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RESUMO 

 

A prescrição eletrônica representa um avanço nas estratégias para minimizar a 

ocorrência de erros de medicamentos em ambiente hospitalar e raros são os 

estudos avaliando a inserção desta tecnologia no sistema de saúde brasileiro. O 

presente estudo foi elaborado com o intuito de avaliar a inserção da análise e da 

intervenção farmacêutica na prescrição eletrônica, contribuindo com mais uma etapa 

de segurança dentro do sistema de utilização de medicamentos no ambiente 

hospitalar em uma instituição pública federal, referência nacional no tratamento de 

doenças cardíacas localizada no Rio de Janeiro. Realizou-se um estudo prospectivo 

descritivo, no qual foram analisadas as prescrições eletrônicas enviadas à farmácia 

durante 30 dias não consecutivos, nos meses de outubro a dezembro de 2010. 

Intervenções farmacêuticas junto ao prescritor foram feitas nos erros detectados. Os 

erros de prescrição foram classificados em erros de decisão e redação. Pontos 

críticos do sistema eletrônico utilizado nesta instituição também foram observados. 

Analisou-se 4503 prescrições medicas eletrônicas, verificando uma incidência de 

8,54% de erros em prescrição, totalizando 384 erros. Dos erros encontrados 29,69% 

correspondiam a limitações e/ou falhas no sistema eletrônico, enquanto que 70,31% 

dos erros foram ocasionados pelo prescritor no ato da elaboração da prescrição on-

line. Destes erros 17% foram erros de decisão e 83% erros de redação. O 

percentual de intervenção farmacêutica foi de 40% nos erros detectados com 

percentual de correção de 54% após a intervenção. Dos erros ocasionados pelo 

prescritor 32,59% foram corrigidos. Os resultados permitiram que o serviço pudesse 

identificar os principais pontos críticos do processo em estudo e adotar medidas 

preventivas em relação aos erros de medicação ocasionados por erro de prescrição. 

O estudo dos dados encontrados demonstrou que a análise e a intervenção 

farmacêutica são eficazes na detecção e prevenção de erros de medicação e que 

juntamente com o aperfeiçoamento do sistema eletrônico de prescrição e educação 

por parte dos usuários o sistema eletrônico constitui uma ferramenta eficiente na 

prevenção de erros de medicação. 

 

Palavras – chave: prescrição eletrônica, erros de prescrição, intervenção e análise 

farmacêutica 

 



ABSTRACT 

 

The electronic prescription represents an advance in the strategy to minimize the 

occurrences of errors in the prescription of drugs inside the hospitals and the studies 

validating the insertion of this technology in the Brazilian health system are very rare. 

This research was elaborate with the intention to analyze the insertion of the 

pharmacist intervention on the analysis of the electronic prescription, and thus 

contributing with one more security step within the medicine utilization system 

present in the hospital habitat of the federal institution, that is a national reference in 

the treatment of heart diseases located in Rio de Janeiro. A prospective descriptive 

research was made, in which the electronic prescriptions that were sent to the 

pharmacy in a period of 30 non-consecutive days, between the months of October 

and December of 2010. For each error detected pharmacist intervention were made 

with the prescriber. It also was observed critical points in the electronic system used 

in this institution. A total of 4.503 electronic prescriptions were analyzed, and was 

identified that in 8.54% of then the incidence of errors, which totals 384 prescription 

errors. Of the errors found 29.69% were due to limitations or failures in the software 

used, while 70.31% were caused by the prescriber during the on-line elaboration of 

the prescription. Of these errors 17% were decision making errors and 83% were 

caused by writing errors. The total percentage of pharmacist intervention was of 40% 

in the detected errors, of those, 54% were corrected after the intervention. Of the 

errors caused by the prescriber, 32.59% were corrected. These results allowed to 

identify the critical points in the process in study, and to adopt new measures to 

prevent medications errors caused by prescriptions errors. A review of the data 

found, showed that the analysis and the pharmacist intervention are effective in the 

detection and prevention of medication errors, combined with the improvement of the 

electronic software used constitute a effective tool to the prevention of medication 

errors. 

 

Key Words: Electronic prescription, prescription errors, pharmacist intervention and 

analysis 

 

 



1 – INTRODUÇÃO 

 

Os danos não intencionais ao paciente devido ao uso de medicamentos são 

denominados eventos adversos ao medicamento (EAM). Os EAM podem decorrer 

da utilização adequada ou inadequada dos fármacos necessários ao tratamento 

clinico do doente. Entre eles, estão os erros de medicação que podem ser 

decorrentes de falhas na prescrição sendo ocorrências comuns podendo assumir 

dimensões clinicamente significativas e impor custos relevantes ao sistema de 

saúde (MENDES et al, 2005; OMS, 2004).  

A prescrição eletrônica é uma das tentativas mais sérias e efetivas na 

prevenção dos EAM oriundos do erro de prescrição. Esta nova tecnologia reduz a 

quantidade de erros de prescrição eliminando principalmente a dificuldade de leitura 

e compreensão ocasionada pela letra ilegível de muitos médicos e possibilita que os 

erros de digitação sejam corrigidos no momento da elaboração da prescrição sem 

que, para isto, haja rasuras ou rabiscos que dificultam ainda mais o entendimento 

das informações contidas. Outro método eficiente é a implantação da análise 

farmacêutica das prescrições médicas, dentro dos sistemas de saúde. A análise da 

prescrição médica supõe a realização de uma serie de verificações que garantem a 

racionalidade e segurança do tratamento prescrito, bem como a identificação e 

prevenção dos erros de medicação. Desta forma o profissional farmacêutico pode 

trazer contribuições significativas à equipe de saúde, muito além do papel de 

simples dispensador de medicamentos.  

Raros são os estudos avaliando a inserção da prescrição eletrônica no 

sistema de saúde brasileiro, pois poucos hospitais dispõem desta tecnologia, dado o 

alto custo tanto da implantação quanto da manutenção do sistema (SHANE, 2002; 

PAYNE, 2000). A inserção da prescrição eletrônica no cotidiano hospitalar também é 

novidade mesmo em países desenvolvidos como os EUA, aonde apenas 15% dos
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hospitais haviam adotado de forma integral este sistema de prescrição até o final do 

ano de 2007 (WACHTER, 2010). Isto reforça a necessidade de estudos que avaliem 

essa nova tecnologia e norteie sua implantação, considerando que a adoção desse 

sistema poderá ocorrer, brevemente, em muitos hospitais no Brasil. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1) CONCEITOS 

 

Os medicamentos tornaram-se uma ferramenta importante na terapêutica 

melhorando a qualidade e a expectativa de vida da população. Todavia, o uso dessa 

ferramenta também expõe o paciente a riscos.  

