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RESUMO 

 

 

Introdução: Erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que possa causar 

ou induzir ao uso inapropriado de medicamento, podendo ocorrer em um ou vários momentos 

dentro do processo de medicação, desde a seleção do medicamento à sua administração. Erros 

de medicação envolvendo antineoplásicos são especialmente críticos, devido à estreita 

margem terapêutica desses medicamentos. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo 

identificar e quantificar os tipos de erros de medicação na preparação de antineoplásicos 

injetáveis no serviço de terapia antineoplásica de um hospital geral de grande porte. 

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal descritivo, onde se analisaram as 

prescrições, agendamentos e rótulos de antineoplásicos preparados durante o mês de maio de 

2011. Foram considerados erros omissões ou incorreções em parâmetros selecionados com 

base nas recomendações da American Society of Health-System Pharmacists, do Grupo 

Español para el Desarrollo de la Farmácia Oncológica e da RDC 220/2004. Resultados: 

Foram encontrados erros de medicação em 100% das prescrições, agendamentos e rótulos 

analisados. A maior parte (98,8%), no entanto, foi classificada como circunstâncias capazes 

de gerar erros, destacando-se a omissão de dados antropométricos nas prescrições e a 

utilização de nomes comerciais, siglas e abreviaturas em todas as etapas avaliadas. Dos 38 

erros que efetivamente ocorreram, 18 foram verificados nas prescrições, onde mais de 50% 

foi devido a erros de dose e de cálculo da superfície corporal do paciente. Os outros 20 erros 

aconteceram no agendamento, dos quais 45% foram medicamentos agendados erradamente e 

40% foram erros na transcrição da dose. Conclusão: O estudo permitiu a identificação de 

pontos críticos nas etapas avaliadas que favorecem a ocorrência de erros de medicação, a 

partir da qual foram sugeridas alterações para redução dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Erro de medicação; Antineoplásicos; Quimioterapia; Prescrições; 

Agendamentos; Rótulos. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Medication errors are defined as any preventable event that may cause or lead 

to inappropriate use of medication, which can occur in one or more steps in the medication 

process, from selecting the drug to its administration. Medication errors involving 

antineoplastic agents are especially critical because of the narrow therapeutic index of these 

drugs. Objective: This study aimed to identify and quantify the types of medication errors in 

the preparation of injectable antineoplastic drugs in a general hospital. Methodology: It was 

conducted a cross sectional study, analyzing the prescriptions, schedules and labels of 

antineoplastics prepared during the month of May 2011. Were considered errors omissions or 

inaccuracies in parameters selected based on recommendations of the American Society of 

Health-System Pharmacists, the Grupo Español para el Desarrollo de la Farmácia Oncológica 

and the RDC 220/2004. Results: Were found medication errors in 100% of prescriptions, 

schedules and labels analyzed. Most (98.8%), however, was classified as circumstances that 

have the capacity to cause error, especially the omission of anthropometric data on 

prescriptions and the use of trade names, acronyms and abbreviations at all stages evaluated. 

Of the 38 errors that actually occurred, 18 happened in the prescriptions, of which more than 

50% was due to errors in the dose or in the calculation of the patient's body surface. The other 

20 errors occurred in the schedule, of which 45% were drugs scheduled wrongly and 40% 

were dose errors in transcription. Conclusion: The study allowed the identification of critical 

points in the steps analyzed that favor the occurrence of medication errors, from which 

changes were suggested to reduce them.  

 

Keywords: Medication errors; Antineoplastics; Chemotherapy; Prescriptions; Schedules; 

Labels. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

   

 

O tema segurança do paciente obteve destaque após a publicação do relatório do 

Institute of Medicine (IOM), To Err is Human, em 2000 (LEAPE, 2009). Nesse relatório 

estimou-se que de 44.000 a 98.000 pessoas morriam por ano nos Estados Unidos devido a 

eventos adversos (EA) (KOHN, 2000). Os EA podem ser definidos como complicações 

indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, e, consequentemente, não 

atribuíveis à evolução natural da doença de base (HIATT et al., 1989).    

Em uma revisão da literatura, Mendes (2005) constatou que os medicamentos eram 

responsáveis por cerca de um quinto de todos os EA observados. Quando passíveis de 

prevenção, os eventos adversos a medicamentos (EAM) são chamados erros de medicação 

(EM) (LEAPE, 1995). Esse tipo de evento tem sido objeto de preocupação dos gestores da 

saúde, pois são os que mais frequentemente ocorrem em hospitais, trazendo danos ao 

paciente, contribuindo para depreciação dos profissionais e aumentando os custos das 

internações hospitalares (CASSIANI, 2000). 

Os EM podem ser utilizados como indicadores de qualidade na assistência hospitalar, 

evidenciando falhas na organização dos serviços de saúde. A identificação dos tipos de EM 

mais frequentes, bem como dos seus fatores causais, pode contribuir para que os mesmos 

sejam revertidos em medidas educativas e melhorias no sistema de medicação (ANSELMI et 

al., 2003; MIASSO et al., 2006). 

Alguns medicamentos apresentam maior potencial de provocar dano aos pacientes ou 

morte quando ocorre falha em seu processo de utilização. Tais medicamentos foram 

denominados pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP) como High-Alert 

Medications. Dentre os quais estão os antineoplásicos (COHEN, 2007; ISMP, 2008).  
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Erros de medicação envolvendo antineoplásicos são especialmente críticos devido à 

estreita margem terapêutica desses medicamentos e pelo fato das doses preconizadas serem, 

geralmente, ditadas pelo limite de toxicidade tolerada pelo paciente, de modo que incrementos 

na dose podem ter consequências graves, inclusive a morte do paciente (CAJARAVILLE; 

TAMÉS; LICIAGA, 2001). Outro fator complicador consiste na complexidade dos regimes 

antineoplásicos, que vem se tornando cada vez maior com o advento de novas combinações 

de quimioterápicos e novos medicamentos de suporte, favorecendo assim a ocorrência de 

erros no processo de utilização desses medicamentos (SANO et al., 2005). Deste modo, 

atenção especial deve ser dada ao planejamento de medidas de prevenção e redução dos EM 

relacionados aos antineoplásicos. A análise dos processos que compõe o sistema de utilização 

de medicamentos, com a detecção de seus pontos vulneráveis, é apontada como essencial para 

a redução da ocorrência de EM (LEAPE et al., 2000; GARCÍA et al., 2007).   

Este estudo pretende analisar a preparação de medicamentos no serviço de terapia 

antineoplásica de um hospital federal de grande porte, que está buscando ser acreditado pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), instituição certificadora da qualidade de serviços 

de saúde no Brasil. No hospital em questão, a prescrição de antineoplásicos intravenosos para 

pacientes tratados de maneira ambulatorial é realizada no prontuário. Posteriormente, em um 

processo chamado agendamento, um farmacêutico transcreve as informações da prescrição 

necessárias ao preparo para uma folha de trabalho, que por sua vez, é utilizada para confecção 

dos rótulos. Devido ao grande potencial de erros existente nessas etapas, as prescrições, os 

agendamentos e os rótulos foram os alvos para investigação de EM no processo avaliado. 
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2. OBJETIVOS  

 

 
2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o processo de preparação de medicamentos antineoplásicos injetáveis para 

pacientes em tratamento no setor de oncologia ambulatorial de um hospital geral de grande 

porte, analisando as prescrições, agendamentos e rótulos dos antineoplásicos dispensados pela 

central de manipulação de quimioterápicos a fim de verificar os erros e os pontos críticos nas 

etapas avaliadas.  

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Quantificar os erros de prescrição, agendamento e rotulagem, encontrados no período 

avaliado. 

Identificar aspectos relacionados às prescrições, agendamentos e rótulos que 

propiciem a ocorrência de erros de medicação.    

Propor melhorias nos processos para a redução dos erros de medicação.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

3.1.  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 

 

 

A avaliação da qualidade se propõe à emissão de juízo de valor acerca de ações 

programáticas ou serviços, a partir do desdobramento de seus aspectos ou componentes. 

(BOSI; UCHIMURA, 2007).  

Segundo Donabedian (1978): 

 

 
O objetivo da avaliação da qualidade é determinar o grau de sucesso das profissões 

relacionadas com a saúde, em se autogovernarem, de modo a impedir a exploração 

ou a incompetência, e o objetivo do monitoramento da qualidade é exercer vigilância 

contínua, de tal forma que desvios dos padrões possam ser precocemente detectados 

e corrigidos. 

 

 

Reis et al (1990) apontam o trabalho de Flexner de 1910 e o de Codman em 1916, 

como sendo, talvez, a primeira sistematização de um mecanismo de avaliação dos serviços de 

saúde. O relatório de Flexner, publicado em 1910, sob o patrocínio da Fundação Carneggie, 

atenta para a necessidade de controle do exercício profissional, ao avaliar a educação médica 

e denunciar, de maneira muito enfática, as precárias condições da prática profissional 

(FLEXNER, 1910). Já o trabalho de Codman “A Study in Hospital Efficiency: the first Five 

years” publicado em 1916, propõe um sistema no qual cada paciente tratado deveria ser 

acompanhado tempo suficiente para verificar se o tratamento havia trazido bons resultados. Se 

o tratamento não estivesse sendo eficiente, procurava-se a causa para tal, assim se houvessem 

casos semelhantes no futuro esses poderiam ser tratados com sucesso (PORTERFIELD, 

1976).  
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A avaliação individual de cada caso, levando em consideração suas particularidades, 

foi descrita como custosa e demorada por Donabedian. Tal autor preconiza então uma 

abordagem para avaliar a qualidade em saúde baseada na necessidade de verificar o somatório 

de três componentes: estrutura, processos e resultados (DONABEDIAN, 1978).  

A estrutura está relacionada às características relativamente estáveis e necessárias ao 

processo assistencial, tais como: área física, recursos humanos, recursos materiais e 

financeiros, sistemas de informação, instrumentos normativos e técnico-administrativos, entre 

outros (D`INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). A avaliação da estrutura é o julgamento 

se o serviço está sendo prestado em condições apropriadas ou não para a provisão de cuidado 

adequado (DONABEDIAN, 1978). 

A avaliação do processo compara os procedimentos empregados com os estabelecidos 

como normas pelos próprios profissionais de saúde. Geralmente os critérios são estabelecidos 

pelo estudo da eficácia de práticas médicas rotineiras. A metodologia dos estudos de processo 

pode ser dividida de duas maneiras: observação direta da prática e os estudos baseados nos 

registros médicos (REIS, 1990). 

Os resultados são primeiramente mudanças no estado de saúde que possam ser 

atribuídas ao serviço de saúde prestado. Uma visão mais abrangente também inclui mudanças 

no conhecimento relacionado à saúde, em atitudes e comportamento do cliente. O estado de 

saúde em si pode ser visto estritamente como funções físicas ou fisiológicas ou mais 

amplamente incluindo função psicológica e desempenho social (DONABEDIAN, 1984). 

De acordo com Silva (2007) a avaliação dos resultados serve para demonstrar o grau 

de cumprimento da missão da organização e do alcance/realização de suas metas estratégicas.  

