% 

dos casos.  
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Os erros de prescrição foram estudados por Kadmon et al. (2009), que 

demonstraram que estes erros ocorriam a uma incidência 5,5% no Período 1 (pré-

intervenção). No Período 2 (pós-SPE), essa taxa foi estimada em 5,3%. No Período 3 

(com SPE e SAD), essa taxa diminuiu para 3,8% e, no Período 4 (aprimoramento do 

SPE), para 0,7%. Em relação às violações de regras de prescrição, estes erros 

apresentaram, no Período 1, uma taxa de incidência de 0,002%; no Período 2, este valor 

foi de 0,001% (p = 0,3); e, para os Períodos 3 e 4, as violações foram eliminadas, 

embora as diferenças com o Período 1 não tenham sido estatisticamente significativas (p 

= 0,3 para o Período 3 e p = 1 para o Período 4). 

 O Sistema de Prescrição Eletrônica estudado por Morris et al. (2009) identificou, 

no período pré-SPE, uma taxa de erros de prescrição de 69,5 por 1.000 doses. No 

período pós-SPE, esta foi de 79,7 por 1.000 doses (p < 0,001). O aumento da taxa de 

erros de prescrição foi de 117%.  

A implementação de um Programa de Administração de Antimicrobianos 

(PAA), como aprimoramento de um Registro Eletrônico em Saúde com Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão que já havia sido implementado 

anteriormente (há cinco anos) foi avaliada por Pentima et al. (2009). O Programa de 

Administração de Antimicrobianos tinha como alvo 13 antimicrobianos. Entre as 

prescrições de antimicrobianos que eram alvo do Programa de Administração de 

Antimicrobianos (grupo de intervenção), foi observada uma taxa de incidência de 1,64 

erros por paciente. Entre as prescrições de antimicrobianos que não eram alvo do 

Programa de Administração de Antimicrobianos (grupo controle), esta taxa foi de 2,2 

erros por paciente.  

 

 Dois artigos estudaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão sobre a ilegibilidade das prescrições de medicamentos, sendo que 

ambos demonstraram que este problema é eliminado. Em Jani et al. (2008), a taxa de 

ilegibilidade anterior à intervenção era de 12,3% e, em Trotter et al. (2009), de 17%. 

 

 Dois artigos estudaram o efeito de Registro Eletrônico em Saúde, Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão sobre os erros de dispensação de 
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medicamentos, sendo que um observou uma redução na incidência de erros e o outro 

um aumento no tempo médio de prescrição e o outro.  

 No estudo de Holdsworth et al. (2007), demonstrou-se que a incidência de erros 

de dispensação foi reduzida de 3,1% para 0,33% entre os períodos pré e pós-SPE e SAD 

(RR = 0,11; IC95% 0,04-0,31). 

O estudo do efeito da implementação de Registro Eletrônico em Saúde sobre o 

atraso da dispensação dos medicamentos, realizado por Menke et al. (2001), relatou, no 

primeiro período de três meses pré-RES, um atraso médio de 8,5 ± 27,9 minutos. No 

segundo período de três meses pré-RES, esse atraso foi de 12,8 ± 22,7 minutos (p < 

0,01). No período de três meses pós-RES, o atraso foi de 16,9 ± 34,9 minutos (p < 

0,01). 

 

 Seis artigos avaliaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão sobre os erros de administração. Quatro estudos observaram redução 

ou eliminação deste tipo de erro, um não observou nenhuma alteração significativa, e 

um artigo encontrou redução em alguns tipos de erro de administração e aumento em 

outros.  

O impacto sobre os erros de administração pela implementação de Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão, analisado por Fontan et al. (2003), 

encontrou uma incidência de erro de 32,1% no período pré-SPE e SAD, enquanto que, 

no período pós-SPE e SAD, esta incidência foi de 22,5% (p < 0,001). Entretanto, 

quando os erros de tempo de administração foram excluídos, a incidência do erro 

específico de via de administração foi de 9,7% no período pré-SPE e SAD e de 24,3% 

no período pós-SPE e SAD (p < 0,0001). 

 A implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica em uma unidade neonatal 

foi investigada por Cordero et al. (2004). No período pré-SPE, o tempo entre a 

prescrição e a administração de citrato de cafeína em neonatos de muito baixo peso foi 

estimado em 10,5 ± 9,8 horas. No período pós-SPE, este tempo reduziu-se para 2,8 ± 

3,3 horas (p < 0,01). O percentual de recém-natos que receberam a medicação em no 

máximo 2 horas aumentou de 10% para 35% (aumento não estatisticamente 

significativo), enquanto que o percentual de recém-natos que receberam a medicação 

em no máximo 3 horas aumentou de 12% para 62% (p < 0,01). 
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 O estudo de Jani et al. (2008) observou que, no período pré-SPE, os erros da via 

de administração foram de 0,3% e, após a implementação do SPE, o valor encontrado 

para estes erros foi de 0,2% (redução não significativa de 0,1%; IC95% -0,63 a +0,83). 