Estudos envolvendo segurança dos medicamentos concentravam se nas 

reações adversas (RAM), que consistem em respostas nocivas e indesejadas, não 

intencional, ao medicamento quando usado na dose usual para profilaxia, 

diagnóstico ou tratamento segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006). 

Atualmente, a abordagem e as exigências em relação à segurança dos 

medicamentos tornaram-se maiores devido aos avanços terapêuticos e incidentes 

desastrosos ocasionados pelo uso incorreto dos medicamentos (OTERO e 

DOMINGUES, 2000).  

Os novos estudos sobre uso de medicamentos refletem o reconhecimento de 

que os incidentes podem ser provocados, não somente pelo risco intrínseco do 

produto quando usado em condições apropriadas, mas também por erros ou falhas 

ocorridos no processo de utilização (OTERO, 2000; ANACLETO et al, 2005). Neste 

contexto outros conceitos foram estabelecidos como evento adverso ao 

medicamento (EAM) definido como aquele responsável por causar qualquer dano ao 

paciente durante a terapia medicamentosa e resultante tanto do cuidado apropriado 

como do inadequado (COMMITTEE OF EXPERTS ON MANAGEMENT OF 

SAFETY AND QUALITY IN HEALTH CARE, 2010). Esses eventos podem ser 

evitáveis quando, por exemplo, identificamos uma dose incorreta antes de 

administrar o medicamento ao paciente, ou não evitável como manifestações
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alérgicas a algum medicamento, não conhecidas previamente. No primeiro caso, 

estão os EAM decorrentes de erro de medicação. Já no segundo, enquadram-se as 

RAM, pois o dano foi oriundo do uso adequado do medicamento.  A possibilidade de 

prevenção é a diferença marcante entre o erro de medicação e a reação adversa ao 

medicamento. 

Na Figura 1 temos o diagrama de Venn que demonstra a relação entre estes 

conceitos que envolvem a segurança do paciente.  

 

 

 
 Observa–se que alguns erros não resultam em EAM, sendo estes 

caracterizados como “quase erros”. Outros envolvem procedimentos que não 

seguem os padrões mínimos de qualidade e segurança caracterizando casos de 

negligência. A maior parte dos eventos adversos evitáveis envolve erros 

(WACHTER, 2010). 

Em um estudo retrospectivo desenvolvido em três hospitais públicos 

localizados no estado do Rio de Janeiro, a incidência de eventos adversos foi de 

7,6% sendo 66,7% preveníveis (MENDES et al, 2009) . Esta incidência foi similar às 

encontradas em estudos internacionais, porém a proporção dos eventos adversos 

evitáveis foi muito maior (ARANAZ-ANDRÉS et al, 2008; BAKER et al, 2004). Outro 

estudo realizado na Carolina do Norte identificou uma taxa de 25,1 danos por 100 

admissões, sendo 63,1% evitáveis; dentre estes, 13 causaram danos permanentes, 

35 apresentaram risco de morte e 9 causaram ou contribuíram para a morte dos 

pacientes (LANDRIGAN et al, 2010). 

Todos os incidentes na assistência à saúde 

                      Todos os Erros 

 

 

 

 

“Quase Erros” 

             Todos os Eventos Adversos 

 
Eventos não        

Evitáveis 

Eventos 

Evitáveis 

 

Eventos por 

negligência 

Figura 1: Diagrama de Venn – Terminologia da Segurança do Paciente (WACHTER, 
2010) 
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 Erros de medicação contribuem diariamente para o aumento da morbidade, 

da estadia hospitalar, impõem altos custos ao sistema de saúde e afetam a 

qualidade da assistência prestada ao paciente, sendo uma das principais causas de 

morte por ano no mundo. O Institute of Medicine dos Estados Unidos em 2007 

publicou, após análise de vários trabalhos, que cada paciente internado nos 

hospitais americanos está sujeito a um erro de medicação por dia. Além disto, 

afirmou que quando as incidências de erros de medicação são mensuradas 

encontram-se níveis altíssimos e inesperados (ASPDEN et al, 2007), o que é 

inaceitável visto que tais erros são, em sua grande maioria, passiveis de prevenção.   

 

2.2) ERROS DE PRESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO 

 

A maioria dos erros de medicação ocorre como um resultado do complexo e 

rápido ciclo do uso do medicamento podendo ocorrer em qualquer estagio desse 

processo e causar ou não dano ao paciente. O erro pode relacionar-se a prática 

profissional, procedimentos, problemas de comunicação incluindo a prescrição, 

dispensação, distribuição, administração, monitoramento e uso do medicamento. É 

importante registrar as etapas desse ciclo terapêutico e observar aonde os erros são 

produzidos com maior frequência, para que se implante medidas de prevenção no 

foco principal. 

Ao analisarmos erros de medicação que causam eventos adversos, 

observamos que os erros de prescrição contribuem significativamente para o índice 

total de erros. É estimado que um, a cada dez pacientes, admitidos em um hospital, 

esteja em risco potencial ou efetivo, de erro de medicação (ZANGWILL, 2000).  

Entre os avanços tecnológicos disponíveis e muito presente nas discussões 

sobre segurança do paciente visando prevenir ou reduzir os erros de medicação 

está à adoção da prescrição médica eletrônica pelas unidades hospitalares. A 

prescrição eletrônica é aquela onde o médico ao invés de solicitar manualmente a 

medicação a ser utilizada pelo paciente, utiliza um sistema eletrônico 

computadorizado para fazê-la seguindo um padrão pré-estabelecido. Os sistemas de 

prescrição eletrônica variam na apresentação, desde os mais estruturados, que 

possuem alerta quanto a alergias, doses máximas e interações medicamentosas 
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potenciais, até os mais simples no qual ocorre simplesmente a formulação da 

prescrição pelo médico e o envio ao serviço de farmácia (SHANE, 2002).  