 

 

3.2. TIPOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

   

 

Novaes (2000) identifica três grandes tipos de avaliação através dos quais a qualidade 

pode ser analisada: pesquisa de avaliação ou investigação avaliatória, avaliação para decisão e 

avaliação para gestão. Os tipos de avaliação, representados no quadro 1, vão depender das 

seguintes variáveis: objetivo da avaliação, posição do avaliador, enfoque priorizado, 

metodologia predominante, forma de utilização da informação produzida, contexto da 

avaliação, temporalidade da avaliação e tipo de juízo formado.   
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Critérios  Investigação 

avaliatória 

Avaliação para 

decisão 

Avaliação para 

gestão  

Objetivo Conhecimento Tomada de decisão Aprimoramentos 

Posição do 

avaliador 

Externo (interno) Interno/externo Interno/externo 

Enfoque  

Priorizado 

Impactos Caracterização/ 

Compreensão 

Caracterização/ 

Quantificação 

Metodologia 

dominante 

Quantitativo  

(qualitativo) 

Experimental/quase- 

Experimental 

Qualitativo e  

quantitativo 

situacional 

Quantitativo e 

qualitativo 

situacional 

Contexto Controlado Natural Natural 

Utilização da 

Informação 

Demonstração Informação Instrumentos para 

Gestão 

Juízo formulado em 

relação à 

temporalidade 

Hipóteses 

Pontual/ 

replicado  

Recomendações 

Corrente/ 

Pontual 

Normas 

Integrado/ 

Contínuo 

Quadro 1 - Caracterização dos Tipos de Avaliação Segundo Critérios Selecionados 

(Fonte: NOVAES, 2000) 

 

 

Na pesquisa de avaliação o objetivo principal é a produção de conhecimento 

reconhecido pela comunidade científica e tem enfoque na identificação de impactos obtidos 

pelas ações a serem avaliadas. A avaliação para a decisão busca o conhecimento profundo do 

objeto avaliado, com sua compreensão e identificação de problemas, constituindo-se em um 

elemento que vai auxiliar nos processos de tomada de decisão. A avaliação para gestão 

também tem como objetivo produzir informações para o aprimoramento do objeto avaliado, 

porém a caracterização de uma condição deve ser traduzida em medidas que possam ser 

quantificadas e replicadas, com o desenvolvimento de indicadores (NOVAES, 2000).    

 

  

3.3. SISTEMAS DE ACREDITAÇÃO 
 

 

Os sistemas de acreditação podem ser considerados uma forma especifica de 

avaliação, gestão e garantia de qualidade, constituindo-se em uma combinação de avaliação 

para decisão e avaliação para gestão (NOVAES, 2000). 

Novaes e Paganini (1994) definem a acreditação como um procedimento de avaliação 

dos recursos institucionais, voluntário, periódico, reservado e sigiloso, que busca garantir a 

qualidade da assistência através de padrões previamente estabelecidos. 

A acreditação tem sua origem no Programa de Padronização Hospitalar estabelecido 

pelo Colégio Americano de Cirurgiões (CAC), em meados de 1924, onde foi definido um 
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conjunto de padrões mais apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes 

(FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005).  

Após a segunda guerra mundial o CAC iniciou parcerias com a Associação Médica 

Americana, a Associação Médica Canadense, e também com o Colégio Americano de 

Clínicos e a Associação Americana de Hospitais, dando origem a Comissão Conjunta de 

Acreditação Hospitalar, que em dezembro de 1952 delegou oficialmente o programa de 

Acreditação da Joint Commission of Accreditation of Hospitals (JACH) (THE JOINT 

COMMISSION, 2010).  

Em 1970, a JACH publicou o Accreditation Manual for Hospital contendo padrões 

ótimos de qualidade, que diferentemente dos padrões mínimos preconizados inicialmente, 

focados apenas na avaliação da estrutura, incluíam também a avaliação dos processos e dos 

resultados da assistência (ANTUNES, 2002). No final dos anos 90, a JACH, agora chamada 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO), passou a assumir o 

papel de instituição educadora, exercendo atividades de consultoria e publicando uma série de 

documentos como recomendações, normas e padrões (SCHIESARI, 1999). 

O processo de acreditação das organizações de saúde no Brasil se consolidou entre os 

anos 1997 e 1999, através de dois movimentos. O primeiro, foi a partir da divulgação pelo 

Ministério da Saúde do conceito de acreditação e da criação da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), responsável pelo desenvolvimento dos padrões e normas reguladoras do 

processo de acreditação e pela certificação e supervisão das instituições acreditadoras, as 

quais cabem a realização da acreditação, propriamente dita, no âmbito nacional. O segundo 

movimento, foi a criação de uma agência de acreditação não governamental, o Consórcio 

Brasileiro de Acreditação (CBA), o qual se associa à JCAHO, tornando-se representante 

exclusivo da Joint Commission International (JCI) no Brasil, integrando o Brasil no contexto 

internacional de avaliação de serviços de saúde (SCHIESARI; KISIL, 2003).   

O pouco investimento em saúde no Brasil e o desperdício significativo de recursos, 

aliados à crise de gestão do setor saúde, tem justificado o esforço para implantação de 

programas de qualidade, com o objetivo de atender ao apelo da promoção da melhoria dos 

serviços prestados e redução de desperdícios (SCHIESARI, 1999). Enquanto os hospitais da 

rede privada fazem uso de certificações proferidas por organizações acreditadoras como 

diferencial de mercado, os hospitais do sistema único de saúde buscam a acreditação como 

forma de introduzir os conceitos da qualidade no ambiente hospitalar e otimizar recursos 

(GURGEL JR.; VIEIRA, 2002). Atualmente no Brasil existem 151 hospitais acreditados pela 

ONA e 17 acreditados pelo CBA/JCI (ONA, 2011; JCI, 2011). 
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Programas de qualidade em saúde, como os da ONA e do CBA/JCI, consideram 

essencial a implantação de programas de redução e prevenção de eventos adversos e de erros 

de medicação com a existência de normas e rotinas descritas para as atividades críticas 

(ESCOBAR; GATO; GIORGENON, 2005). O manual do CBA possui dois capítulos focados 

na questão da segurança dos pacientes, um intitulado “Metas Internacionais de Segurança do 

Paciente” e o outro, “Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente”. A preocupação com 

tal tema também aparece no capítulo “Gerenciamento e Uso de Medicamentos” no qual um 

dos padrões avaliados é se “os erros de medicação, incluindo quase-falhas, são relatados 

através de processo e prazo definidos pela instituição” (CBA, 2008).  

  

 

3.4. SEGURANÇA DOS PACIENTES E EVENTOS ADVERSOS  

 

 

Leape (1998) apontou erros e complicações indesejadas do tratamento, 

comprometendo a segurança dos pacientes, como um dos maiores desafios para o 

aprimoramento da qualidade no setor saúde. As injúrias não intencionais decorrentes do 

cuidado prestado aos pacientes, não relacionadas à evolução natural da doença de base, são 

denominadas eventos adversos (HIATT et al., 1989). 

Estudos sobre agravos causados pelo cuidado à saúde já vêm sendo divulgados há 

muitos anos. Em 1850, o médico húngaro Ignaz Semmelweiss constatou a relação entre a 

transmissão de infecções e a higiene da mão. Em 1854, Florence Nightingale revolucionou a 

atenção hospitalar a partir da observação dos riscos para o paciente resultantes da má higiene 

nos hospitais (MENDES, 2005). 

Barr e Moser em meados de 1950 reconheceram que a exposição ao sistema de saúde 

pode gerar danos, e não só proporcionar benefícios. Tendo Moser denominado “doenças do 

progresso médico” as enfermidades resultantes dos avanços tecnológicos da medicina 

(BARR, 1955; MOSER, 1956).  

Em The Hazards of Hospitalization, Schimmel também sinaliza para os efeitos 

adversos que acompanham os avanços dos tratamentos e dos métodos de diagnóstico 

(SCHIMMEL, 1964). Esse estudo investigou os tipos e a frequência de complicações 

hospitalares dos pacientes admitidos no Serviço Médico da Universidade Yale, realizando 

uma análise prospectiva da admissão de 1014 pacientes durante um período de oito meses. 

Foram registrados 240 episódios ocorridos em 198 pacientes diferentes, o que significa que 

aproximadamente 20% dos pacientes admitidos sofreram pelo menos uma complicação 
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proveniente do cuidado médico. A gravidade dos 240 eventos encontrados foi menor em 110, 

moderada em 82, e maior em 48, dos quais 16 resultaram na morte do paciente (SCHIMMEL, 

1964). 

O The Medical Insurance Feasibility Study (MIFS), outro estudo com a intenção de 

quantificar a incidência de eventos adversos e suas causas no ambiente hospitalar, foi 

motivado pela observação dos grandes custos atrelados à atenção a saúde e pela crise das 

seguradoras. Nesse analisou-se uma amostra de 20.864 prontuários de pacientes internados 

em 23 hospitais do estado da Califórnia.  A incidência de eventos adversos encontrada foi de 

4,65 por 100 pacientes (MILLS, 1978).   

Mais de dez anos depois após a publicação do MIFS, os resultados de dois estudos 

com o intuito semelhante foram divulgados. No primeiro, denominado Harvard Medical 

Practice Study (HMPS), foram analisados 30121 prontuários referentes a internações 

ocorridas em 1984 em 51 hospitais do estado de Nova York. O segundo estudo foi focado em 

eventos cirúrgicos ocorridos nos estados de Utah e de Colorado em 1992. Neste foram 

analisados 14.700 prontuários de 28 hospitais. Tais estudos encontraram respectivamente 3,7 

e 2,9 eventos adversos por 100 pacientes, resultados semelhantes ao encontrado pelo MIFS, e 

verificaram que de um quarto a um terço desses eventos era devido à negligência 

(BRENNAN et al., 1991; GAWANDE et al., 1999).  

Porém somente após a divulgação, em 2000, do relatório do Institute of Medicine 

(IOM), To Err is Human, o tema segurança do paciente ganhou atenção pública e médica 

(LEAPE, 2009). Nesse os resultados dos dois últimos estudos citados foram extrapolados para 

todo país, mostrando que de 44.000 a 98.000 pessoas morriam por ano nos Estados Unidos, 

devido a EA. Essas taxas de mortalidade eram superiores às atribuídas a acidentes 

automobilísticos, câncer de mama e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (KOHN, 

2000). Também foram abordados no relatório aspectos econômicos dos EA, tais como custos 

relacionados às perdas de rendimento profissional, queda de produção doméstica e outros 

prejuízos correlacionados. Encontrando-se que de 17 a 29 bilhões de dólares eram gastos por 

ano nos EUA devido à EA, isto sem considerar as questões jurídicas que normalmente 

envolvem estas causas (KOHN, 2000). 
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3.5. EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS E ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

 

OS medicamentos são um dos principais responsáveis por EA, tendo sido apontados 

como culpados pela metade dos episódios verificados no estudo de SCHIMMEL (1964), e por 

aproximadamente 20% do total de casos observados na revisão da literatura realizada por 

Mendes (2005). 

Os eventos adversos a medicamentos (EAM) podem ser divididos em dois grupos. O 

primeiro, denominado reações adversas a medicamentos, está relacionado ao risco inerente 

frente à utilização adequada de medicamentos, sendo, portanto, inevitáveis. O segundo, 

definido como erros de medicação, diz respeito a qualquer EAM passível de prevenção, 

decorrentes do uso inadequado ou da não utilização de medicamentos necessários, portanto, 

possivelmente relacionado com falhas nos processos (ROSA; PERINI, 2003). 

Os erros de medicação podem ocorrer em um ou em vários momentos dentro do 

processo de medicação, da seleção do medicamento à sua administração (BATES et al., 1995; 

LEAPE et al., 1995). 

O National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP), instituição norte americana que congrega vinte organizações com 

representantes de profissionais da saúde, consumidores e instituições do governo, apresenta a 

seguinte definição para erro de medicação: 

 

 
Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso 

inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente enquanto o medicamento está 

sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos 

podem estar relacionados à prática profissional, produtos de cuidado de saúde, 

procedimentos, e sistemas, incluindo prescrição; comunicação; rotulagem, 

embalagem e nomenclatura; manipulação; dispensação; distribuição; administração; 

educação; monitoramento e uso (NCCMERP, 1998).  
 