 A implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica avaliada por Sard et al. 

(2008) obteve, para o período pré-SPE uma taxa de erros da via de administração igual a 

2,4 por 100 prescrições, enquanto que, no período pós-SPE, esse valor foi de 0,5 por 

100 prescrições (RR=0,20; IC95% 0,04-0,96; p < 0,04). 

Os erros de administração estudados por Walsh et al. (2008) referiam-se à 

administração de doses a mais ou a menos dos medicamentos. A taxa de incidência 

destes erros foi estimada em 6 por 1.000 pacientes-dia no período pré-SPE, e em 4 por 

1.000 pacientes-dia no período pós-SPE. 

 Os erros de diluição e de solvente, analisados no artigo de Trotter et al. (2009), 

foram eliminados no período pós-SPE e SAD, sendo que, no período pré-SPE e SAD, 

os erros de diluição apresentavam uma incidência de 5,4% e os erros de solvente, de 

18,0%. 
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Tabela 4. Distribuição de erros de medicamentos segundo implantação de Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à 

Decisão (n= 16 artigos). 

 

Autores (Ano) Tipo de Erro Pré-Intervenção  Pós-Intervenção  Associação Valor (IC95%)
6
 

Myers et al. (1998) Erros gerais de medicação 3,2/1.000 pacientes-dia 0,6/1.000 pacientes-dia NI NI 

Fontan et al. (2003) Erros gerais de prescrição 87,9% 10,6% NI NI 

King et al. (2003) Erros gerais de medicação 4,48/1.000 pacientes-dia 3,13/1.000 pacientes-dia NI NI 

Potts et al. (2004) Erros gerais de prescrição 30,1% 0,2% NI NI 

 Violações de regras 6,85% 0,01%   

 Violações de regras (zeros à direita) 0,81% 0,14%   

 Violações de regras (abreviaturas) 6,04% Eliminou   

Kaplan et al. (2006) Ordens verbais 22% 10% NI NI 

 Ordens verbais não assinadas 43% 9%   

Walsh et al. (2006) Erros gerais de prescrição 0% 1,5% NI NI 

Davis et al. (2007) Prescrições em conformidade com as 

evidências 

NI
3
 NI RA

4
 8% (1%-15%) 

Holdsworth et al. (2007) Erros na escolha do medicamento 1,25% Eliminou NI NI 

Jani et al. (2008) Consultas médicas livres de erros 21% 90% NI NI 

 Prescrições com pelo menos um erro 77,4% 4,8%   

 Erros de posologia 4,4% 1,2%   

 Falta de informações essenciais 73,3% 1,4%   

 Duplicação e omissão 4,1%, 1,5%   

Sard et al. (2008) Erros de posologia 3,7% 0,3% RR5 0,07 (01-0,53) 

 Erros de formulação 2,8% Eliminou   

 Violação de regras 1,8% Eliminou   
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Tabela 4. Distribuição de erros de medicamentos segundo implantação de Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de Apoio à 

Decisão (n= 16 artigos) (continuação). 

 

Autores (Ano) Tipo de Erro Pré-Intervenção  Pós-Intervenção Associação Valor (IC95%)
6
 

Walsh et al. (2008) Erros gerais de medicamentos 44,7/1.000 pacientes-dia 50,9/1.000 pacientes-dia RR 1,14 (0,80-1,51) 

 Erros graves de medicamentos 31,7/1.000 pacientes-dia 33,0/1.000 pacientes-dia RR 1,04 (0,70-1,54) 

 Erros graves de medicamentos não 

interceptados 

23,1/1.000 pacientes-dia 20,6/1.000 pacientes-dia RR 0,89 (0,69-1,78) 

 Erros graves de medicamentos não 

interceptados (enfermaria) 

29,7/1.000 pacientes-dia 30,3/1.000 pacientes-dia RR 1,02 

 Erros graves de medicamentos não 

interceptados (UTIN
1
) 

12,8/1.000 pacientes-dia 14,7/1.000 pacientes-dia RR 1,15 

 Erros graves de medicamentos não 

interceptados: (UTIP
2
) 