 Uma revisão recentemente publicada sobre o efeito da prescrição eletrônica 

nos erros de medicação e eventos adversos observou que quando comparado ao 

sistema manual de prescrição ocorre uma redução de risco relativo de 13% a 99% 

para os erros de medicação, de 35% a 98% para eventos adversos potenciais e de 

30% a 84% para eventos adversos. Verificou-se também que os sistemas que 

apresentavam suporte avançado às decisões clínicas mostraram maior redução no 

risco relativo para eventos adversos quando comparados àqueles com suporte 

limitado ou sem suporte (AMMENWERTH et al, 2008). 

Apesar de representar um grande avanço nas estratégias utilizadas para 

minimizar erros de prescrição, estudos realizados no Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (FREIRE et al, 2004; CASSIANI et 

al, 2003) demonstraram que devido ao mau uso do sistema eletrônico, prescrições 

irracionais também podem ser geradas nesta nova forma de prescrever e que há 

praticas que coexistem com a prescrição eletrônica impactando negativamente na 

segurança do processo de medicação. Han et al (2005), por exemplo, detectaram 

aumento de três vezes na taxa de mortalidade em pacientes pediátricos criticamente 

doentes após a implementação do sistema eletrônico de prescrição. Porém, quando 

este mesmo sistema foi implementado com diferente estratégia, observou-se uma 

redução de 36% na taxa de mortalidade (DEL BECCARO et al, 2006; AGRAWAL, 

2009). 

Também foram encontrados 22 novos tipos de erros exacerbados ou gerados 

por um sistema de prescrição eletrônico comercial, incluindo grandes lapsos na 

liberação de medicamentos por causa de um display fragmentado, falha na 

suspensão de medicamentos ou na repetição de antibióticos e demora na liberação 

da prescrição por perda da velocidade de processamento (KOPPEL et al, 2005). 

As evidências demonstram que para prevenir erros com medicamentos não 

basta apenas introduzir o sistema informatizado, sendo fundamental acompanhar a 

implementação e avaliar sua incorporação aos processos de trabalho, porque os 

sistemas de tecnologia de informação podem tanto criar benefícios quanto danos 

(AGRAWAL, 2009). 

Neste contexto podemos ressaltar a importância da análise e intervenção 

farmacêutica na implementação desta nova tecnologia.  A análise farmacêutica 
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supõe uma série de verificações na prescrição médica que garante a racionalidade e 

segurança do tratamento prescrito, bem como a identificação e prevenção dos erros 

de medicação. Na intervenção farmacêutica, etapa posterior a análise, o prescritor e 

o farmacêutico trabalham juntos avaliando e esclarecendo as inconsistências 

detectadas na prescrição. Estudos demonstraram que em unidades de terapia 

intensiva, a presença do farmacêutico na equipe mostrou-se capaz de reduzir a 

incidência de EAM provocado por erros de prescrição em cerca de dois terços 

(LEAPE et al, 1999) e reduziu a razão de EAM evitáveis em 78% leitos de 

enfermaria (KUCUKARSLAN et al, 2003). 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1) GERAL 

 

Avaliar o impacto da análise da prescrição eletrônica e intervenção 

farmacêutica, nos erros detectados, na prevenção de erros de prescrição em 

sistema eletrônico no Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 

 

3.2) ESPECÍFICOS 

 

➢ Implantar dentro do sistema de utilização de medicamentos a etapa de 

validação farmacêutica da prescrição eletrônica como obrigatória e anterior à 

etapa de dispensação. 

➢ Identificar a incidência de erros de prescrição em sistema eletrônico e 

classificá-los. 

➢ Criar e validar um instrumento de coleta de dados dos erros detectados 

para sistematização da rotina.  

➢ Identificar pontos críticos no sistema eletrônico de prescrição utilizado 

no hospital. 
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4 – METODOLOGIA 

 

4.1) DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo prospectivo, descritivo de análise de prescrições médicas eletrônicas 

e intervenção farmacêutica nos erros detectados. 

 

4.2) POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é uma instituição federal de 

referência do Ministério da Saúde no tratamento de doenças cardíacas. É composto 

por 204 leitos ativos, distribuídos em Enfermaria Pediátrica e Adolescente, Centro de 

Tratamento Intensivo Neonato e Infantil, Pós – Operatório Infantil (POI), Serviço de 

Pronto-Atendimento (SPA), Enfermarias Adultas subdivididas em: Hemodinâmica, 

Miocardiopatia, Projetos Especiais – Transplante, Orovalvar e Coronariopatia, 

Unidade Cardio Intensiva Clínica (UCIC), Unidade Coronariana (UC) e Pós – 

Operatório Adulto (POA).   

No período de coleta dos dados o INC apresentou uma taxa média de 

ocupação de 78,63% e taxa de permanência de 12,22 dias. 

O sistema eletrônico de prescrição utilizado no INC é o MV 2000®, um 

sistema comercial que não possui nenhuma ferramenta de suporte à decisão clínica, 

como por exemplo, a emissão de alertas de dose máxima e de interação 

medicamentosa. A sua implantação no Instituto ocorreu no ano de 2007.  

O sistema de distribuição de medicamentos é por dose individualizada para 

24 horas, e a dispensação é feita com o auxílio da tecnologia de código de barras. 
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As prescrições são feitas durante a visita médica no turno da manhã e quando 

há intercorrências a qualquer momento do plantão.  São elaboradas diretamente 

pelo médico utilizando as ferramentas disponíveis no sistema MV 2000R e enviadas 

on-line à Farmácia. Todos os profissionais possuem senha pessoal e intransferível 

que é relacionada aos níveis de acessibilidade e direitos característicos de cada 

função e/ou cargo que desempenham no INC. 

Para realização desta pesquisa foram avaliadas as prescrições médicas 

eletrônicas enviadas ao serviço de Farmácia, durante o plantão diurno, entre os 

meses de outubro e dezembro do ano de 2010, totalizando 30 dias não consecutivos 

de coleta. 

A coleta foi realizada em dias não consecutivos em função da rotina de 

atividades do residente na unidade onde foi desenvolvido o estudo.  

 

4.3) COLETA DE DADOS 

 

A etapa de análise consistiu na avaliação farmacêutica das prescrições 

observando os aspectos relacionados à dose, incompatibilidade, diluentes, 

racionalidade da prescrição antes da etapa de dispensação.  

Na etapa de intervenção, os erros detectados foram verificados pela 

pesquisadora junto ao prescritor através de contato telefônico ou pessoalmente. 