 

Bates et al (1995) avaliaram a incidência e a preventabilidade dos EAM em 4031 

admissões hospitalares. Foram encontrados 247 EAM (6,5/100 admissões) dos quais 28% 

poderiam ter sido prevenidos. Quanto à gravidade dos eventos avaliados, 15% ameaçaram a 

vida dos pacientes e 1% foi fatal. Também ficou demonstrado nesse estudo, que EAM mais 

severos possuíam maior probabilidade de serem evitados.    
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Em uma revisão da literatura, Von Laue et al (2003) mostraram que a incidência de 

EAM se encontrava entre 0,7% a 6,5% dos pacientes hospitalizados. A diferença entre os 

valores encontrados nos estudos revisados pode ser atribuída às diferentes metodologias de 

detecção de EAM utilizadas. Essa mesma revisão evidenciou que até 56,6% dos EAM 

encontrados poderiam ter sido evitados (VON LAUE et al., 2003).  

Ford et al (2006) consideram a quantificação dos EM mais vantajosa que a 

quantificação de EAM, pois apesar de apenas uma pequena porcentagem dos EM causar 

EAM, a maioria tem o potencial para tal. De acordo com Von Laue et al (2003) 

aproximadamente 60% dos erros de medicação podem resultar em EAM, no entanto menos de 

1% de fato resulta. Ford et al (2006) ressaltam ainda que muitos EAM não são causados por 

EM, não sendo, portanto, passíveis de prevenção, enquanto os EM são, por definição, 

evitáveis, consequentemente as ações para sua prevenção têm maior utilidade. Os erros de 

medicação não interceptados são ainda mais significativos, pois aqueles interceptados 

mostram pontos em que os sistemas de prevenção de erros já são efetivos.    

Os resultados e a significância clínica dos EM podem ser mínimos, com pouca ou 

nenhuma consequência adversa ao paciente. Tragicamente, no entanto, alguns EM resultam 

em seria morbidade para o paciente podendo ser até fatais (CASTRO et al., 2003). 

Phillips et al (2001) avaliaram a mortalidade associada aos erros de medicação através 

de um estudo retrospectivo dos casos reportados entre 1993 e 1998 no “FDA´s Adverse Event 

Reporting System”, analisando 5 366 EM, dos quais 68,2% resultaram em problemas graves 

para o paciente e 9,8% foram fatais. 

Os erros de medicação trazem também sérias consequências econômicas às 

instituições de saúde. Segundo o relatório do IOM “Preventing Medication Errors” os erros 

de medicação atingem no mínimo 1,5 milhões de pessoas a cada ano nos Estados Unidos, 

ocasionando uma alta de $3,5 bilhões em custos médicos adicionais (IOM, 2006). 

Independente de causar dano ou não, os erros de medicação devem ser monitorados, 

no intuito de minimizar o risco (CASTRO et al., 2003). Existem duas maneiras de se estudar 

erros de medicação, uma forma passiva e outra ativa. A passiva está relacionada à 

investigação de casos informados pelos profissionais de saúde ou setores envolvidos. 

Enquanto a ativa, envolve a busca de informações em documentos como o prontuário do 

paciente e/ou a realização de auditorias com presença física durante todo o processo (ROSA; 

PERINI, 2003). 
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3.6. CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

 

A existência de diferentes maneiras de categorizar os erros de medicação dificulta a 

comparação entre os estudos realizados. A necessidade de uma classificação que sistematize 

as informações necessárias para descrever e analisar tais eventos é destacada por organizações 

especialistas em segurança do paciente (NCCMERP, 1998; IOM, 2007). 

A NCCMERP publicou, em 1998, a “Taxonomia dos Erros de Medicação” com o 

objetivo de uniformizar a linguagem e a classificação dos EM, e facilitar a estruturação do 

registro e a análise dos mesmos (NCCMERP, 1998).  

Com relação à gravidade dos EM, a NCCMERP propôs uma classificação em nove 

categorias, representadas na figura 1, considerando se o erro atingiu ou não o paciente, se 

causou danos ou não, a duração e a extensão do dano causado e se foi necessária alguma 

intervenção (NCCMERP, 1998).  

   

 

 

Figura 1 - Classificação dos Erros de Medicação Quanto à Gravidade 

Fonte: Adaptado de NCCMERP. Taxonomy of medication errors. 1998. 
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 Além da categorização quanto à gravidade dos erros, a NCCMERP também 

classificou os erros de medicação quanto ao seu tipo, excluindo desta classificação os erros da 

categoria A, por representarem acontecimentos capazes de ocasionar um erro e não um erro 

de fato (NCCMERP, 1998). Em 2000, um grupo de farmacêuticos hospitalares espanhóis, 

com a permissão da United States Pharmacopeia (USP) e sob coordenação do Institute for 

Safe Medication Practices (ISMP) da Espanha, elaborou uma adaptação da classificação da 

NCCMERP, tendo esta sido atualizada em 2008 (Quadro 2) (OTERO LÓPEZ, 2003; 2008). 

 
 

1. Medicamento errado 

1.1. Prescrição inadequada do medicamento 
1.1.1. Medicamento não indicado/ não apropriado para o diagnóstico que se pretende tratar 
1.1.2. História prévia de alergia ou reação adversa similar 
1.1.3. Medicamento inadequado para o paciente por causa da idade, situação clínica, etc 
1.1.4. Medicamento contra-indicado 
1.1.5. Interação medicamento-medicamento 
1.1.6. Interação medicamento-alimento 
1.1.7. Duplicidade terapêutica 
1.1.8. Medicamento desnecessário 
1.2. Transcrição/ dispensação/ administração de um medicamento diferente do prescrito 
2. Omissão de dose ou de medicamento 
2.1. Falta de prescrição de um medicamento necessário 
2.2. Omissão na transcrição 
2.3. Omissão na dispensação 
2.4. Omissão na administração 
3. Dose errada 
3.1. Dose maior 
3.2. Dose menor 
3.3. Dose extra 
4. Frequência de administração errada 

5. Forma farmacêutica errada 

6. Erro de preparo, manipulação e/ou acondicionamento 

7. Técnica de administração incorreta 

8. Via de administração errada 

9. Velocidade de administração errada 

10. Horário errado de administração 

11. Paciente errado 

12. Duração do tratamento incorreta 
12.1. Duração maior 
12.2. Duração menor 
13. Monitoramento inadequado do tratamento 
13.1. Falta de revisão clínica 
13.2. Falta de controles analíticos 
14. Medicamento deteriorado 

15. Falta de adesão do paciente 

16. Outros tipos 

Quadro 2 - Tipos de Erros de medicação  
(Fonte: OTERO et al., 2008) 
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É importante destacar que a classificação dos EM em tipos não cria categorias 

excludentes, e uma mesma ocorrência pode ser enquadrada em mais de um tipo ou subtipo 

(ANACLETO et al., 2010). 

 

 

3.7.  PREVENÇÃO DOS ERROS DE MEDICAÇÃO  
 

 

A importância do desenvolvimento de processos seguros para prevenção dos erros de 

medicação foi enfatizada pelo relatório do IOM To Err is Human, onde se defendeu que se 

culpem menos os profissionais pelos erros ocorridos, afirmando que “erros são sinal de um 

sistema doente, não de pessoas ruins” (KOHN, 2000).  

O processo de utilização dos medicamentos nos hospitais é complexo, podendo 

envolver de 20 a 30 etapas diferentes, com atuação de diversos profissionais executando 

funções interdependentes, e a transmissão de ordens ou materiais entre pessoas. Desse modo, 

a falha em um dos processos poderá interferir no conjunto de atividades desenvolvidas e 

configurar-se em uma das causas de erros de medicação (LEAPE et al., 2000).   

Para Silva e Cassiani (2004) tentar prevenir os erros de medicação através de 

abordagens focadas nos indivíduos que os cometem é ineficaz, pois tais estratégias tendem a 

encorajar o funcionário a esconder seus erros com medo de possíveis punições. De acordo 

com Reason (2000) os erros individuais podem ser resultantes de um sistema defeituoso. Em 

sua opinião a deficiência de conhecimentos e habilidades dos profissionais sugere uma 

disfunção nos sistemas educacionais e de treinamento, e más interpretações podem ser 

provenientes da inadequada disseminação e disposição das informações. 

Problemas no processo de comunicação constituem um dos grandes responsáveis pela 

ocorrência de EM (SILVA et al., 2007). A Food and Drug Administration (FDA) avaliou os 

relatórios dos EM fatais, relativos ao período de 1993 a 1998, identificando que 16% das 

causas desses erros foram atribuídas à falha na comunicação (MEADOWS, 2003). Assim, o 

sistema de medicação das instituições de saúde requer um processo de comunicação eficaz, 

que auxilie os profissionais na prevenção dos erros e assegure que o tratamento 

medicamentoso seja cumprido de forma segura (SILVA et al., 2007). 

Para Leape et al (2000) uma redução real dos EM somente será obtida com uma 

análise sistêmica dos processos, a detecção dos seus pontos vulneráveis e a implantação de 

medidas para diminuir a ocorrência desses eventos.  
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3.8. A TERAPIA ANTINEOPLÁSICA 

 

 

O principal objetivo do tratamento do câncer é erradicá-lo. Se a cura não for possível 

os objetivos passam a ser a paliação, melhora dos sintomas e preservação da qualidade de 

vida (SAUSVILLE; LONGO, 2008). 

Os tratamentos do câncer possuem quatro enfoques principais: cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia (como a terapia molecular e hormonal) e a terapia biológica (como a 

imunoterapia e a terapia gênica). A cirurgia e a radioterapia são consideradas tratamentos 

locais, enquanto a quimioterapia e a imunoterapia costumam ser tratamentos sistêmicos. A 

utilização de um ou outro depende de fatores como tipo de tumor e seu estágio de 

desenvolvimento. Geralmente, as modalidades são combinadas (RANG; DALE, 2007).  

A terapia antineoplásica medicamentosa, ou quimioterapia (QT), pode ser classificada 

em oito tipos (GOVINDAN, 2004): 
 
 Indução: QT de altas doses usada com a intenção de induzir remissão completa do 

câncer, quando se inicia um regime curativo. 

 Consolidação: Repetição do regime de indução, em paciente que alcançou uma 

remissão completa após indução, com intenção de aumentar a taxa de cura ou prolongar a 

remissão. 

 Intensificação: QT após remissão completa, com doses mais altas dos agentes 

usados na indução, ou com agentes diferentes em altas doses, com intenção de aumentar a 

taxa de cura ou duração da remissão. 

 Manutenção: QT prolongada com baixas doses que pretende prolongar a duração da 

remissão e atingir a cura nos doentes em remissão. 

 Adjuvante: QT de altas doses após cirurgia ou radioterapia, com intenção de 

destruir um baixo número de células neoplásicas residuais. 

 Neoadjuvante ou Primária: QT de altas doses administrada no período pré ou 

perioperatório, com o objetivo de diminuir o tamanho da neoplasia, possibilitando a cirurgia e 

o aumento da sua eficácia. 

 De 2ª Linha: Regime de QT em altas doses administrada a pacientes que não 

responderam a um regime curativo diferente ou nos quais o câncer recidivou. 