36,7/1.000 pacientes-dia 34,7/1.000 pacientes-dia RR 0,95 

 Erros não interceptados relacionados a 

administração de doses 

6/1000 pacientes-dia 4/1000 pacientes-dia NI NI 

Kadmon et al. (2009) Erros gerais de prescrição 5,5% (Período 1) 5,3%; 3,8% até 0,7% NI NI 

 Violação de regras de prescrição 0,002% (Período 1) 0,001% a eliminação    

Morris et al. (2009) Erros gerais de prescrição 69,5/1.000 doses 79,7/1.000 doses NI NI 

Pentima et al. (2009) Erros gerais de prescrição 1,64/paciente 2,2/paciente NI NI 

Trotter et al. (2009) Falta da prescrição 32% 32% NI NI 

      

 1. UTIN = Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 2. UTIP = Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; 3. NI = Não Informado; 4. RA = Risco Atribuível; 5. RR = Risco 

Relativo; 6. IC95% = Intervalo de Confiança de 95% 
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4.3. Eventos Adversos a Medicamentos 

 

 Nos oito artigos que estudaram os Eventos Adversos a Medicamentos, nos quais 

foram analisados 29.851 indivíduos e 124.622 prescrições, observou-se redução deste 

evento. Seis artigos analisaram o SPE isoladamente, e dois o efeito combinado de SPE e 

SAD (Tabela 5). 

O estudo da implementação do SPE realizado por King et al. (2003) demonstrou 

que não houve efeito significativo desta intervenção sobre as taxas de Eventos Adversos 

a Medicamentos reais (comparando-se o grupo controle e o grupo de intervenção) 

(OR=1,30; IC95% 0,47-3,52; p = 0,6), embora o poder para detectar tal efeito foi 

reduzido, em função do pequeno número de EAM relatados (n=18). Entretanto, os 

Eventos Adversos a Medicamentos potenciais foram significativamente menos 

freqüentes ao se comparar o grupo controle com o grupo de intervenção (OR=0,24; 

IC95% 0,09-0,68; p < 0,001). 

O artigo de Potts et al. (2004) observou um número total de EAM potenciais, no 

período pré-SPE, de 147 em 6.803 prescrições (incidência de 2,2%), enquanto que, para 

o período pós-SPE, esse número reduziu-se para 88 em 7.025 prescrições (1,3%), 

resultando em uma redução significativa (p < 0,001) de 40,9% para os Eventos 

Adversos a Medicamentos potenciais após a implementação do Sistema de Prescrição 

Eletrônica. 

Após a implementação do Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio 

à Decisão, Holdsworth et al. (2007) identificaram uma redução significativa nos 

Eventos Adversos a Medicamentos preveníveis e potenciais. O OR ajustado dos 

Eventos Adversos a Medicamentos preveníveis, comparando-se os períodos pré e pós-

SPE e SAD, foi de 0,76 (IC95% 0,59-0,97), e dos Eventos Adversos a Medicamentos 

potenciais foi de 0,56 (IC95% 0,46-0,70).  

No estudo de Walsh et al. (2008), houve uma redução não estatisticamente 

significativa da incidência de Eventos Adversos a Medicamentos preveníveis, de 7,9 por 

1000 pacientes-dia para 6,5 por 1000 pacientes-dia, após a implementação do Sistema 

de Prescrição Eletrônica (RR=0,83; IC95% 0,37-1,87). 

 Sard et al. (2008) demonstraram que as interações medicamentosas ocorriam a 

uma incidência de 0,3% antes da implentação do Sistema de Prescrição Eletrônica e 

que, após esta intervenção, as interações medicamentosas foram eliminadas (p = 0,61). 
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 As incidências de Eventos Adversos a Medicamentos potenciais no estudo de 

Kadmon et al. (2009) foram semelhantes nos períodos 1 e 2 (pré-SPE e pós-SPE, 

respectivamente). No período 3 (com Sistema de Prescrição Eletrônica e com Sistema 

de Apoio à Decisão), houve uma diminuição significativa de 2,4% para 0,8% (p = 

0,005), que persistiu no período 4 (alterações do Sistema de Prescrição Eletrônica 

depois de uma limitação na autorização da prescrição). Em geral, os potenciais Eventos 

Adversos a Medicamentos foram reduzidos em 72%.  
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Tabela 5. Distribuição de eventos adversos a medicamentos segundo implantação de Sistemas de Prescrição Eletrônica e Sistemas de 

Apoio à Decisão (n= 8 artigos). 