Considerou-se intervenção aceita quando uma nova prescrição foi gerada, pelo 

médico responsável, adotando a correção sugerida pelo farmacêutico (Figura 2).  

Os erros foram classificados (DEAN et al 2000) em:  

a) Erros de decisão - relacionados ao conhecimento do prescritor – 

como, por exemplo, erros de dose, diluente incompatível, freqüência, via de 

administração, indicação. 

 b) Erros de redação - relacionados ao processo de elaboração da 

prescrição - como prescrição incompleta, ambígua e com duplicidade. 
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Figura 2: Fluxograma operacional da metodologia de estudo 

 

Foi utilizado um formulário confidencial (Apêndice 7.1), criado para coleta 

sistematizada dos erros de prescrição detectados, contendo as seguintes 

informações: 

• Farmacêutico responsável pela detecção do erro de prescrição; 

• Data e número da solicitação correspondente à prescrição eletrônica; 

• Descrição do erro detectado; 

• Causas do erro de prescrição; 

• Dados do paciente (iniciais do nome, sexo, peso e idade); 

• Setor de origem da prescrição; 

• Medicamentos envolvidos; 

• Estratégias e procedimento para prevenção do erro ocorrido. 

 

4.4) ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados gerados, a partir da validação e intervenção farmacêutica na 

prescrição eletrônica, foram analisados de forma descritiva. Métodos gráficos e 

tabelas foram utilizados na organização dos aspectos analisados. 

Na análise dos dados verificou-se as características da população exposta ao 

erro e a porcentagem de erros por clinica e especialidade, sendo neste último 

aplicado o teste t. A classificação ATC (Anatomic, Therapeutic, Chemical 

Classification) também foi utilizada para identificar as classes dos medicamentos 

envolvidos nos erros de prescrição eletrônica (WHO, 2010)  

 

4.5) ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente trabalho foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Estudos do Instituto Nacional de Cardiologia, local de realização e coleta dos dados 

do trabalho, em 19 de outubro de 2010.  

Os dados foram coletados em prescrição eletrônica e a análise dos dados foi 

realizada na sua totalidade, garantindo o sigilo e a privacidade quanto à 

confidencialidade dos dados das prescrições.
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante 30 dias não consecutivos foram analisadas 4503 prescrições 

médicas eletrônicas, entre os meses de outubro e dezembro de 2010. Verificou-se 

uma incidência de 8,54% de erros de prescrição, totalizando 384 erros. 

Embora não exista na literatura um índice preconizado como aceitável para 

taxa de erro de prescrição, uma revisão sistemática (MARGARET et al, 2009) 

demonstrou-se que após a implementação do sistema de prescrição eletrônica a 

taxa de erro observada em instituições internacionais variou entre 1% e 4%, o que 

nos permite considerar o índice encontrado nesta pesquisa como elevado.  

A população de pacientes expostos a algum tipo de erro de prescrição foi 

caracterizada quanto à idade e sexo (Tabela 1 e 2). 

 

Tabela 1: Proporção entre homens e mulheres  dos pacientes expostos a algum erro 
de prescrição 

Sexo Percentagem 
(%) 

Homem 54,7 

Mulher 45,31 

 

A frequência de pacientes do sexo masculino no INC no período do estudo foi 

maior o que justifica a maior predominância de pacientes do sexo masculino 

expostos ao erro de prescrição.  
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Tabela 2: Faixa etária dos pacientes expostos a erros de prescrição 

Faixa Etária (anos) Nº % 

0 – 18 72 18,75 

19 – 40 28 7,39 

41 – 64 140 36,46 

≥ 64 144 37,5  

 

Nota-se que entre a faixa de idade dos 41 aos 64 anos e maiores de 64 anos 

a diferença é pequena, sendo a soma das duas responsáveis por 73,96% dos 

pacientes expostos ao erro. As doenças cardiovasculares afetam principalmente as 

pessoas de meia-idade sendo que 50% dos óbitos ocasionados por problemas 

cardiovasculares ocorrem na faixa etária dos 50 – 80 anos de idade (OPAS, 2003), o 

que explica a maior proporção de pacientes nesta faixa etária atendida no INC. 

A Tabela 3 mostra que entre os erros encontrados 29,69% (114/384) 

correspondiam a limitações e/ou problemas relacionados ao processamento da 

prescrição no sistema eletrônico adotado por esta instituição como geração de 

prescrições eletrônicas incompletas e limitações de prescrição de medicamentos 

não padronizados no INC, enquanto 70,31% (270/384) foram ocasionados pelo 

prescritor no momento da elaboração da prescrição. 

 

Tabela 3: Origem dos erros detectados nas prescrições eletrônicas analisadas. 

Origem do erro Frequência 
Frequência 

Relativa 

Limitações e/ou Problemas nos sistema eletrônico 114 29,69% 

Prescritor 270 70,31% 

Total 384 100% 

 

A prevalência dos erros nas diversas unidades de internação foi diversificada. 

Porém pode-se notar uma concentração destes erros nas enfermarias e nas 
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unidades de tratamento intensivo (UTI) destinadas a adultos, como detalhado na 

Tabela 4.  

Tabela 4: Distribuição dos erros de prescrição por unidade de internação 

UTI Adulto 
Nº % 

Unidade Cardio Intensiva Clinica 35  

Pós - Operatório Adulto 66  

Unidade Coronariana 56  

TOTAL 157 40,88% 

UTI Infantil   

Neo - Centro Tratamento Intensivo / 
Centro de Tratamento Intensivo Infantil 

15  

Pós - Operatório Infantil 22  

TOTAL 37 9,64% 

Enfermaria Adulto   

Serviço de Pronto - Atendimento 8  

Hemodinâmica / Miocardiopatia / Projetos Especiais 33  

Orovalvar 56  

Coronariopatia 61  

TOTAL 158 41,15% 

Enfermaria Infantil   

Pediatria/ Adolescente 32  

TOTAL  8,33% 

 

O percentual de erros foi um pouco maior nas enfermarias destinadas a 

adultos, considerando o número de leitos de UTI (29) em relação aos de enfermaria 

(82) a prevalência de erros de prescrição, no total, por leito foi aproximadamente 

duas vezes maior nos pacientes internados nos centros de terapia intensiva. Porém 

a média de erros entre as enfermarias e UTI para adultos não foi estatisticamente 

significativa (p = 0, 466), considerando o p valor no nível de significância de 5%.  
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Os erros de prescrição originados diretamente pelo prescritor (n= 270) foram 

classificados conforme DEAN et al (2000), em erros de decisão e erros de redação 

(Figura 3).  