 Paliativa: QT administrada para controlar os sintomas ou prolongar a vida, em 

pacientes em que a cura não é provável. 
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A presença ou desenvolvimento de resistência aos agentes citotóxicos é o principal 

fator responsável pela falha da quimioterapia em curar muitas neoplasias. A falha terapêutica 

pode ser favorecida por fatores locais do tumor, como baixa vascularização, necrose extensa e 

alterações do pH, que podem reduzir a penetração ou inativar os antineoplásicos; e também 

por características cinéticas do tumor, que pode estar numa fase em que a maioria das células 

não está em divisão, estando pouco suscetível à ação dos medicamentos, uma vez que estes 

agem, sobretudo, nas células em proliferação. Outro fator que pode limitar o sucesso do 

tratamento é a presença de barreiras naturais à penetração dos antineoplásicos em 

determinados locais de ação, tais como as barreiras hematoencefálica e hematotesticular. O 

desenvolvimento de resistência à terapia pode ainda, ser desencadeada por questões 

farmacocinéticas, como posologia inadequada dos antineoplásicos, utilização de doses baixas 

ou muito espaçadas (CUNHA JR.; RODRIGUES, 2006).   

No aspecto clínico, a resistência aos antineoplásicos tem sido sobrepujada através da 

associação de diferentes agentes, do aumento das doses por ciclo ou da intensidade das doses 

(expressa em mg/m
2
/semana) (CUNHA JR.; RODRIGUES, 2006).   

A abordagem terapêutica de quase todas as doenças neoplásicas recorre, portanto à 

poliquimioterapia, ou seja, a utilização de dois ou mais citotóxicos em simultâneo. Esta, além 

de prevenir o aparecimento de clones resistentes, tem como objetivos a obtenção de efeitos 

sinérgicos, o aumento da proporção de células mortas, e o alcance de maior efeito citotóxico 

em uma população heterogênea de células neoplásicas. Outra vantagem desta abordagem é 

atingir morte celular máxima em limites de toxicidade tolerável pelo paciente, para isso as 

combinações devem ser preferencialmente compostas por agentes com toxicidades individuais 

distintas que não se sobreponham (SILVEIRA, 2006). 

Para a maioria das doenças neoplásicas existem protocolos de poliquimioterapia com 

combinações já estabelecidas e adequadamente validadas. As combinações são normalmente 

conhecidas por siglas constituídas pela primeira letra do nome comercial ou do nome genérico 

do citotóxico que os compõem. Os mesmos citotóxicos fazem parte de diferentes protocolos, 

sendo utilizados no tratamento de diversas doenças neoplásicas, e diferem nas doses 

recomendadas nos diferentes protocolos. Os esquemas terapêuticos são definidos de acordo 

com o diagnóstico do câncer e seu estadiamento (BUZAID; MALUF; LIMA, 2010). 

O estadiamento do câncer permite definir a extensão da doença e planejar o 

tratamento, além de dar indicações do prognóstico do paciente e ajudar na avaliação dos 

resultados do tratamento (SOBIN; WITTEKIND, 2004). 
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A classificação da extensão anatômica da doença pode ser determinada clínica e 

histopatologicamente. O estadiamento clínico, designado TNM (ou cTNM), é baseado em 

evidências obtidas antes do tratamento. Tais evidências são obtidas através do exame físico, 

diagnóstico por imagem, endoscopia, biópsia, exploração cirúrgica e outros exames 

relevantes. O estadiamento patológico, designado pTNM tem por base as evidências 

conseguidas antes do tratamento, complementadas ou modificadas pela evidência adicional 

conseguida através da cirurgia e no exame anatomohistopatológico da peça operatória, 

determinando com mais exatidão a extensão da doença (SOBIN; WITTEKIND, 2004). 

O Sistema TNM utilizado para descrever a extensão anatômica da doença tem por 

base a avaliação de três componentes: 

T - a extensão do tumor primário 

N - a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais 

M - a ausência ou presença de metástase à distância 

A adição de números a estes três componentes indica a extensão da doença maligna. 

Assim temos:  

T0 - Não há evidência de tumor primário; 

T1, T2, T3, T4 - tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário; 

N0 - Ausência de metástase em linfonodos regionais; 

N1, N2, N3 - Comprometimento crescente dos linfonodos regionais (extensão direta 

do tumor primário para o linfonodo); 

M0 - Ausência de metástase à distância; 

M1 - Presença de metástase à distância.  

 Alguns símbolos são usados em adição à classificação, como por exemplo: 

x - Quando T, N ou M não puderam ser avaliados (Tx, Nx ou Mx); 

y - Quando o estadiamento é realizado após o tratamento (yTNM ou ypTNM); 

r - Quando o estadiamento é feito após a recidiva tumoral (rTNM ou rpTNM); 

a - O prefixo a indica que a classificação é determinada, pela primeira vez, por 

autópsia (aTNM ou apTNM);  

R - Indica ausência ou presença de tumor residual após a finalização do tratamento 

(Rx - não avaliado, R0 - ausência, R1-tumor residual microscópico, R2 - tumor 

residual macroscópico).  
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Após definir as categorias T, N e M ou pT, pN e pM, elas podem ser agrupadas em 

estádios ( I, II, III e IV). A classificação TNM e o grupamento por estádios, uma vez 

estabelecidos, devem permanecer inalterados no prontuário médico. O estádio clínico é 

essencial para selecionar e avaliar o tratamento, enquanto que o estádio histopatológico 

fornece dados mais precisos para avaliar o prognóstico e calcular os resultados finais (SOBIN; 

WITTEKIND, 2004). 

Outra variável muito importante nos protocolos de tratamento é a dose do 

antineoplásico. A maioria dos medicamentos utilizados tem sua dose básica que deve ser 

ajustada para cada paciente de acordo com sua superfície corporal. Esta é obtida a partir do 

peso e da altura do paciente e é expressa em metro quadrado (m
2
). Assim, obtida a superfície 

corporal do paciente multiplica-se esta pela dose básica do quimioterápico e se obtém a dose 

recomendada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Para tumores quimiossensíveis a dosagem 

apropriada é fator limitante da capacidade de cura. Uma redução de dose de aproximadamente 

20 % pode levar a uma redução na taxa de cura de até 50% (SILVEIRA, 2006).   

Além das doses são também predefinidos nos protocolos os intervalos de 

administração dos antineoplásicos. Os quimioterápicos de um esquema terapêutico podem ser 

aplicados por dia, semana, quinzena, de 3/3 semanas, de 4/4 semanas, 5/5 semanas ou de 6/6 

semanas. Quando se completa a administração do(s) quimioterápico(s) de um esquema 

terapêutico, diz-se que se aplicou um ciclo. Portanto, a QT é aplicada em ciclos que consistem 

na administração de um ou mais medicamentos a intervalos regulares. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). O intervalo de tratamento entre os ciclos varia de acordo com os 

medicamentos utilizados e deve ser o menor possível, apenas o suficiente para permitir a 

recuperação dos tecidos normais mais quimiossensíveis e reduzir o período de 

imunossupressão (SILVEIRA, 2006).   

O plano de tratamento deve seguir exatamente um protocolo padrão, uma vez que a 

realização de modificações especiais nos protocolos padronizados tem uma elevada 

probabilidade de comprometer os resultados do tratamento (SAUSVILLE; LONGO, 2008). 

 

 

3.9.  ASPECTOS LEGAIS DA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA 

 

 

Dentre as resoluções que regulam o serviço de terapia antineoplásica estão: a RDC 

67/2007 da ANVISA, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações 

magistrais e oficinais para uso humano em farmácias (BRASIL, 2007); a RDC 220/2004 da 
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ANVISA, que fixa os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento dos Serviços de 

Terapia Antineoplásica; (BRASIL, 2004); a resolução do Conselho de Federal de Farmácia 

288/1996 que dispõe sobre a competência legal para o exercício da manipulação de drogas 

antineoplásicas pelo farmacêutico (BRASIL, 1996); e a resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem 210/1998, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de enfermagem que 

trabalham com quimioterápico antineoplásicos (BRASIL, 1998).  

De acordo com a RDC 220/2004 da ANVISA, a terapia antineoplásica (TA) deve 

abranger, obrigatoriamente, as seguintes etapas: observação clínica e prescrição médica; 

preparação, composta pela avaliação da prescrição, manipulação, controle de qualidade e 

conservação; transporte; administração; descarte; documentação e registros que garantam 

rastreabilidade em todas as etapas do processo (BRASIL, 2004). 

O serviço de terapia antineoplásica (STA) deve contar com uma equipe 

multiprofissional de terapia antineoplásica (EMTA) composta por médico, farmacêutico e 

enfermeiro.  São atribuições da EMTA: executar, supervisionar e avaliar permanentemente 

todas as etapas da TA; criar mecanismos para o desenvolvimento da farmacovigilância, 

tecnovigilância e biossegurança em todas as etapas da TA; estabelecer protocolos de 

prescrição e acompanhamento da TA; assegurar condições adequadas de indicação, 

prescrição, preparação, conservação, transporte, administração e descarte da TA; e capacitar 

os profissionais envolvidos por meio de programas de educação permanente (BRASIL, 2004). 

 Ao tratar da garantia da qualidade a RDC 220/2004 determina que o STA deve possuir 

um Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) que incorpore as boas práticas de preparo da 

terapia antineoplásica e um efetivo controle de qualidade documentado e monitorado. O SGQ 

para a preparação da TA deve assegurar: os controles de qualidade necessários para avaliar os 

produtos, que o processo de preparação e a TA sejam realizados de acordo com 

procedimentos escritos; que os pontos críticos do processo sejam periodicamente avaliados e 

registrados; e que ações corretivas e processos de melhoria contínua sejam implementados 

(BRASIL, 2004).  

A RDC 67/2007 também aborda o tópico garantia da qualidade, no anexo I, que trata 

das boas práticas de manipulação em farmácias, onde estabelece que sejam realizadas 

auditorias internas de modo a assegurar um processo de melhoria contínua (BRASIL, 2007). 
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3.10. ERROS DE MEDICAÇÃO NA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA 

 

 

Um dos primeiros estudos sobre eventos adversos, o Harvard Medical Practice Sdudy 

II realizado em Nova York, apontou os antineoplásicos como sendo a segunda classe 

terapêutica responsável por eventos adversos relacionados a medicamentos (LEAPE et al., 

1991). Em uma análise comparativa envolvendo vários departamentos, em Israel, a maior taxa 

de erro de medicação foi encontrada em Oncohematologia (2,48 erros/100 pacientes dia), 

seguido de terapia intensiva (0,82/100 erros/100 pacientes dia) (LUSTIG, 2000). O estudo de 

Philips et al (2001) mostrou que eventos envolvendo antineoplásicos estão entre as causas 

mais comuns de mortes relacionadas aos EM.  

Entende-se por erro de medicação em quimioterapia, qualquer erro potencial ou real, 

envolvendo medicamentos antineoplásicos ou medicação adjuvante utilizada em qualquer 

etapa do processo de utilização do medicamento: prescrição, transcrição, preparação, 

dispensação ou administração (COHEN; ANDERSON; ATTILIO, 1996). 

 Assim como para todos os medicamentos, o objetivo da terapia antineoplásica é 

assegurar a administração do medicamento certo, ao paciente certo, na dose e forma 

farmacêutica certas na hora certa (COHEN, 2007). No entanto, a estreita faixa terapêutica dos 

antineoplásicos torna os EM a eles relacionados potencialmente perigosos. Um pequeno 

acréscimo na dose pode produzir toxicidade grave, enquanto a utilização de doses 

subterapêuticas pode comprometer seriamente a resposta ao tratamento (CARAJAVILLE; 

TAMÉS; LICEAGA, 2001). 