 

Autores (Ano) Tipos de Eventos 

Adversos 

Pré-Intervenção  Pós-Intervenção  Associação Valor (IC95%)
5
 

King et al. (2003) Totais RR=0,89 (IC95% -0,32-2,27) RR=0,67 (IC95% 0,09-5,1) RRR
2
 1,30 (0,47-3,52) 

 Potenciais RR=0,66 (IC95% 0,23-1,84) RR=2,70 (IC95% 0,74-

9,90) 

RRR 0,24 (0,09-0,68) 

Potts et al. (2004) Potenciais 2,2/100 ordens 1,3/100 ordens NI NI 

McPhilips et al. (2005) Potenciais NI
1
 NI OR

3
 0,7 (0,4-1,1) 

Holdsworth et al. 

(2007) 

Preveníveis 4,5/1000 pacientes-dia 3,4/1000 pacientes-dia RR
4
 0,76 (0,59-0,97) 

 Potenciais 93/1000 pacientes-dia 2,4/1000 pacientes-dia RR 0,56 (0,46-0,70) 

Sard et al. (2008) Interação 

medicamentosa 

0,3% Eliminou NI NI 

Walsh et al. (2008) Preveníveis 7,9/1000 pacientes-dia 6,5/1000 pacientes-dia RR 0,83 (0,37–1,87) 

Kadmon et al. (2009) Potenciais 2,4% 0,80% NI NI 

Morris et al. (2009) Potenciais 15,1/1000 doses 4,4/1000 doses NI NI 

 Preveníveis 0,86/1000 doses 0,43/1000 doses NI NI 

Yu et al. (2009) Ausência de Eventos 

Adversos Totais 

NI NI OR 1,42 (1,28-1,57) 

1. NI = Não Informado; 2. RRR = Razão de Riscos Relativos; 3. OR = Razão de Taxa; 4. RR = Risco Relativo; 5. IC95% = Intervalo de Confiança de 95% 
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A implementação do Sistema de Prescrição Eletrônica, estudada por Morris et 

al. (2009), resultou em uma diminuição na incidência não ajustada de Eventos Adversos 

a Medicamentos potenciais, de 15,1 por 1000 doses para 4,4 por 1000 doses, no período 

pós-interveção (p < 0,001). Do mesmo modo, a incidência diária de Eventos Adversos a 

Medicamentos preveníveis foi estimada em 0,86 por 1000 doses, sendo 

significativamente superiores (p = 0,008) à medida obtida no período posterior à 

presença do sistema (incidência de 0,43 por 1000 doses).  

 Hospitais com diferentes graus de implementação do Sistema de Prescrição 

Eletrônica foram estudados por Yu et al. (2009). Este artigo identificou que houve um 

menor número de Eventos Adversos a Medicamentos em hospitais com diferentes graus 

de implementação do SPE. A análise de regressão logística mostrou que a falta do 

Sistema de Prescrição Eletrônica nos hospitais foi associada com maior chance de 

Eventos Adversos a Medicamentos. Especificamente, após o controle para co-

morbidades, as chances de ocorrer um Evento Adverso a Medicamentos foram 42% 

superiores para os hospitais sem Sistema de Prescrição Eletrônica, comparados àqueles 

com Sistema de Prescrição Eletrônica (OR bruto = 1,07; IC95% 1,01-1,15 e OR 

ajustado = 1,42; IC95% 1,28-1,57).  
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5. Discussão 

 

Esta revisão sistemática selecionou 22 artigos, sendo que a maioria dos estudos 

foi realizada em ambiente hospitalar. De modo geral, identificou-se uma tendência à 

redução dos erros de medicamentos, tanto os erros específicos de dosagem, quanto os 

demais erros, quando Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão 

são implementados. O efeito redutor destas tecnologias é ainda mais consistente em 

relação aos eventos adversos a medicamentos. 

Todos os esforços foram realizados para evitar possível viés de publicação. A 

razão pela qual não foram obtidos artigos anteriores a 1998 refere-se, provavelmente, ao 

fato de que a informatização em massa dos serviços de saúde se inicia no final do século 

passado, a partir dos países desenvolvidos (Siegler, 2010). Procurou-se reduzir 

limitações pela definição clara da questão de pesquisa e dos critérios de inclusão e 

exclusão dos artigos, além da revisão nas bases de dados bibliográficos mais relevantes, 

sem restrições de idioma. Espera-se que o viés de idioma tenha sido minimizado, uma 

vez que o artigo identificado em língua alemã foi selecionado, traduzido e incluído. 

Entretanto, pode ter havido algum viés de relato (reporting bias), dado que as medidas 

de associação de interesse para a revisão, especialmente os Riscos Relativos entre 

grupos de intervenção e controle, não foram relatados em todos os artigos incluídos 

(McGauran et al., 2010). 