17%

83%

Erros de decisão

Erros de redação

 

Figura 3: Classificação dos erros de prescrição. 
 

As Figuras 4 e 5 apresentam os tipos de erros de decisão e redação 

detectados na prescrição eletrônica avaliada na farmácia antes da dispensação dos 

medicamentos.  

Nos erros relacionados à decisão do prescritor (45/270) observou-se 

problemas referentes à indicação do tratamento prescrito 4,44% (2/45) e interações 

medicamentosas relevantes 6,67% (3/45). Erros de diluente incompatível e via de 

administração corresponderam a 8,89% (4/45), posologia inadequada 11,11% 

(5/45), dose 15,55% (7/45) e impossibilidade de administração de uma dose 

prescrita utilizando as formas farmacêuticas disponíveis no INC 17,78% (8/45).  

A prescrição de uma forma farmacêutica incorreta 26,67% (12/45) foi a de 

maior incidência entre os erros de decisão. Todos os problemas detectados 

envolviam a prescrição de ampola de Vitamina K (Anexo 8.1) nas apresentações 

intravenosa (IV) e intramuscular (IM). Neste caso, especificamente, pode-se intervir 

alterando o cadastro deste medicamento no sistema tornando o mais claro, como 

podemos verificar no Anexo 8.2. 

A utilização da ampola de Vitamina K IM por via oral foi também um problema 

recorrente. 
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Figura 4: Classificação dos principais tipos de erro de decisão observados no 
estudo (n=45). *D1= prescrição de uma dose que não pode ser administrada usando as formas 

farmacêuticas disponíveis 

 

O alto índice de erros de redação (225/270) demonstra que o maior problema 

está na inabilidade com o sistema adotado e a falta de atenção do profissional 

prescritor. Apesar de ser simples soluciona-los, podem acarretar dúvidas e confundir 

a equipe de enfermagem no momento da administração ao paciente, podendo levar 

a um erro de medicação, aumento do tempo de internação e resultar em danos e 

prejuízos tanto para o paciente quanto para a instituição.  

O maior percentual de erros de redação foi de prescrição de um 

medicamento, dose ou via de administração equivocada (R1) 47,55% (107/225), 

como por exemplo, a prescrição de Vancomicina 1mg 1vez ao dia, sendo a 

apresentação padronizada no INC, o frasco-ampola de 500mg.  

As prescrições incompletas e ambíguas corresponderam a 26,67% (60/225) e 

23,11% (52/225) respectivamente. Apenas 2,67% (6/255) das prescrições 

apresentaram duplicidade. 
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Figura 5: Classificação dos tipos de erro de redação observados no estudo (n= 
225). *R1= prescrição de dose, medicamento ou via de administração que não a pretendida 

  
 
No momento da detecção do erro, o contato direto com o médico identificado 

na prescrição foi realizado sempre que possível (Figura 6), sendo o percentual de 

intervenção farmacêutica 40% (107/270).  

O envolvimento do pesquisador em outras atividades do Serviço de Farmácia 

no INC impediu muitas vezes que a intervenção farmacêutica, no erro de prescrição, 

fosse feita antes da dispensação, ocasionando o baixo percentual de intervenção. A 

não localização do prescritor no momento da detecção do erro, entre outros fatores, 

também contribui para isto. O prescritor muitas vezes não foi localizado porque o 

profissional identificado na prescrição não correspondia a quem a elaborou, devido 

ao hábito dos usuários deixarem suas senhas abertas no sistema sendo estas 

utilizadas por terceiros. 

 

Figura 6: Percentual de intervenção farmacêutica nos erros detectados (n=270) 
 

Apesar do número pequeno de intervenções o contato do farmacêutico com o 

prescritor pode ser considerado eficiente e de grande significância, pois das 
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intervenções realizadas mais da metade delas (54%) implicaram em alteração do 

cuidado ao paciente, como demonstra a Figura 7. 

 

54%

46%

Correção da
prescrição

 
Figura 7: Percentual de correção da prescrição após intervenção (n= 107) 

 

Alguns erros foram corrigidos pelo próprio prescritor, antes mesmo da 

realização da intervenção farmacêutica, que enviou uma nova prescrição ao serviço 

de farmácia  (30/270). Verificou-se ainda, que mesmo após intervenção 

farmacêutica, um número significativo dos erros de prescrição não foi corrigido 

(49/107), demonstrando a necessidade de conscientização da equipe médica de que 

uma prescrição clara, objetiva e sem erros é fundamental para o sucesso do 

tratamento do paciente (Quadro 1).  

O total de erros corrigidos em relação ao número de erros originados pelo 

prescritor, tendo ocorrido ou não intervenção, foi de 32,59% (88/270). 

 

Quadro 1: Relação entre correção do erro de prescrição e contato com o prescritor 

 Correção do Erro 
de Prescrição (n°) 

Contato 
Prescritor 

Sim Não 

(+) 58 49 

(-) 30 133 

Total 88 182 

Esta nova tecnologia incorporada ao ambiente hospitalar também ocasionou a 

geração de prescrições eletrônicas incompletas (n= 114) devido a deficiências no 
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sistema. Entre esses 114 erros de prescrição incompleta, 27,19% (31/114) foram 

ocasionados por problemas no processamento da prescrição enviada à farmácia 

pelo médico. Todas estas apresentavam (****) na lacuna de preenchimento 

correspondente a quantidade prescrita, embora na cópia destinada as unidades de 

internação a quantidade saía corretamente (Anexo 8.3).  

Outro problema detectado relaciona-se às limitações de prescrição de 

medicamentos não padronizados no INC, relacionados a 72,81% (83/114) dos erros 

de sistema.  O modelo de prescrição eletrônica adotado possibilita que o 

medicamento não padronizado, ou seja, que não faz parte da grade de 

medicamentos do INC e que não possui cadastro no sistema seja adicionado à 

prescrição, porém não permite a digitação das unidades de apresentação (mg, g, ml, 

comprimido, frasco etc) do mesmo (Anexo 8.4). 

Além disso, 29% dos medicamentos não padronizados foram prescritos pelo 

nome comercial, contrariando a Lei 9787/99 que obriga a utilização da Denominação 

Comum Brasileira ou, na falta desta, da Denominação Comum Internacional, para a 

prescrição de medicamentos nas unidades do Sistema Único de Saúde (Brasil, 

1999). 