Diversos fatores podem favorecer EM na oncologia, tais como: os complexos 

esquemas terapêuticos, com dosagens que variam de acordo com a condição que está sendo 

tratada, a necessidade de cálculo de doses de acordo com a superfície corporal e resultados 

laboratoriais; a ausência de uma cultura de controle dos processos no meio hospitalar; o 

excesso de trabalho e escassez de recursos humanos; deficiência de conhecimento e de 

experiência dos profissionais de saúde em oncologia, uma área que exige formação contínua e 

acesso a informações atualizadas; e a complexidade do circuito - prescrição, validação, 

preparação (incluindo o acondicionamento e a dispensa) e administração - onde cada uma das 

etapas apresenta um elevado número de circunstâncias que podem dar lugar a erros 

(CARAJAVILLE; TAMÉS; LICEAGA, 2001; GANDHI et al., 2005).  
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Segundo García et al (2007) a melhor maneira de se prevenir EM em quimioterapia é 

estabelecer uma trabalho rigoroso definindo cuidadosamente os procedimentos e as 

responsabilidades dentro do sistema de utilização dos antineoplásicos.   

 

 

3.11. SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

 

De acordo com a ASPH (2002) o processo de utilização de medicamentos 

antineoplásicos envolve quatro passos distintos: prescrição, preparação, dispensa e 

administração do medicamento.  

 

 

3.11.1. PRESCRIÇÃO 

 

 

A prescrição médica inicia o sistema de utilização dos antineoplásicos, logo é a 

primeira fonte de EM. Nesta etapa pode ser escolhido o protocolo errado, doses cumulativas 

podem ser confundidas com doses diárias, a via de administração pode não ser claramente 

identificada, ou a má interpretação da escrita do médico pode levar a erros (JAEHDE et al., 

2008). 

O Grupo Español para el desarrollo de la Farmácia Oncológica (GEDEFO)  e a  

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) publicaram guias de prevenção de 

EM com antineoplásicos, onde entre outras recomendações, estão as informações mínimas 

que as prescrições de tais medicamentos devem conter. O Quadro 3 reúne os parâmetros que 

ambas instituições preconizam como essenciais às prescrições de antineoplásicos (GEDEFO 

2001; ASHP 2002).  
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Informações que devem estar presentes nas Prescrições de 

Antineoplásicos 
ASHP GEDEFO 

Data em que a prescrição foi efetuada X  

Nome do paciente X X 

Número do prontuário X X 

Peso, altura e superfície corporal do paciente X X 

Resultados dos parâmetros laboratoriais X  

Diagnóstico X  

Nome do protocolo X X 

Número do ciclo de tratamento  X 

Antineoplásicos que compõe o esquema, utilizando suas 

denominações genéricas 
X X 

Dose recomendada do antineoplásico naquele protocolo X  

Dose calculada do antineoplásicos para o paciente X X 

Dose total do antineoplásico que o paciente irá receber durante 

um ciclo de tratamento 
X  

Fatores que influenciaram a modificação ou alteração do ciclo 

(patologias atuais ou previstas, toxicidade) 
X  

Intervalo dos ciclos dos tratamentos X  

Dias de administração de cada medicamento X X 

Sequência temporal em que cada medicamento tem de ser 

administrado 
X  

Volumes e soluções de administração (a não ser que soluções e 

os volumes padronizados já tenham sido estabelecidos) 
X X 

Via de administração de cada medicamento X X 

Velocidade de administração de cada medicamento X X 

Medicação adjuvante necessária   X 

Alergias do paciente a medicamentos e nutrientes X  

Nome e assinatura do médico prescritor X X 

Número de telefone, bip, ou fax do prescritor  X  

Quadro 3 - Informações Mínimas das Prescrições de Antineoplásicos 

(Fonte: ASHP (2002), GEDEFO (2001))  

 

 

3.11.2. PREPARAÇÃO  

 
 
Tendo em vista que os potenciais erros que podem ocorrer nessa fase do circuito, tais 

como preparação de um medicamento diferente do prescrito, erro na etiquetagem final, entre 

outros, frequentemente não podem ser detectados em fases posteriores, é necessário enfatizar 

a segurança do processo e os controles intermediários (GEDEFO, 2001). 

A etapa de preparação de antineoplásicos pode ser divida em três sub etapas: avaliação 

da prescrição; confecção de folhas de trabalho e rótulos; e manipulação do medicamento.   
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3.11.2.1. Avaliação da prescrição  

 

 

A primeira etapa da preparação consiste na avaliação da prescrição pelo farmacêutico. 

De acordo com a RDC 220/2004 da ANVISA o responsável pela preparação dos 

antineoplásicos deve avaliar a prescrição médica observando: adequação da mesma aos 

protocolos estabelecidos pela EMTA; legibilidade e sua respectiva identificação de registro no 

CRM; viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes entre si, 

antes da sua manipulação (BRASIL, 2004). 

A ASHP (2002) preconiza que a avaliação da prescrição inclua também: a 

confirmação da superfície corporal do paciente, fazendo o seu recálculo a partir do seu peso e 

altura; verificação das doses dos medicamentos prescritos; a conferência das vias e dos 

tempos de administração assim como das respectivas soluções de diluição; e ainda, a 

confirmação de que a prescrição está conforme com o número de ciclos do protocolo 

utilizado, se respeita os dias de intervalo entre cada ciclo, e se inclui os medicamentos 

adjuvantes ou de suporte.  

 

 

3.11.2.2. Confecção de Folhas de Trabalho e Rótulos 
 

 

O processo de avaliação da prescrição tem como resultado as folhas de trabalho e os 

rótulos, os quais constituem o documento de trabalho para etapa de manipulação. Por esse 

motivo, devem incluir toda informação necessária para que a preparação se realize de forma 

segura e para que não seja preciso efetuar nenhum tipo de cálculo no momento em que o 

medicamento esteja sendo manipulado (GEDEFO, 2001).  

Segundo a ASHP (2002), as folhas de preparação devem contemplar informações 

sobre a identificação do paciente, e toda a informação sobre sua medicação: os cálculos do 

volume relativos à dose prescrita, instruções sobre a reconstituição ou diluição do 

medicamento caso seja necessário, e a necessidade de utilização de filtros ou de 

acondicionamento específico.  

O preenchimento incorreto ou incompleto dos rótulos pode comprometer não só a 

manipulação dos antineoplásicos, mas também a correta administração dos mesmos.  O 

quadro 4 sintetiza as recomendações da ASHP (2002), do GEDEFO (2001), e da RDC 

220/2004, quanto às informações que os rótulos de antineoplásicos devem apresentar.   

 



 

 

36 

Informações que devem estar presentes nos 

rótulos  

ASHP GEDEFO RDC 

220/2004 

Nome do paciente X X X 

Segunda identificação paciente - número do 

prontuário ou do leito 

X X X 

Nome genérico do medicamento X X X 

Dose do medicamento  X X X 

Nome e concentração do diluente e/ou outro 

fármaco adicionado ao medicamento manipulado 

X X X 

Via de administração X X X 

Volume total da preparação   X 

Volume de fluido a ser administrado 

(principalmente se este difere do volume total do 

recipiente) 

X X  

Velocidade/ Duração da administração X X  

Hora de início e de término da administração X X  

Data em que a medicação foi preparada X X X 

Data em que a medicação foi pedida X   

Validade/ Estabilidade  X  X 

Nome do farmacêutico responsável pela preparação X  X 

Condições de conservação/armazenamento X X X 

Medicação que não pode ser administrada em 

simultâneo 

X   

Informação sobre a necessidade da utilização de 

filtros para a administração dos medicamentos 

X   

Especificação do local ou nº de telefone, da 

farmácia que dispensa o medicamento. 

X   

Identificação do médico prescritor X   

Avisos dos cuidados necessários para medicamentos 

perigosos 

X   

Quadro 4 - Informações Mínimas dos Rótulos de Antineoplásicos 

(Fonte: ASHP (2002), GEDEFO (2001), BRASIL (2004)) 

 

 

3.11.2.3. Manipulação 

 

 

A resolução do CFF 288/1996 define como atribuição privativa do farmacêutico a 

manipulação de medicamentos antineoplásicos e similares nos estabelecimentos de saúde 

(BRASIL, 1996). 

A manipulação dos quimioterápicos deve respeitar as Boas Práticas de Preparação da 

Terapia Antineoplásica descritas na RDC220/2004, assim como a RDC67/2007, quanto aos 

regulamentos citados no anexo I, que trata das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias, 

no anexo III, que trata das Boas Práticas de Manipulação de Antibióticos, Hormônios, 
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Citostáticos e Substâncias Sujeitas a Controle Especial, e no anexo IV, que trata das Boas 

Práticas de Manipulação de Produtos Estéreis em Farmácias (BRASIL, 2007; BRASIL, 

2004). 

 

 

3.11.3. DISPENSAÇÃO  

 

 

Depois de preparados, os medicamentos devem ser verificados, para isso a folha de 

preparação deve ser confrontada com a prescrição por um farmacêutico que não esteja 

envolvido na sua elaboração (ASHP, 2002). 

Na etapa de controle da qualidade da terapia antineoplásica a TA pronta para uso deve 

ser submetida aos seguintes controles: inspeção visual em 100% das amostras e verificação da 

exatidão das informações do rótulo (BRASIL, 2004) 

 

 

3.11.4. ADMINISTRAÇÃO  

 

 

A administração deve assegurar que os medicamentos dispensados pela farmácia 

correspondem exatamente com o que foi prescrito, e que o peso e altura utilizados para 

calcular a superfície corporal correspondem com os dados disponíveis nos registros da 

enfermagem na historia clínica do paciente (GEDEFO, 2001).  

De acordo com a ASHP (2002) a conformidade da medicação com a prescrição deve 

ser verificada antes de se iniciar o tratamento por duas pessoas treinadas e experientes na 

administração de quimioterápicos. 
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4. METODOLOGIA  

 

 

4.1.  TIPO DE ESTUDO 

 

 

Estudo observacional transversal descritivo, no qual se analisaram a frequência e os 

tipos de erros de medicação nas etapas de prescrição, agendamento e rotulagem dos 

antineoplásicos injetáveis preparados pela central de manipulação de quimioterápicos, para 

administração em pacientes tratados de forma ambulatorial em um hospital de grande porte.         

 

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O estudo foi realizado em um hospital geral de grande porte localizado na zona norte 

do Rio de Janeiro, que possui características de alta complexidade e atendimento diferenciado 

para pacientes oncológicos, desde a quimioterapia até a cirurgia. 

No hospital em questão, o circuito de utilização dos antineoplásicos injetáveis pelos 

pacientes que não estão internados, que está ilustrado na figura 2, se inicia com prescrição dos 

antineoplásicos, realizada no próprio prontuário.  

Após a prescrição médica os prontuários são encaminhados para a farmácia para que 

haja a avaliação da prescrição. Quando há a prescrição de algum antineoplásico injetável o 

farmacêutico transcreve algumas informações da prescrição médica para um formulário 

próprio da farmácia, em um processo chamado agendamento. Esse serve de base para a 

confecção dos rótulos, que ocorre anteriormente ao processo de manipulação. O rótulo e o 

agendamento servem como referência para o preparo dos antineoplásicos a serem 

manipulados. Os modelos do rótulo e do agendamento utilizados estão representados 

respectivamente nos ANEXOS 1 e 2. 
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A manipulação dos antineoplásicos é executada por farmacêutico treinado em capela 

de fluxo laminar classe II B2 de acordo com as determinações da RDC n° 220/2004. A 

reconstituição e diluição dos medicamentos são feitas com base em uma tabela de diluição 

padrão desenvolvida pelo serviço de farmácia através de consulta à bibliografia recomendada. 

Após a manipulação os medicamentos são dispensados para serem imediatamente 

administrados aos pacientes.  

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma do Sistema de Utilização de Antineoplásicos Injetáveis no 

Hospital Avaliado 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 
A população do estudo foi constituída pelas prescrições, agendamentos e rótulos, 

referentes aos antineoplásicos preparados na central de manipulação de quimioterápicos 

durante o mês de maio de 2011.  