 A literatura cinza somente foi consultada por intermédio das referências 

cruzadas dos artigos primariamente selecionados pela busca em bases de dados 

bibliográficas, visto que alguns artigos apontavam para relatórios de pesquisa 

publicados na Internet e resumos em anais de conferências. Entretanto, nenhuma destas 

publicações foi incluída no estudo, por não estarem de acordo com a pergunta da 

pesquisa, especificamente no que se refere à delimitação da população de estudo ser de 

pacientes pediátricos. 

Foram tomadas medidas para minimizar o viés crítico e o erro na seleção dos 

estudos e na extração de dados, através da análise da qualidade metodológica (Moher et 

al., 2009). No entanto, não foi consultada a literatura cinza, o que, neste caso, pode ter 
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excluído avaliações de tecnologias publicadas como relatórios ou resumos para 

congressos.  

De um modo geral, o presente estudo enfrentou alguns desafios para sua 

execução. Os principais dizem respeito ao fato de que os conceitos na área de 

informática em saúde ainda estarem em consolidação, visto que esta é uma área do 

conhecimento razoavelmente recente. Assim, as escolhas metodológicas feitas no 

percurso do estudo tiveram que ser extremamente cuidadosas, dado que o tema não é 

trivial. Por outro lado, esta revisão sistemática apresenta o diferencial de ser a primeira 

de que se tem notícia que aborda apenas a população pediátrica e avalia uma ampla 

gama de intervenções e de desfechos. 

Na presente revisão, seis artigos demonstraram redução de erros de dosagem de 

medicamentos, um estudo demonstrou redução para alguns erros de dosagem e aumento 

para outros, e três estudos não detectaram diferenças.  

 De forma consistente, a maioria dos estudos demonstrou redução de erros gerais 

de medicamentos (prescrição, dispensação, administração ou monitoramento) pela 

implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão. 

Ilegibilidade e violações de regras foram eliminadas.  

Foram encontradas sete revisões sistemáticas que abordavam problemas de 

pesquisa correlacionados a este estudo. Oren et al., 2003 analisaram o impacto de 

Sistema de Prescrição Eletrônica, máquinas de dispensação automática de 

medicamentos, código de barras e registros computadorizados de administração de 

medicamentos sobre os erros de medicamentos e os Eventos Adversos a Medicamentos 

para a população geral. Conroy et al. (2007) realizaram a primeira revisão sistemática 

específica para pacientes pediátricos, focando exclusivamente no efeito dos Sistemas de 

Prescrição Eletrônica sobre os erros de dosagem. A revisão de Ammenwerth et al., 2008 

analisaram a redução do risco relativo dos erros de medicamentos e dos Eventos 

Adversos a Medicamentos pelo uso de Sistema de Prescrição Eletrônica na população 

geral. Na revisão sistemática de Shamliyan et al. (2008), estudou-se o efeito dos 

Sistemas de Prescrição Eletrônica sobre os erros de medicação em populações gerais. 

Schedlbauer et al., 2009 estudaram a relação entre o uso de alertas e mensagens 

computadorizados no aprimoramento do comportamento de prescrição dos clínicos em 
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geral. A revisão sistemática realizada por Reckmann et al. (2009) estudou o efeito dos 

Sistemas de Prescrição Eletrônica especificamente sobre os erros de prescrição em 

pacientes de hospitais gerais. Por fim, a revisão de van Rosse et al., (2009) avaliou os 

efeitos de Sistema de Prescrição Eletrônica nos erros de prescrição, Eventos Adversos a 

Medicamentos e mortalidade em enfermarias pediátricas e UTIs neonatais, pediátricas e 

adultas.  

Todas estas revisões citadas anteriormente encontraram este mesmo resultado, 

resguardadas as diferenças específicas em termos de intervenções e de grupos de 

pacientes estudados, e pela heterogeneidade dos desfechos. Isto significa que a 

comparação entre os resultados do presente estudo e das revisões sistemáticas similares, 

realizadas anteriormente, não é direta, visto que, em nenhum dos três casos anteriores, a 

revisão restringiu-se exclusivamente a pacientes pediátricos, e em função dos desfechos 

terem sido analisados de forma menos categorizada do que no presente estudo, em que 

os erros de dosagem, administração, dispensação, e a ilegibilidade, foram 

individualizados entre os erros gerais de medicamentos. 