Na totalidade dos erros de prescrição eletrônica (n= 384), os medicamentos 

utilizados para o sistema cardiovascular envolveram 30,99% dos erros. Dentro desta 

classe de medicamentos podemos destacar os bloqueadores de canais de Ca+2 

(28,57%), diuréticos (21,85%) seguido por agentes β- bloqueadores e medicamentos 

destinados à terapia cardíaca com 18,49% cada (Tabela 5).  

Outra classe de destaque foram os antiinfecciosos para uso sistêmico 

(20,84%), principalmente antibióticos que tiveram prescrições incompletas, 

ambíguas, equivocadas (R1) entre outros problemas. Fato preocupante e que 

contrasta com os esforços que estão sendo feitos visando o uso seguro e racional 

de antibióticos, já que se trata de erros totalmente evitáveis que podem sim 

ocasionar eventos adversos ao paciente. 
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Tabela 5: Utilização da classificação ATC para identificação das classes envolvidas 
nos erros de prescrição eletrônica. 

Classificação ATC % % 
Antídotos  0,26 (1/384) 

Antiinfecciosos para Uso Sistêmico  20,84 (80/384) 

Antineoplásicos e Agentes Imunomoduladores  1,3 (5/384) 

Antiparasitários  0,52 (2/384) 

Órgãos dos Sentidos  0,52 (2/384) 

Preparações Hormonais Sistêmicas, exceto 

hormônios sexuais e insulinas 

 
1,56 (6/384) 

Sangue e Formas Orgânicas do Sangue  14,58 (56/384) 

Sistema Cardiovascular  30,99 (119/384) 

Agentes de ação no sistema Renina-

Angiotensina 
5,88 (7/119)  

Agentes β - bloqueadores  18,49 (22/119)  

Agentes modificadores de lipídio  2,52 (3/119)  

Antihipertensivos 4,20 (5/119)  

Bloqueadores de Canais de Ca+2  28,57 (34/119)  

Diuréticos  21,85 (26/119)  

Terapia Cardíaca  18,49 (22/119)  

Sistema Músculo Esquelético  0,78 (3/384) 

Sistema Nervoso  11,46 (44/384) 

Sistema Respiratório  4,95 (19/384) 

Trato Alimentar e Metabolismo   11,46 (44/384) 

Não determinado  0,78 (3/384) 

 

Os resultados permitiram que o serviço pudesse identificar os principais 

pontos críticos do processo em estudo. Foram eles: 

➢ Prescrição de medicamentos não padronizados por nome comercial e 

posologia incompleta (Anexo 8.4) 

➢ Prescrições impressas incompletas apenas no setor de farmácia, 

sendo que no sistema quando consultada a mesma não apresenta nenhuma não 

conformidade (Anexo 8.3). 
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➢ Cadastro de medicamentos e suas respectivas descrições muitas 

vezes confusas, causando erros relacionados à escolha da forma farmacêutica e 

unidade posológica equivocada (Anexo 8.5). 

Como consequência, foram adotadas as seguintes medidas preventivas em 

relação aos erros de medicação ocasionados por erros de prescrição, como: 

➢ A obrigatoriedade de um farmacêutico analisando todas as prescrições 

antes da dispensação dos medicamentos às enfermarias  constituindo mais uma 

etapa de segurança dentro do sistema de utilização de medicamentos no ambiente 

hospitalar.  

➢ Criação de uma planilha, baseada no formulário de notificação de erros 

de medicação (Apêndice 7.1) utilizado neste trabalho, aonde os erros detectados 

devem ser registrados diariamente. 

➢ Geração de indicadores de qualidade (nº de erros de prescrição 

eletrônica/1000; nº de intervenções farmacêuticas em prescrição eletrônica/1000 e 

taxa de correção de erros de prescrição eletrônica), a partir dos erros catalogados e 

mensurados mensalmente, buscando melhorar o atendimento e a segurança do 

paciente a partir da identificação dos pontos críticos existente no sistema eletrônico 

de prescrição e referentes ao usuário do mesmo. 

➢ Padronização de uma tabela de diluição e reconstituição com todos os 

antimicrobianos pertencentes à grade de medicamentos padrão do INC (Apêndice 

7.2). 

➢ Inclusão de alertas no sistema eletrônico referentes a interações 

medicamentosas relevantes no momento que os medicamentos envolvidos são 

prescritos conjuntamente. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

Apesar do sistema computadorizado de prescrição representar um grande 

avanço nas estratégias para redução de erros decorrentes de prescrições mal 

formuladas, o estudo demonstrou que da forma como vem sendo utilizado este 

problema não foi erradicado. 

A análise da prescrição e as intervenções farmacêuticas preveniram vários 

erros evitando que eles chegassem ao paciente, a partir da elaboração de novas 

prescrições em 54% dos erros oriundos do prescritor. Também identificou problemas 

relacionados ao sistema eletrônico que gerou um número importante de erros de 

prescrição. 

Dentre os erros ocasionados pelo prescritor 16,67% referiam-se a erros de 

decisão e 83,33% a erros de redação, segundo a classificação de DEAN et al 

(2000), demonstrando a necessidade de programas de treinamento para a utilização 

do sistema eletrônico tanto para novos colaboradores quanto para os antigos já que 

desde que o sistema foi implantado no ano de 2007 nenhum tipo de treinamento foi 

realizado com os funcionários. 

A constatação dos erros de decisão (45/270) apresentou limitações, podendo 

ter sido subestimados. A análise isolada de prescrições, desconsiderando a 

condição clinica do paciente e sem discutir cada caso com o prescritor, não nos 

permitiu uma avaliação mais detalhada desse tipo de erro. Outra limitação refere-se 

às interações medicamentosas 6,67% (3/45), que por falta de uma ferramenta que 

facilitasse este tipo de análise durante o estudo, restringiu o monitoramento apenas 

das prescrições concomitantes de clopidogrel e omeprazol, uma interação relevante 

e objeto de alerta do órgão Food and Drug Administration (FDA) no ano de 2009. A
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escolha deve-se também ao monitoramento desta interação pela equipe médica da 

Unidade de Pós-Operatório Adulto do INC.  