Para selecionar o que seria avaliado foram utilizados critérios de inclusão e exclusão 

como se segue. 

 

 
4.3.1.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

• Prescrições, agendamentos e rótulos, referentes aos medicamentos preparados 

na central de manipulação de antineoplásicos.  

 

 

4.3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

• Prescrições de pacientes em tratamento com ciclos de terapia antineoplásica 

utilizando apenas antineoplásicos orais; 

• Prescrições, agendamentos e rótulos referentes aos antineoplásicos 

preparados para pacientes internados; 

• Prescrições de pacientes tratados por oncologistas, mas que não 

contemplassem medicamentos antineoplásicos. 

 

 

4.4. PARÂMETROS AVALIADOS 

 

 

A seleção dos parâmetros a serem avaliados foi feita com base nas recomendações da 

ASHP (2002), do GEDEFO (2001) e da RDC 220/2004 (BRASIL, 2004), aplicáveis a cada 

etapa do processo. Foram considerados erros de medicação tanto as omissões quanto as 

incorreções no preenchimento de tais parâmetros. 
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4.4.1. PARÂMETROS AVALIADOS NAS PRESCRIÇÕES:  

 

- Peso e altura do paciente; 

- Superfície corporal calculada do paciente, considerando-se incorreção um erro no 

cálculo maior que 5%;  

- Nome do protocolo; 

- Número do ciclo de tratamento; 

- Intervalo entre os ciclos; 

- Antineoplásicos com suas denominações genéricas - o uso de siglas, abreviaturas e 

nomes comerciais foi considerado erro; 

- Dose recomendada de cada antineoplásico naquele protocolo; 

- Dose calculada de cada antineoplásico para o paciente; 

- Dias de administração de cada antineoplásico; 

- Via de administração de cada antineoplásico; 

- Velocidade de administração dos antineoplásicos; 

- Carimbo e assinatura do médico prescritor.  

 

 Considerou-se que a avaliação dos itens referentes à identificação dos pacientes (nome 

do paciente e número do prontuário) e à caracterização do câncer (diagnóstico e estadiamento) 

não se aplicava aos objetivos do trabalho uma vez que as prescrições são realizadas nos 

prontuários onde tais informações já se fazem presentes. De mesmo modo não foi avaliado o 

preenchimento das soluções e volumes de diluição dos antineoplásicos, já que esses são pré-

estabelecidos pela tabela de diluição elaborada pelo serviço de farmácia. Também não se 

avaliou a medicação adjuvante necessária (hidratação, antieméticos, fatores de crescimento 

hematopoiético) uma vez que não fazia parte dos objetivos iniciais do estudo. 

Quando a prescrição possuía antineoplásicos orais e parenterais a avaliação dos erros 

quanto aos antineoplásicos prescritos foi feita apenas com relação aos medicamentos 

parenterais, já que o sistema de utilização dos antineoplásicos orais é diferente dos 

parenterais. 
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4.4.2. PARÂMETROS AVALIADOS NOS AGENDAMENTOS 

 
 
- Nome do paciente;  

- Número do prontuário; 

- Antineoplásicos com suas denominações genéricas - o uso de siglas, abreviaturas e 

nomes comerciais foi considerado erro; 

- Dose de cada antineoplásico; 

- Volume correspondente a dose do antineoplásico; 

- Diluente de cada medicamento com seu respectivo volume; 

 

Tendo em vista que os medicamentos preparados para administração ambulatorial são 

dispensados imediatamente após sua manipulação não se contabilizou a omissão das 

condições de conservação dos antineoplásicos até sua dispensação. 

 

  

4.4.3. PARÂMETROS AVALIADOS NOS RÓTULOS 

 
 
- Nome do paciente;  

- Número do prontuário do paciente; 

- O nome genérico do antineoplásico - o uso de siglas, abreviaturas e nomes 

comerciais foi considerado erro; 

- Dose do antineoplásico; 

- Nome e concentração do diluente (p.ex. NaCl 0,9%);  

- Volume total;  

- Via de administração; 

- Duração e velocidade de administração; 

- Data da manipulação;  

- Estabilidade/Prazo de validade; 

- Assinatura do farmacêutico responsável pela manipulação. 

 

 Não se contabilizou a omissão da hora de início e termino da administração, visto 

que os rótulos avaliados eram referentes à antineoplásicos administrados imediatamente após 

serem dispensados, e o termino de sua administração poderia ser determinado pela duração da 
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administração. De mesmo modo, não se contabilizou a omissão das condições de temperatura 

para conservação e transporte. 

 

 

4.5. INSTRUMENTO DE REGISTRO DE DADOS 

 

  

 Os dados analisados nas prescrições, agendamentos e rótulos incluídos no estudo 

foram registrados numa base de dados elaborada no Excel de acordo com a necessidade de 

informações previamente definidas.  

 

 

4.6. CÁLCULO DA FREQUÊNCIA DE ERROS 

 

 

Como o número de parâmetros considerados foi diferente para cada uma das etapas 

avaliadas, optou-se por estimar a proporção de erros que efetivamente foram observados em 

relação às possibilidades de erro em cada etapa.  

Nas prescrições analisaram-se 12 parâmetros. Se apenas um antineoplásico injetável 

estava prescrito as oportunidades de erro na prescrição eram 12. Para cada antineoplásico 

adicional prescrito a possibilidade de erro aumentava em 6 (nome do antineoplásicos, dose 

recomendada por protocolo, dose calculada para o paciente, dias de administração do 

antineoplásico, via e velocidade de administração), enquanto as outras 6 variáveis eram 

comuns a todos eles (peso, altura, e superfície corporal do paciente, protocolo, número do 

ciclo, intervalo entre os ciclo e identificação do prescritor).  Assim, a proporção de erros 

efetivamente observados no processo é dada pela fórmula que se segue: 

 

 

 
 

Nos agendamentos analisaram-se 6 parâmetros. Os agendamentos são feitos por 

paciente por dia. Se apenas um antineoplásico estava agendado para determinado paciente as 

possibilidades de erros no agendamento eram 6. Para cada antineoplásico adicional agendado 

para esse paciente a possibilidade de erro aumentava em 4 (nome do antineoplásico, dose , 

volume correspondente a dose e informação quanto ao diluente), ao passo que os outros 2 

parâmetros (nome do paciente e número do prontuário) eram comuns a todos eles. Desse 

modo, a frequência de erros observados nos agendamento é dada pela seguinte fórmula: 
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Nos rótulos se analisaram 10 parâmetros, em cada rótulo havia uma possibilidade de 

erros igual a 10. Assim, a frequência de erros na rotulagem é dada pela fórmula:  

 

 

 
 

4.7. CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS SEGUNDO SUA GRAVIDADE 

 
 
Os erros encontrados foram classificados com relação à gravidade utilizando-se para 

tal a taxonomia da NCCMERP (Figura 1). Separaram-se os erros da Categoria A, 

considerados circunstâncias capazes de gerar um erro, dos erros que de efetivamente 

ocorreram, detalhando-se os tipos de erros nesses dois grupos.   

 

 

4.8. QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

A coleta dos dados foi executada sempre pelo mesmo investigador, mediante a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP-

HUAP) sob o protocolo de pesquisa nº 016/11 (ANEXO 3).  

 

 

4.9. LIMITAÇÕES  
 

 

A maior limitação do estudo foi a impossibilidade de detectar erros na manipulação 

dos antineoplásicos. Para que se pudesse ter certeza de informações presentes no rótulo, como 

dose e volume final das preparações dispensadas, seria necessário acompanhar a manipulação 

de todos antineoplásicos preparados no período estudado, o que não foi possível devido ao 

tempo para realização da pesquisa.  

Outra limitação consiste no fato da presença de um avaliador poder interferir nos 

resultados, já que ao saber que estarão sofrendo uma avaliação, os profissionais tendem a se 

tornar mais atentos às tarefas que estão executando.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 
Foram analisadas 131 prescrições, contendo 214 antineoplásicos injetáveis; 191 

agendamentos, contendo 276 antineoplásicos; e 276 rótulos, referentes aos antineoplásicos 

manipulados para serem administrados aos pacientes tratados no ambulatório do hospital 

estudado, durante o mês de maio de 2011.  

Encontraram-se erros em 100% das prescrições, agendamentos e rótulos analisados. 

Esse resultado é preocupante, e aponta para a necessidade de alterações urgentes nos 

processos avaliados.  

Como mencionado na metodologia, calculou-se o percentual de erros efetivamente 

observados em relação ao total de possibilidades de erros nos documentos analisados. Tal 

relação está representada na figura 3.  

 

 

Figura 3 - Gráfico Mostrando a Relação entre os Erros Possíveis e os Erros 

Efetivamente Observados em cada Processo Analisado.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A frequência de erro verificada nas prescrições foi de 47,9%. Tal resultado é muito 

discrepante dos obtidos por Amalgro et al (2009) e Alcácera et al (2001) que observaram 

frequências de erro de respectivamente 0,12% e 0,87%. Deve se levar em conta, no entanto, 

que apesar de utilizar a mesma metodologia de cálculo, as variáveis analisadas em tais estudo 

foram diferentes. Nenhum dos dois considerou, por exemplo, a omissão de dados 

antropométricos, da dose recomendada do antineoplásico por protocolo, ou da identificação 

do médico prescritor. O estudo realizado por Aguirrezábal et al (2003), analisando 13 

parâmetros nas prescrições, com base nas recomendações do GEDEFO (2001), foi o que mais 

se aproximou deste trabalho com relação às variáveis consideradas. Nesse a frequência de 

erro encontrada foi de 22,03%, não tão discrepante, mas ainda menor do que a aqui 

apresentada.    

Nos rótulos verificou-se uma frequência de erros de 53,5%, resultado 60 vezes maior 

do que o observado por Talla, Dugast e Clapeau (2001), que analisaram o preenchimento de 

10 parâmetros no rótulo de 1975 preparações e encontraram 164 erros, resultando numa 

frequência de erro de 0,84%. Ainda maior foi a diferença com relação ao resultado de Escoms 

et al (1996), que avaliaram o preenchimento de 8 parâmetros em 4734 preparações e 

observaram uma frequência de erro de 0,4%.  

A frequência de erro encontrada nos agendamentos foi de 57,2%, contudo não foi 

possível comparar o percentual de erros nos agendamentos observados neste trabalho com a 

literatura uma vez que não foram localizados trabalhos que tratassem da quantificação de 

erros nesta etapa do processo de preparo dos quimioterápicos injetáveis.  

 

 

5.1. CLASSIFICAÇÃO DOS EM QUANTO À GRAVIDADE 

 

 

É preciso destacar que nem todos os erros têm a mesma repercussão no paciente. 

Assim sendo, os EM foram classificados quanto à gravidade de acordo com a taxonomia 

proposta pela NCCMERP (figura 1). A distribuição dos EM com relação à gravidade está 

ilustrada na figura 4.  
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Figura 4 – Gravidade dos Erros de Medicação Encontrados 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 A maior parte dos erros (98,8%) foi classificada como circunstâncias susceptíveis de 

causar um erro (categoria A), tais como omissão de informações e utilização de abreviaturas 

em uma das etapas. Os erros que efetivamente ocorreram foram classificados nas categorias B 

(0,7%) e C (0,5%), não chegando a requerer o aumento do monitoramento do paciente. No 

entanto, vale ressaltar que o desenho deste estudo não permite afirmar que todos os erros 

foram inócuos, já que alguns erros podem ter efeitos em longo prazo, como por exemplo, a 

prescrição de subdoses levando à falha terapêutica.  