Um resultado muito consistente foi encontrado na questão relacionada à 

eliminação de ilegibilidade das prescrições com o uso de Sistemas de Prescrições 

Eletrônicas e Sistema de Apoio à Decisão. Embora este aspecto em particular dos erros 

de prescrição tenham sido analisados em apenas dois estudos, é plausível generalizar 

estes achados e afirmar que a utilização de Sistemas de Prescrições Eletrônicas e 

Sistema de Apoio à Decisão elimina a ilegibilidade, dado que a prescrição escrita à mão 

é substituída por uma prescrição na qual a descrição do medicamento (em termos nome, 

dosagem, administração, entre outras características) é registrada a partir de uma 

terminologia ou uma tabela estruturada, e pode ser lida diretamente na tela do 

computador ou pode ser impressa, em letras de imprensa, evitando, assim, as 

interpretações incorretas da letra cursiva do prescritor (Miasso et al., 2009). É 

interessante notar que os dois artigos que analisaram a ilegibilidade apresentavam uma 

combinação de Sistemas de Prescrições Eletrônicas e Sistema de Apoio à Decisão. Isso 

levanta a questão sobre a possibilidade de existência de um efeito potencializador do 

Sistema de Apoio à Decisão, quando em combinação com o SPE, para a eliminação da 

ilegibilidade encontrada nos artigos que identificaram tal efeito. Pode-se aventar a 

possibilidade do Sistema de Apoio à Decisão ser utilizado para enviar mensagens para 
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os prescritores, quando os dados da prescrição são digitados incorretamente; esse tipo 

de problema, no entanto, só ocorreria se o prescritor pudesse digitar o nome do 

medicamento em texto livre, em vez de selecioná-lo de uma terminologia ou tabela 

(Arensman et al., 2008). Entretanto, como este detalhamento do fluxo de trabalho dos 

aplicativos não é apresentado nos artigos citados, torna-se impossível confirmar tal 

suposição.  

Todos os oito artigos que estudaram os Eventos Adversos a Medicamentos 

observaram redução deste desfecho. Estes resultados foram similares aos encontrados 

nas revisões sistemáticas de Oren et al. (2003), Shamliyan et al. (2008) e Ammenwerth 

et al. (2008); entretanto, estas revisões analisaram os Eventos Adversos a 

Medicamentos em todas as faixas etárias, não se restringindo a pacientes pediátricos. Os 

resultados específicos sobre Eventos Adversos a Medicamentos (considerados em 

conjunto os Eventos Adversos a Medicamentos reais e os potenciais) da revisão de van 

Rosse et al. (2009), por outro lado, demonstraram uma redução não significativa deste 

desfecho pelo uso exclusivo de Sistemas de Prescrição Eletrônica. Os resultados da 

revisão sistemática de Kaushal et al. (2001) sugerem que a maioria dos Eventos 

Adversos a Medicamentos preveníveis e potenciais poderiam ser evitados pelo Sistema 

de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão, por exemplo, com avisos de 

alergias a medicamentos, dose do fármaco ou interações medicamentosas. Porém, é 

importante reconhecer que o Sistema de Prescrição Eletrônica deve ser suficientemente 

flexível para responder as alterações que fazem com que as crianças sejam vulneráveis 

aos Eventos Adversos a Medicamentos. Por exemplo, a farmacocinética e as doses 

adequadas mudam rapidamente quando um prematuro ganha peso ou quando um 

neonatal apresenta imaturos os sistemas renal e hepático de eliminação do fármaco.  

É importante, contudo, ressaltar que este resultado pode ter sido influenciado por 

confundimento (confounding) não controlado relacionado a três aspectos: (a) a 

heterogeneidade dos pacientes referente à gravidade dos casos, principalmente entre a 

vasta maioria dos artigos que não informam sobre a gravidade dos pacientes; (b) a 

qualidade consideravelmente variável em termos de método dos oito artigos incluídos e 

(c) os outros fatores, não necessariamente relacionados a Sistema de Prescrição 

Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão, que podem influir na incidência de Eventos 
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Adversos a Medicamentos, em especial os relativos à qualidade da assistência como um 

todo (Carvalho e Vieira, 2002). 

No presente estudo os artigos apresentaram delineamentos diversos, com a 

maioria sendo do tipo intervenção (antes e depois) e apenas um artigo sendo um ensaio 

clínico controlado. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi extremamente 

variável, com aproximadamente metade deles apresentando informações dos critérios de 

inclusão e tempo de seguimento; a mesma proporção se refere à quantidade de artigos 

com escore de qualidade metodológica de Garg et al. (2005) igual ou maior a 5. 

Aproximadamente um terço dos artigos apresentou informações sobre a distribuição por 

sexo e faixa etária. 