O período curto de coleta de dados, a não avaliação de sazonalidades 

ocasionadas, por exemplo, pela renovação da equipe quando da entrada dos novos 

residentes médicos, o monitoramento dos erros não corrigidos para saber se atingiu 

ou não o paciente e se esse ocasionou eventos adversos, são outras limitações 

deste estudo.  

 Mesmo diante destas limitações, os resultados obtidos demonstraram que a 

análise e a intervenção farmacêutica na prescrição eletrônica são eficazes na 

detecção e prevenção de erros de medicação e que juntamente com o 

aperfeiçoamento do sistema eletrônico de prescrição e educação por parte dos 

usuários, tornando as prescrições mais informativas, corretas e fáceis de serem 

compreendidas pelos profissionais que as manuseiam, evitando a criação de novos 

erros, o sistema eletrônico de prescrição pode vir a constituir sim uma ferramenta 

eficiente na prevenção de erros de medicação.  

O estudo também trouxe impactos positivos ao Serviço de Farmácia do INC. 

Os residentes farmacêuticos passaram a interagir mais com a equipe clinica, sendo 

convidados a participar dos rounds médicos das clinicas de terapia intensiva. Isto 

demonstra o reconhecimento e a necessidade do profissional farmacêutico junto a 

equipe multiprofissional, viabilizando a atuação direta do farmacêutico no cuidado ao 

paciente. 
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7 – APÊNDICE 
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7.1) FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE ERRO DE MEDICAÇÃO 

 

 



36 

 

7.2) TABELA DE RECONSTITUIÇÃO E DILUIÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS 
PADRONIZADOS NO INC 

VOLUME FINAL

(se expansão

de volume) 15 a 25 ºC 2 a 8 ºC 15 a 25 ºC 2 a 8 ºC

≥60min 

[≤7mg/ml]

SF 0,9% 4 horas 8 horas

Ringer Simples 

Ringer Lactato
3horas ─

IV
Água para injeção  

5ml- [100mg/ml] 
─ SF 0,9%

15 - 30 min 

SF[≤30mg/ml]
8 horas 24 horas

IM 1,8ml [250mg/ml] 2ml SG 5% SG[20mg/ml] 2 horas 4 horas

IV

Água para injeção 

3,2ml - [375mg/ml]  
4ml SF 0,9%

8 horas 24 horas

IM
Lidocaína 0,5% e 2% 

Água injeção - 3,2ml
4ml SG 5%       

2 horas 4 horas

Anfotericina B 50mg IV
Água para injeção 

10ml
─

24horas 

proteger 

da luz

7 dias 

proteger 

da luz

SG 5%       
2 - 6 horas 

SG[0,1mg/ml]

NÃO 

FAZER

Anfotericina B 

Complexo Lipídico 

5mg/ml - 20ml (Abelcet)

IV Não é necessário ─ ─ ─
SG 5%           

Não usar SF

2 horas 

[≤2mg/ml]

NÃO 

FAZER
6 horas 24 horas

Anfotericina B 

Lipossomal 50mg 

(Ambisome)

IV
Água para injeção 

12ml
─ ─ 24 horas 

   SG 5%        

Não usar SF     

60 - 120 min 

[0,5mg/ml]
─ ─ 6 horas

IM
SF 0,9% ou Água 

para injeção - 3ml 
─

Benzilpenicilina 

Benzatina 1200000UI
IM Água destilada 

4,5ml
─ 24horas 7 dias ─ ─ ─ ─ ─

IV
Água para injeção 

8ml
10ml SF 0,9%

IM Dose ≤10 milhões ─ SG 5%

Caspofungina 50mg  

Caspofungina 70mg
IV Água para injeção 

10,5mL

─ 24 horas

SF 0,9%    

Rigner Lactato 

Não usar SG 

60 min 

[≤0,5mg/ml] 

100 - 250 ml

─ ─ 24 horas

IM

Água para injeção 

Lidocaina 0,5%-1% 

s/vaso -  2,5mL

3ml

IV

Água para injeção 

SF0,9% ou SG5%     

10ml

11,3 ml 24 horas 24 horas 

IM

Água para injeção 

SF 0,9%; SG 5%; 

Lidocaina 0,5%-1% 

2,4ml

3,6 ml

IV
Água para injeção 

10ml [100mg/ml]
─ 6 horas 24horas

IM 2ml Lidocaína 1%  ─

IV
Água para injeção 

8ml
─ ─ 24 horas 

IM

Água para injeção 

Lidocaina 1%   

3ml

─

Claritromicina 500mg IV
Água para injeção 

10mL
─ ─ 24 horas 

SF 0,9%          

SG 5%       

Ringer Lactato

via central    

60 min  

[≤2mg/ml] 

NÃO 

FAZER
6 horas 24 horas

Daptomicina 500mg IV SF 0,9% - 10ml ─ 12 horas 24 horas SF 0,9% 
30 min 

[≤20mg/ml]
─ 12horas 24 horas

IV
Água para injeção  

ou SF 0,9% - 10ml
─

IM
Lidocaína 1% 

3,2ml
─

IV SF 0,9% -  10ml ─ 4 horas 24 horas 
15 - 30 min  

dose≤500mg

IM
Lidocaína 1%    

2ml 
─

40 - 60 min 

dose>500mg

SF 0,9% 10 horas 24 horas

SG 5% 3 horas 18 horas

SG 10% 2 horas 8 horas

IV
Água para injeção 

ou SF 0,9% - 5ml
─ 24 horas 24 horas 

IM  2,7ml ─

Piperacilina + 

Tazobactam 4,5 g
IV

Água para Injeção 

SF 0,9% ou SG 5% 

20ml

─ 24 horas 24 horas 
SF 0,9%          

SG 5%

Intermitente 

30min          

[80- 200mg/ml]      

─ 24 horas 24 horas

Polimixina B 500.000UI IV
Água para Injeção 

10ml 
─ ─ 24 horas 

SG 5%            

300 a 500ml

60- 90 min ou 

continua
─ ─ 24 horas

IV

IM

Tigeciclina 50mg IV
SF 0,9%          

5,3ml
5ml 6 horas 24 horas

SF 0,9% SG 5% 

RL - 100ml 

30 - 60 min 

[1mg/ml]
─  18 horas 24 horas

Vancomicina 500 mg IV
Água para injeção 

10ml
─ ─ 24 horas

SF 0,9%          

SG 5%

60 min 

[≤5mg/ml]