Santell, Protzel e Cousins (2004) também utilizaram a taxonomia da NCCMERP para 

classificar os erros de medicação envolvendo antineoplásicos reportados para a United States 

Pharmacopeia (USP) através do MEDMARX, no período de 1998 a 2003. E verificaram que 

dos 3871 registros reportados, 9% pertenciam à categoria A; 88% representaram erros da 

categoria B e C; e 3% dos erros foram nocivos, necessitando de tratamento/intervenção 

devido a danos causados ao paciente, ou até mesmo levando à morte. 

A baixa incidência de erros considerados nocivos é compatível com o resultado 

encontrado no presente trabalho, no qual nenhum erro desse tipo foi observado. Enquanto a 

grande diferença observada entre as percentagens de erros classificados nas categorias A, B e 

C pode estar relacionada ao fato de circunstâncias com potencial de gerar erros (categoria A) 

frequentemente não serem reportadas à USP.  
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5.2. CIRCUNSTÂNCIAS COM POTENCIAL DE GERAR ERROS  

 
 

5.2.1. CIRCUNSTÂNCIAS COM POTENCIAL DE GERAR ERROS VERIFICADAS NAS PRESCRIÇÕES  

 

 

Circunstâncias com potencial de gerar erros representaram 98,2% do total de EM 

contabilizados nas prescrições. Houve 974 casos em 131 prescrições, o que corresponde a 

uma média a 7,4 por prescrição.  

Dos erros contabilizados por prescrição (figura 5), os mais frequentes foram devido ao 

não preenchimento dos itens: peso e altura (24,4%), e superfície corporal dos pacientes 

(24,4%), que foram omitidos em 75,6% das prescrições. A ausência dessas informações 

impossibilita a confirmação, por farmacêuticos e enfermeiros, da dose do medicamento a ser 

administrada ao paciente. O alto índice de não preenchimento de dados antropométricos dos 

pacientes também foi observado no trabalho de Michelena, Fernández e Delgado (2004), no 

qual 100% das prescrições avaliadas não informavam o peso e a altura do paciente. 

 

 

 

 Figura 5 – Circunstâncias com Potencial de Gerar Erros Contabilizadas por Prescrição 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os itens nome do protocolo e intervalo entre os ciclos também apresentaram grande 

índice de erros, estando omitidos em 69,5% e 61,1% das prescrições respectivamente. A 

omissão do protocolo na prescrição dificulta a validação dos esquemas terapêuticos; enquanto 

a omissão do intervalo entre os ciclos pode levar a administração dos medicamentos em 

intervalos errados.    

A ausência da assinatura ou e/ou carimbo do prescritor foi observada em 5 (3,8%) das 

131 prescrições avaliadas. Este resultado é semelhante ao observado por Aguirrezábal et al 

(2003) que constataram omissão da assinatura do médico em 2,1% das prescrições. Já no 

estudo de Michelena, Fernández e Delgado (2004) tal item esteve ausente em 100% das 

prescrições. O alto índice de preenchimento dessa informação verificado no presente estudo 

pode estar relacionado ao fato da prescrição ser feita no prontuário. Dois aspectos poderiam 

explicar essa observação: haver no prontuário o registro de outros profissionais, o que 

demanda a identificação das informações alimentadas pelos médicos; e o papel legal 

desempenhado pelo prontuário, o que pode estimular também um maior cuidado com a 

identificação dos profissionais. 

 

 

 

Figura 6 - Circunstâncias com Potencial de Gerar Erros Contabilizadas por 

Antineoplásico Prescrito 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Em relação aos erros contabilizados por antineoplásico prescrito (figura 6), a omissão 

da velocidade de infusão foi responsável pelo maior número de erros (30%), estando ausente 

em 79,9% dos antineoplásicos prescritos. A omissão dessa informação foi superior à 

encontrada por Aguirrezábel et al (2003) que verificaram omissão desse item em 23,34% dos 

antineoplásicos prescritos.  

A denominação não genérica dos medicamentos representou 20,9% dos erros 

contabilizados por antineoplásicos prescritos. Observou-se que 59,8% dos antineoplásicos 

foram prescritos por sigla ou nome comercial. Esse resultado é compatível com as 

observações de Michelena et al (2004) que verificaram a utilização de siglas, abreviaturas e 

nomes comerciais em 88,4% das prescrições avaliadas. A utilização de abreviaturas em 

prescrições médicas está entre as causas mais citadas de erros de medicação por seu potencial 

de confusão e de falhas na comunicação, sendo já antiga a idéia de eliminar o seu uso (ROSA 

et al., 2009). 

O terceiro e quarto maiores erros foram, respectivamente, ausência da dose do 

antineoplásico recomendada pelo protocolo (20,4%) e ausência do dia de administração de 

cada medicamento (16,5%).  

 

 

5.2.2. CIRCUNSTÂNCIAS COM POTENCIAL DE GERAR ERROS VERIFICADAS NOS 

AGENDAMENTOS 

 

 

Circunstâncias com potencial de gerar erros totalizaram 97,6% dos EM contabilizados 

nos agendamentos, o que equivale a 830 erros desse tipo. Desses, 96,7% foram contabilizados 

por antineoplásico agendado como ilustrado na figura 7. 
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Figura 7 – Circunstâncias com Potencial de Gerar Erros Contabilizados por 

Antineoplásico Agendado 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 
Verificou-se que 90,9% dos medicamentos foram agendados por siglas ou nomes 

comerciais. A utilização de denominações não genéricas nos agendamentos pode favorecer a 

ocorrência de EM durante a transcrição da prescrição, quando siglas, abreviaturas ou nomes 

comerciais errados podem ser escolhidos para se referir aos medicamentos prescritos. Além 

disso, aumenta-se também a chance de confusão no momento da confecção dos rótulos. 

Informações sobre o volume correspondente à dose do antineoplásico e sobre o 

diluente foram omitidas em 100% dos agendamentos. Na folha de trabalho utilizada 

atualmente no hospital avaliado não constam campos para o preenchimento de tais 

informações.  

As outras 27 circunstâncias capazes de gerar um erro foram contabilizadas por 

agendamento, das quais 18 referem-se à omissão do número do prontuário do paciente, 

ausente em 9,4% dos agendamentos, e 9 à ausência do nome completo do paciente em 4,7% 

dos agendamentos. 
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5.2.3. CIRCUNSTÂNCIAS COM POTENCIAL DE GERAR ERROS VERIFICADAS NOS RÓTULOS  

 

 

Todos os EM verificados nos rótulos foram classificados como circunstância capaz de 

produzir erros, e estão ilustrados na figura 8. 

 
 

 

Figura 8 – Circunstância com Potencial de Gerar Erros Contabilizadas por Rótulos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
Antineoplásicos foram identificados por siglas em 94,6% (261) dos rótulos. Também 

foi observado o não preenchimento de quatro parâmetros (número do prontuário, via de 

administração, duração e velocidade de administração e estabilidade) em 100% dos rótulos. 

Estas omissões foram responsáveis por 92,4% de todos os erros encontrados nesta etapa.  

No estudo de Talla, Dugast e Clapeau (2001) as omissões da data de validade e do 

serviço no qual o paciente estava internado, representaram 64% dos erros de rotulagem 

observados. Enquanto no trabalho de Escoms et al (1996) a maior parte dos erros de 

rotulagem estava relacionada à omissão da validade e da duração da administração do 

antineoplásico. 
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Assim como nas prescrições e agendamentos, não é recomendado o uso de siglas, 

abreviaturas e nomes comerciais dos antineoplásicos nos rótulos devido ao potencial de 

confusão gerado. O que é particularmente grave, já que a manipulação dos medicamentos é 

baseada no rótulo, e se for preparado um antineoplásico diferente do indicado no rótulo, há 

grandes chances desse erro não ser interceptado e o paciente receber o medicamento errado.    

A presença de uma segunda identificação do paciente no rótulo, como o número do 

prontuário é muito importante para diferenciar pacientes homônimos, evitando que um 

medicamento seja administrado ao paciente errado.     

A omissão do número do prontuário e da via de administração dos antineoplásicos é 

provavelmente, fruto da ausência desses campos nos atuais rótulos utilizados no serviço. O 

não preenchimento da estabilidade, por sua vez, pode ter relação com o fato da administração 

dos antineoplásicos ocorrer imediatamente após os mesmos serem dispensados. Enquanto 

uma das possíveis razões para o não preenchimento da velocidade ou duração da 

administração é a omissão das mesmas na prescrição de 79,9% dos antineoplásicos.    

 
 

5.3. ERROS QUE EFETIVAMENTE OCORRERAM  

 

 

Erros que efetivamente aconteceram contabilizaram 38. Desses 18 (47,4%) ocorreram 

nas prescrições e 20 (52,6%) nos agendamentos. Dos erros que efetivamente ocorreram nas 

prescrições 11 (61,1%) não foram interceptados e atingiram os pacientes, enquanto daqueles 

que ocorreram nos agendamentos 5 (25%) chegaram até os pacientes.  

 

 

5.3.1. ERROS QUE EFETIVAMENTE OCORRERAM NAS PRESCRIÇÕES  

 

 

Houve 18 erros que efetivamente ocorreram nas prescrições, ilustrados na figura 9. 

Desses, 5 (27,8%) foram erros na dose prescrita do antineoplásico, 5 (27,8%) foram erros na 

determinação do ciclo de tratamento em que o paciente se encontrava, 4 (22,2%) foram erros 

no cálculo da superfície corporal, 2 (5,9%) foram erros na definição dos intervalos entre os 

ciclos de tratamento,  e 2 (5,9%) foram erros na determinação do dia de administração do 

antineoplásico.  
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Figura 9 – Erros de Medicação Verificados nas Prescrições 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
5.3.1.1. Erros de Dose 

 

 

Foram encontrados cinco erros de dose nas prescrições. Em um dos casos, a prescrição 

do primeiro ciclo informava a dose básica do docetaxel, que era 75mg/m
2
, e a dose 

recalculada, que era 133mg, no entanto no segundo ciclo o médico se confundiu e prescreveu 

75mg de docetaxel. A mesma coisa aconteceu com uma prescrição de paclitaxel, para o qual a 

dose básica era 175mg/m
2
 e a recalculada 280mg, mas no terceiro ciclo foi prescrito 175mg 

de paclitaxel. Nos dois casos o erro não foi percebido e o paciente recebeu uma subdose do 

medicamento.  

Outros dois erros observados na definição da dose ocorreram porque o médico 

confundiu o valor da superfície corporal (SC) na hora de multiplicá-la pela dose básica dos 

medicamentos. A SC havia sido calculada corretamente como 1,58m
2
, no entanto o prescritor 

multiplicou a dose básica do docetaxel (75mg/m
2
) e da cisplatina (75mg/m

2
) por 1,18m

2
, e as 

doses que deveriam ser aproximadamente 120mg de docetaxel e 120mg de cisplatina foram 

calculadas como 88mg de docetaxel e 88mg de cisplatina. Esse erro não foi detectado e o 

paciente recebeu subdoses dos dois medicamentos.  

Foi também considerado erro de dose, a prescrição de cisplatina com uma dose 33% 

menor do que a prescrita inicialmente, não havendo nenhuma justificativa para tal redução. 
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 Em todos os casos observados os erros de dose levaram a utilização de subdoses dos 

antineoplásicos. Ainda que a princípio, esse erro pareça ter uma importância menor que 

quando o paciente recebe uma dose superior à requerida por sua condição clínica, o prejuízo 

pode ser grande, já que o paciente pode estar sendo privado de uma potencial melhora de sua 

patologia (CAJARAVILLE, TAMES; LICIEGA, 2001). 