A decisão de resumir os resultados narrativamente foi tomada em função da 

existência de variações consideráveis entre os artigos, em termos de intervenções e 

medidas de resultados, apresentações clínicas, descrição da amostra e escolha dos 

desfechos. Vale ressaltar que houve combinações variadas de intervenções (Registro 

Eletrônico em Saúde, Sistema Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão) 

implementadas em softwares diferentes, ambientes hospitalares (UTIs,  enfermarias e 

ambulatórios) e gravidade clínica distinta. Além disso, os desfechos foram igualmente 

variados: eventos adversos potenciais, reais, graves e preveníveis, e também a 

variabilidade de tipos de erros de medicamentos (dosagem, ilegibilidade, entre outros). 

Interessante notar que todos os artigos analisaram a implementação de 

aplicativos comerciais, em que pese à restrição oriunda do fato de que, como usuários, 

os serviços de saúde que implementam aplicativos comerciais podem apenas acessar e 

executar o sistema, mas não podem contribuir para aperfeiçoar este tipo de aplicativo, 

que possui código-fonte (ou seja, o código que compõe o aplicativo e o faz funcionar) 

secreto, somente acessado pela empresa que desenvolveu o aplicativo. Assim, enquanto 

o produto continuar à venda, a empresa do software tem pouco incentivo para responder 

às solicitações de um usuário individual. Um software livre, ao contrário, pode ser 

usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com muito menos restrições, visto 

que o autor do software publica o programa com uma licença de software que permite o 

acesso ao código-fonte (Reynolds et al., 2011). 
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Nossos resultados sugerem que a adoção de tecnologias de informação em geral, 

e de Registro Eletrônico em Saúde, Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão em particular, como um investimento específico dos serviços de saúde, 

ou até mesmo como uma política de saúde em nível nacional, deve ser baseada em 

evidências provenientes de estudos mais consistentes em termos metodológicos do que 

o disponibilizado pela literatura científica no momento atual. Sugere-se, portanto, o 

desenvolvimento de um arcabouço analítico, baseado nas metodologias de avaliação de 

tecnologias de saúde, que seja capaz de efetuar análises consistentes de custo-

efetividade para a implementação de Registro Eletrônico em Saúde, Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão em larga escala nos serviços de 

saúde, como medida preventiva dos erros de medicamentos e dos eventos adversos a 

medicamentos (Bonnabry et al., 2008).  

Há uma necessidade de estudos randomizados com análise de desfechos de 

longo prazo que sejam relevantes para os pacientes. É necessário aumentar a massa 

crítica da literatura científica relativa a este tema, em termos de estudos de custo-

efetividade, além da ampliação das investigações para outros países, especialmente os 

periféricos emergentes, que estão iniciando a informatização de seus serviços e sistemas 

de saúde. Recomenda-se, igualmente, a investigação da implementação de tecnologias 

de informação em serviços ambulatoriais (especialmente os de atenção primária) e 

estudos comparativos entre sistemas comerciais e tecnologias baseadas em software 

livre. Além disso, são necessárias pesquisas adicionais, tanto quantitativas quanto 

qualitativas, prévias à implementação de tecnologias de informação em saúde e a 

elaboração de diretrizes para a publicação de estudos de avaliação sobre este tema. 

Assim, a introdução de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à 

Decisão nas prescrições em pediatria, em que pese os resultados positivos da maioria 

dos estudos, deve ser cuidadosamente planejada e tais sistemas devem ser integrados 

aos RES, com acompanhamento criterioso dos desfechos relacionados a erros e eventos 

adversos a medicamentos. Isto deve ser levado em consideração especial no caso de 

prescrições em pediatria, dadas as características específicas dos problemas de 

prescrição que afetam a atenção à saúde infantil, especialmente tais como erros de 

dosagem e de quantidade para dispensação, que apresentam potencial de serem afetadas 
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pela incorporação das tecnologias analisadas no presente estudo (Taylor et al., 2005; 

Otero et al., 2008). 

Isto sugere que a força de evidência favorável à implementação de Sistema de 

Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão encontrada nesta revisão 

sistemática com vistas à redução dos erros de medicamentos e dos eventos adversos a 

medicamentos nessa clientela seja vista com cautela e novos estudos são necessários 

para que se recomende esta implementação em larga escala nos serviços de saúde 

pediátricos. 
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6. Conclusões 

 

1. Esta revisão sistemática selecionou 22 artigos sobre implementação de 

aplicativos comerciais de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à 

Decisão em pediatria, sendo que a vasta maioria dos estudos em ambiente 

hospitalar e com delineamento do tipo intervenção (antes e depois). 