NÃO 

FAZER
─ 24 horas

3 - 5 min ─ 24 horas

24 horas 24 horas

USO IMEDIATO

Teicoplanina 400 mg
Água para injeção 

3ml                     

(se formar espuma  

repousar 15min)
─ 24 horas

SF 0,9%; SG 5% 

ou RL           

Volume ACM

30 min 

15 - 30 min 

[≤20mg/ml]

3 - 5 min 

[≤50mg/ml]

Oxacilina 500 mg SF 0,9%

Intermitente 

15 - 30 min 

[≤40mg/ml]     

10min 

[100mg/ml]

Meropenem IV
Água para injeção 

[50mg/ml]
─ 8 horas 24 horas 

24 horas

USO IMEDIATO 

Imipenem + 

Cilastatina 500mg

SF 0,9% 

[5mg/ml]

NÃO 

FAZER
4 horas 24 horas

USO IMEDIATO

Ertapenem 1g

USO IMEDIATO
SF 0,9%         

Não usar SG

30 min 

[≤20mg/ml]  
─ 6 horas

Cefuroxima 750mg
SF 0,9%          

SG 5% e 10%   

15 - 60 min 7,5-

15mg/ml 
3 - 5 min ─ 24 horas

USO IMEDIATO 

Ceftriaxona 1g
SF 0,9%          

SG 5%

10 - 30 min 

[≤40mg/ml] 

2 - 4 min 

[≤40mg/ml] 
24 horas

USO IMEDIATO 

Cefepime 1g

SF 0,9%          

SG 5%       

Ringer Lactato 

10 -  30 min 

[≤40mg/ml]

3 -  5 min 

[100mg/ml]
24 horas 24 horas

USO IMEDIATO 

SF 0,9%          

SG 5%       

Ringer Lactato 

 30 -  60 min 

[≤20mg/ml]

 3 -  5 min 

[100mg/ml

]

12 horas 24 horas

USO IMEDIATO 

Cefazolina 1g

IV
Água para injeção    

5 - 10ml
─ 12 horas 24 horas 

 24 horas 24 horas

USO IMEDIATO

Benzilpenicilina 

Potássica 5000000UI

USO IMEDIATO
15 - 60 min ─ USO IMEDIATO

USO IMEDIATO

USO IMEDIATO

Aztreonam 1g

IV

Água para injeção 

6 a 10mL (bolus) 

3ml (infusão)

─ 24horas 24 horas 

SF 0,9%          

SG 5% e 10%   

Ringer Simples 

Ringer Lactato 

Manitol 5 e 10%

[≤20mg/ml] 20- 

60 min 

3 - 5 min     

6-10ml de 

diluente 

3 - 4 min 

[≤50mg/ml]

Ampicilina 500mg
1 hora 10 - 15 min 

[100mg/ml]
USO IMEDIATO

Ampicilina+Sulbactam 

1,5g  

USO IMEDIATO 15 - 30 min 

SF[30mg/ml] 

SG[20mg/ml] 

10 - 15 min

USO IMEDIATO

SF 0,9%          

SG 5%
─ 24horas ─

Amoxicilina 1g + 

Clavulanato 200mg
IV

Água para injeção 

20ml- [50mg/ml] 

20,9ml 

(Clavulim®)
USO IMEDIATO

30 a 40 min 

[10mg/ml]

Aciclovir 250mg IV
Água para injeção 

[50mg/ml] 
─ 12 horas ─

RECONSTITUIÇÃO, DILUIÇÃO E ESTABILIDADE DE ANTIBIÓTICOS

PRODUTO     

APRESENTAÇÃO
VIA RECONSTITUIÇÃO

ESTABILIDADE PÓS 

RECONSTITUIÇÃO DILUENTE

ADMINISTRAÇÃO ESTABILIDADE 

PÓS DILUIÇÃO
INFUSÃO BOLUS
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8 - ANEXOS
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8.1) CADASTRO ANTIGO DA VITAMINA K INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA 
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8.2) NOVO CADASTRO DA VITAMINA K INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA 
 
 
 

 
Legenda: Descrição da Vitamina K IM após a correção 
 
 
 
 
 

 
Legenda: Descrição da Vitamina K IV após a correção



40 

 

8.3) EXEMPLO DE ERRO DE PRESCRIÇÃO INCOMPLETA DEVIDO A ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA PRESCRIÇÃO ENVIADA A FARMÁCIA 

 

 

 

Legenda: Prescrição incompleta por problemas no processamento durante o envio a farmácia
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8.4) EXEMPLO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO 

UTILIZANDO NOME COMERCIAL E AUSÊNCIA DE POSOLOGIA 

 

 

Legenda: Prescrição de medicamento não padronizado pelo nome comercial e unidade 
posológica incompleta devido a limitações do sistema. 
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8.5) EXEMPLO DE PRESCRIÇÃO DE DOSE, MEDICAMENTO OU VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO A PRETENDIDA (R1) 

 

 

Legenda: Prescrição de dose, medicamento ou via de administração que não a pretendida 

(R1). 
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8.6) EXEMPLO DE ERROS DE DECISÃO  

 
 
Legenda: Prescrição de uma dose que não pode ser administrada usando as formas 
farmacêuticas disponíveis. O comprimido de metoprolol é de liberação controlada.   

 

 

 
Legenda: Diluente incompatível. Polimixina B deve ser diluída em solução glicosada, não 
apresenta estabilidade em soro fisiológico 09%. 

 

 
 
Legenda: Erro de dose. Ao contactar o prescritor o mesmo informou que queria fazer 1grama 
ao dia, sendo que acreditava que cada frasco continha 250mg no total. Nova prescrição refeita 
com 1grama IV 1vez ao dia. 

 

 
Legenda: Forma Farmacêutica prescrita incorreta. O prescritor queria administrar Vitamina K IM 

 

 
Legenda: Erro de Indicação. Neste caso seria administração de 4 comprimidos de amoxicilina, 
por se tratar de profilaxia para procedimento dentário padrão no INC.  

 

 

Legenda: Posologia incorreta. Posologia correta para o Ertapenem é 1vez ao dia.  
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8.7) EXEMPLO DE ERROS DE REDAÇÃO  

 

 

Legenda: Prescrição ambígua. Administração a cada 48horas ou 1vez ao dia? 

 

 

Legenda: Medicamento prescrito duas vezes na mesma prescrição. 

 

 

Legenda: Prescrição incompleta, pois não identificava quais os dias certos para a 
administração do medicamento. 
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