No presente trabalho os erros de cálculo de superfície corporal não foram incluídos 

nos erros de dose, para não serem contabilizados duas vezes e para distinguir as causas de tais 

erros. Contudo se assim fosse feito os erros de dose totalizariam 50,0% dos erros que 

efetivamente ocorreram nas prescrições.  

Os erros de dose também foram os mais prevalentes nos trabalhos de Amalgro et al 

(2009), Díaz-Carrasco et al (2007) e Goyache et al (2004), nos quais representaram 

respectivamente 28,26%, 38,5% e 56,8% dos erros encontrados.  

 

 

5.3.1.2. Erros na Definição dos Ciclos 

 
 
Ocorreram 5 erros na definição do ciclo no qual o paciente se encontrava, por 

exemplo, o esquema era liberado como quarto ciclo, no entanto o paciente estava no terceiro. 

Em quatro casos o ciclo informado era um acima do que o paciente realmente estava fazendo, 

o que poderia fazer com que paciente recebesse um ciclo a menos de tratamento, acarretando 

na redução da eficácia terapêutica. Em um caso a prescrição informava que era o sexto ciclo, 

quando na realidade era o sétimo, esse erro poderia levar o paciente a receber um ciclo a mais 

de tratamento desnecessariamente.  

 

 

5.3.1.3. Erros no Cálculo da Superfície Corporal 

  

 
Ocorreram 4 erros de cálculo da superfície corporal, o que equivale a uma frequência 

de 3,0% de erros desse tipo por prescrição. Aguirrezábal et al (2003) também avaliaram erros 

nesse item e encontrando 7 cálculos errôneos em 618 prescrições, corresponde a uma 

frequência igual a 1,1%. 

O maior erro no cálculo foi de 8,4%. Em todos os casos a superfície corporal na 

prescrição era menor do que a recalculada, provocando a utilização de subdoses.     
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Deve-se ressaltar, contudo, que a quantidade de erros desse tipo pode estar 

subestimada, já que muitas prescrições não especificavam peso e altura dos pacientes, não 

permitindo o recálculo da superfície corporal.   

  

 

5.3.1.4. Erros nos Intervalos entre os Ciclos 

 
 
Foram encontrados dois erros na frequência de administração dos medicamentos. Um 

relativo a uma prescrição de mitoxantrona de 3/3 semanas, que estava sendo liberada pelo 

prescritor de 4/4 semanas. O outro erro aconteceu na prescrição de um protocolo envolvendo 

o uso de cisplatina que deveria ser administrada duas semanas com uma semana de intervalo 

entre os ciclos, contudo o medicamento foi liberado três semanas seguidas sem respeitar o 

intervalo prescrito inicialmente. No primeiro caso houve um maior espaçamento entre as 

doses administradas, possivelmente ocasionando redução na eficácia terapêutica, enquanto no 

segundo houve uma diminuição do intervalo entre as doses podendo levar ao aumento na 

toxicidade causada pelo medicamento.       

 

 

5.3.1.5. Erros nos Dias de Administração dos Antineoplásicos 

 

 

Ocorreram 2 erros desse tipo na mesma prescrição, onde estava prescrito o protocolo 

BEP - bleomicina, etoposido e cisplatina. Nesse protocolo a bleomicina deve ser administrada 

no primeiro, no oitavo e no décimo quinto dia do ciclo, e o etoposido e a cisplatina deveriam 

ser administrados do primeiro ao quinto dia do ciclo. Porém os dois últimos foram prescritos 

apenas para o primeiro dia do ciclo. Tal erro foi detectado pelo farmacêutico e corrigido pelo 

médico, não atingindo o paciente. 

Goyache et al (2004) assinalaram para este tipo de erro, e afirmaram que nos ciclos em 

que as doses de um medicamento se repartem em administrações de vários dias consecutivos, 

há um risco de que se prescrevam as doses do primeiro dia do ciclo e se omitam as seguintes.  
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5.3.2. ERROS QUE EFETIVAMENTE OCORRERAM NOS AGENDAMENTO  

 
 
Foram encontrados 20 erros de incorreção nos agendamentos, ilustrados na figura 10. 

Com relação aos tipos de erros encontrados, 9 (45%) foram medicamentos agendados com a 

dose errada, 8 (40%) foram medicamentos agendados errados, 2 (10%) foram nome do 

paciente errado, 1 (5%) foi omissão de um medicamento no momento da transcrição. 

 

 

 

Figura 10 - Erros de Medicação Observados nos Agendamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

5.3.2.1. Dose Errada 

 
 
 Foram verificados nove erros onde a dose dos medicamentos agendados diferia da 

dose prescrita. Desses 5 foram corrigidos antes na manipulação dos mesmos, mas 4 foram 

manipulados e administrados ao paciente. Em três casos a dose foi transcrita de um esquema 

feito anteriormente. 

Erros nos quais as doses preparadas diferiram das prescritas foram responsáveis por 

25% dos EM relacionados à antineoplásicos reportados a USP de 1998 a 2003 (SANTELL; 

PROTZEL; COUSINS, 2004). 
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5.3.2.2. Medicamento Errado 

  

Houve 8 casos de medicamento agendado errado, dos quais nenhum atingiu o 

paciente. Desses erros 2 (22,2%) envolveram o agendamento de um medicamento além do 

que havia sido prescrito. No primeiro caso estava prescrita cisplatina apenas no primeiro dia 

do ciclo e gencitabina no primeiro e no oitavo dia, porém o agendamento para o oitavo dia 

estava incluindo cisplatina também. O segundo caso foi semelhante, estava prescrito 

carboplatina para o primeiro dia do ciclo e paclitaxel em D1, D8 e D15, no entanto no D8 

onde apenas deveria ser agendado paclitaxel foram agendados os dois medicamentos. Nos 

dois casos o erro foi interceptado antes da manipulação dos antineoplásicos.  

Em duas (22,2%) situações foram agendados medicamentos de um protocolo anterior 

ao que os pacientes estavam fazendo. Tais erros foram identificados antes que os 

medicamentos fossem manipulados. 

Em um dos casos foi agendado CDDP, que é a sigla de cisplatina, ao invés de 

ciclofosfamida. Os outros três casos envolveram confusão entre paclitaxel – cujo nome 

comercial é Taxol e a sigla é TX – e docetaxel – cujo nome comercial é Taxotere e a sigla é 

TXT. Em dois episódios estava prescrito Taxotere e foi agendado como paclitaxel, em outro 

caso estava prescrito PCT (como abreviação de paclitaxel) e foi agendado como TXT. Destes 

quatro erros dois foram identificados antes da manipulação enquanto os outros dois foram 

identificados após a manipulação, mas antes da administração ao paciente, levando, contudo 

ao desperdício das duas preparações de paclitaxel. 

Os erros associados com paclitaxel e docetaxel foram abordados particularmente em 

um alerta publicado pela ISMP (2001), onde são apresentadas algumas recomendações para 

que as confusões entre os dois sejam evitadas, tais como: a utilização dos nomes genéricos 

nas prescrições, já que esses não são similares; a confirmação da prescrição com os médicos 

quando os farmacêuticos considerarem as prescrições difíceis de ler; e o uso de prescrições 

pré-impressas, que podem ajudar a comunicar mais claramente os medicamentos desejados.    

 

 

5.3.2.3. Nome do Paciente Errado 

 

 

Em dois agendamentos o nome do paciente estava errado. Nos dois casos os rótulos 

foram confeccionados com os nomes errados, mas os erros foram percebidos antes da 

administração.  
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5.3.2.4. Omissão de Medicamento 

    

 
Houve um caso de omissão na transcrição de um medicamento. No esquema prescrito 

constava administração de cisplatina no primeiro dia do ciclo e de gencitabina no primeiro e 

no oitavo, porém no primeiro dia do quinto ciclo a cisplatina não foi agendada, e deixou de 

ser administrada ao paciente.  

Esse é mais um exemplo de erro que não é considerado nocivo pela classificação da 

NCCMERP, que, no entanto, pode comprometer a chance de cura com a terapia utilizada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
A grande demanda de tempo para o preenchimento integral das prescrições, 

considerando todos os itens propostos pelos vários manuais de prescrição de antineoplásicos, 

pode representar uma barreira para o alcance de níveis adequados de completude deste 

documento. Segundo Garcia et al (2007) a prescrição informatizada, com a automatização de 

todos os cálculos constitui uma ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade e 

redução de EM, não só da prescrição, mas de todo circuito de utilização dos antineoplásicos. 

Possuindo, no entanto, como grande inconveniente, o alto custo e a necessidade de uma 

estrutura informática muito superior as que nossas instituições geralmente dispõem. Uma 

alternativa à prescrição eletrônica seria a utilização de prescrições pré-impressas para os 

protocolos instituídos no serviço, nas quais só seria necessário preencher quais os parâmetros 

próprios de cada paciente (COHEN, 1996; GEDEFO, 2001).  

Com relação ao agendamento, é razoável considerar que as folhas de trabalho 

deveriam sofrer alterações, permitindo a incorporação de campos para registrar o volume 

correspondente à dose do antineoplásicos e o tipo e volume do diluente a ser utilizado, 

aumentando assim, a segurança no momento da manipulação.  

A utilização de siglas, abreviaturas e nomes comerciais esteve envolvida em EM 

ocasionados na transcrição da prescrição durante o agendamento, evidenciando a necessidade 

do emprego da denominação genérica dos antineoplásicos tanto nas prescrições quanto nos 

agendamentos.       

Dentre as sugestões para redução dos erros verificados nos rótulos está a inclusão de 

campos para o número do prontuário e via de administração nos rótulos, junto à 

conscientização dos profissionais farmacêuticos para o completo preenchimento dos mesmos 

e não utilização de siglas. A implantação de um sistema computadorizado também se mostra 

útil na redução da frequência de erros de rotulagem como constatado por Talla, Dugast e 

Clapeau (2001).  
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7. CONCLUSÕES 

 
 
Houve dificuldades na comparação dos resultados encontrados com os de outros 

estudos relacionados, devido a diferentes metodologias utilizadas e daquilo que é considerado 

erro em cada trabalho, além do fato de só terem sido localizados dois estudos tratando de EM 

na rotulagem dos antineoplásicos e nenhum relacionado ao agendamento. Ainda assim, foi 

possível perceber um alto índice de erro em todas as etapas analisadas. 

Foram encontrados EM em 100% das prescrições, agendamentos e rótulos. A maior 

parte (98,8%) foi classificada como circunstancias susceptíveis de causar um erro, incluindo 

omissão de parâmetros e utilização de siglas e abreviaturas. Os erros que efetivamente 

aconteceram totalizaram 38. Desses, 18 ocorreram nas prescrições, dos quais, erros na dose e 

na definição do ciclo foram os mais frequentes. Os outros 20 aconteceram nos agendamentos, 

onde doses e medicamentos transcritos erradamente representaram 85% dos erros.         

 O presente estudo contribuiu para a melhor compreensão dos EM que vem ocorrendo 

no processo de preparo dos antineoplásicos administrados de forma ambulatorial no hospital 

estudado e possibilitou a identificação de alguns fatores nas prescrições, agendamentos e 

rótulos que contribuem para a ocorrência de tais erros. 

Uma limitação deste estudo foi não ter acompanhado a manipulação dos 

antineoplásicos, não analisando erros nesta etapa e não podendo ter certeza de informações 

contidas no rótulo, tais como a dose do antineoplásico, o diluente e o volume final da 

preparação.  

Como sugestões para trabalhos futuros estão a avaliação dos erros durante a 

manipulação dos antineoplásicos, que seria interessante como complemento do presente 

trabalho, assim como avaliação do impacto da utilização de novos modelos de prescrição, 

agendamento e rótulo. 
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9.1. ANEXO 1  
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9.2. ANEXO 2 
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9.3.  ANEXO 3 

 

 
 