2. A qualidade metodológica dos estudos foi variável: cerca da metade apresentou 

informações sobre critérios de inclusão e tempo de seguimento, e escore de 

qualidade metodológica boa (igual ou maior a 5) e aproximadamente um terço 

informou a distribuição por sexo e faixa etária. 

3. O número de indivíduos totalizou 70.270 e o número de prescrições estudadas 

variou de 336 a 92.398  

4. Dez artigos estudaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão nos erros de dosagem, sendo que seis estudos analisaram SPE 

isoladamente, e quatro o efeito combinado de Sistema de Prescrição Eletrônica e 

Sistema de Apoio à Decisão. Em seis artigos, os resultados demonstraram 

redução deste tipo de erro, enquanto que, em três, não houve aumento ou 

redução, e um estudo demonstrou redução para alguns erros de dosagem e 

aumento para outros. 

5. Dois artigos demonstraram a eliminação da ilegibilidade das prescrições com o 

uso de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão.  

6. Quatorze artigos sugerem redução ou eliminação de erros gerais de medicação 

(incluindo prescrição, dispensação, administração ou monitoramento) enquanto 

somente um estudo registrou aumento destes erros.  

7. Dois artigos estudaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão sobre os erros de dispensação de medicamentos, sendo que um 

observou uma redução na incidência de erros e o outro um aumento no tempo 

médio de prescrição.  

8. Seis artigos avaliaram o efeito de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de 

Apoio à Decisão sobre os erros de administração. A maioria (quatro) observou 

redução ou eliminação deste tipo de erro, um não observou nenhuma alteração 
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significativa, e um artigo encontrou redução em alguns tipos de erro de 

administração e aumento em outros. 

9. De modo geral, identificou-se uma tendência à redução dos erros de 

medicamentos, tanto os erros específicos de dosagem, quanto os demais erros, 

quando de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à Decisão em 

pediatria são implementados. 

10. Em todos os oito artigos que estudaram Eventos Adversos a Medicamentos em 

prescrições pediátricas observou-se redução deste evento com uso exclusivo de 

Sistema de Prescrição Eletrônica (seis artigos) ou combinado com Sistema de 

Apoio à Decisão (dois artigos). 

11. A decisão de resumir os resultados narrativamente foi tomada em função da 

existência de variações consideráveis entre os artigos, em termos de 

intervenções (softwares diferentes com Sistema de Prescrição Eletrônica e 

Sistema de Apoio à Decisão em pediatria utilizados isoladamente ou  

combinados), ambientes (UTIs,  enfermarias e ambulatórios), gravidade clínica e 

medidas de associação calculadas, descrição da amostra e escolha dos desfechos. 

12. A presente revisão sugere que há uma força de evidência favorável à 

implementação de Sistema de Prescrição Eletrônica e Sistema de Apoio à 

Decisão para a prevenção de erros de prescrição, de acordo com os resultados 

encontrados na presente revisão sistemática.  

13. A heterogeneidade dos resultados aqui apresentados deve ser analisada com 

cautela. Sugere-se a execução de novos estudos para que se recomende a 

implementação em larga escala desta modalidade de tecnologia nos serviços de 

saúde pediátricos. 
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Tabela 6. Descrição dos resultados da análise metodológica dos artigos segundo 

Garg et al. (2005). 

 

Autor (Ano) Unidade de 

alocação 

Presença de 

diferenças de base 

Objetividade Seguimento 

completo 

Myers et al. (1998) 0 0 1 0 

Menke et al. (2001) 0 1 1 0 

Mullet et al. (2001) 2 1 2 2 

Fontan et al. (2003) 2 0 2 2 

King et al. (2003) 0 1 1 0 

Cordero et al. (2004) 0 2 1 0 

Potts et al. (2004) 0 0 2 2 

McPhilips et al. (2005) 2 2 1 2 

Abboud et al. (2006) 0 0 2 0 

Kaplan et al. (2006) 0 0 1 0 

Kim et al. (2006) 0 2 2 2 

Walsh et al. (2006) 0 0 0 0 

Davis et al. (2007) 2 2 2 2 

Holdsworth et al. (2007) 0 1 1 0 

Jani et al. (2008) 0 1 1 0 

Sard et al. (2008) 2 2 1 2 

Walsh et al. (2008) 1 2 2 2 

Kadmon et al. (2009) 2 0 2 2 

Morris et al. (2009) 0 1 1 0 

Pentima et al. (2009)  0 1 2 2 

Trotter et al. (2009) 0 1 1 0 

Yu et al. (2009) 1 2 2 2 

 


