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RESUMO  
 

Os erros de medicação, na última década, se tornou um problema mundial para as instituições 

hospitalares, podendo causar danos irreversíveis ao paciente. Uma das metas da segurança do 

paciente é minimizar os erros de medicação principalmente com os medicamentos 

potencialmente perigosos. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico 

sobre práticas seguras de medicação aplicadas a medicamentos potencialmente perigosos em 

ambiente hospitalar. Portanto, pesquisou-se nas bases de dados Scielo, PubMed, Science 

Direct, Scopus, Lilacs e nos boletins informativos do Instituto para práticas seguras no uso de 

medicamentos dos Estados Unidos da América, Canadá, Espanha e Brasil. A maioria das 

estratégias foram encontradas em boletins informativos e foram discutidas as dez mais 

comentadas: dupla checagem, elaboração de protocolos, prescrição eletrônica com sistema de 

alerta, remoção de estoque das enfermarias, etiquetas de alerta, etiquetas com diferenciação de 

via de administração, manipulação de medicamentos na farmácia, utilização de bombas de 

infusão inteligente, padronização de terminologias, evitar o uso de abreviaturas e 

ponto/vírgula decimal e monitoramento de pacientes em uso de medicamentos potencialmente 

perigoso. Na sua maioria as estratégias são simples, não dependem de muitos recursos, mas 

outras precisam de uma avaliação de acordo com a necessidade de cada instituição. Foi 

elaborada uma proposta de guia de práticas seguras para medicamentos potencialmente 

perigosos em ambiente hospitalar, onde se reuniram todas as estratégias encontradas, 

inclusive as dez que foram discutidas.  Não foram encontrados relatos brasileiros de práticas 

seguras com medicamentos, o que é preocupante. 

 

Palavras-chave: segurança do paciente, erros de medicação, sistemas de medicação no 

hospital, medicamentos potencialmente perigosos. 

 



 

ABSTRACT 

 

 
Medication errors in the last decade, has become a worldwide problem for hospitals, may 

cause irreversible damage to the patient. One patient safety goals is to minimize medication 

errors mainly with high-alert medications. The objective of this study was to conduct a 

literature review on medication safety practices applied to high-alert medications in hospital 

settings. So we researched in databases SciELO, PubMed, Science Direct, Scopus, Lilacs and 

informative bulletins of the Institute for Safe Medication Practices in the United States of 

America, Canada, Spain and Brazil. Most strategies were found in informative bulletins and 

we discussed the ten most commented: double check, preparation of protocols, electronic 

prescribing with warning system, removal of stock from the wards, warning labels, stickers 

with the route of administration of differentiation, manipulation medications in the pharmacy, 

use of smart infusion pumps, standardization of terminology, avoid using abbreviations and 

decimal point / comma and monitoring of patients using high alert medications. Mostly the 

strategies are simple, do not rely on many resources, but others need a review in accordance 

with the needs of each institution. A proposal for a guide of safe practices for potentially 

dangerous drugs in hospitals, where they met all the strategies found, besides the ten that were 

discussed was prepared. There were no reports of Brazilian safe practices with drugs, which is 

worrying. 

 

Keywords: patient safety; medication errors; medication systems, Hospital; high-alert 

medications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com os grandes avanços tecnológicos e científicos ocorridos na assistência à saúde, 

principalmente nas últimas décadas, o sistema atual tem como grande desafio a prestação de 

um cuidado seguro, efetivo, oportuno e individualizado, em contextos clínicos e 

normativamente cada vez mais complexos (BELELA et al., 2011, p. 564). 

 

Os medicamentos são utilizados com a intenção de aliviar, combater a dor ou curar 

doenças, mas estudos ao longo dos últimos anos têm evidenciado a presença de erros no 

tratamento medicamentoso recebido pelos pacientes (SILVA & CASSIANI, 2004, p. 671). O 

sistema com que se desenvolve a medicação é complexo, nele atuam médicos, equipe de 

farmácia e de enfermagem, que executam funções interdependentes. Com isso, uma falha em 

um dos processos, inclusive no de comunicação, poderá interferir no conjunto de atividades 

desenvolvidas, acarretando em transtornos tanto à equipe como ao paciente e configura-se em 

uma das causas de erros de medicação (SILVA et al., 2007, p. 273). 

 

O erro é determinado como “o ato ou efeito de errar; juízo falso; desacerto, engano; 

incorreção, inexatidão, desvio do bom caminho, desregramento, falta”. Dentre vários estudos 

sobre erros na área de saúde, os erros de medicação chamam a atenção, e são pontos de 

interesse de muito pesquisadores, visto serem considerados frequentes dentro dos hospitais, 

podendo ocasionar danos ao paciente e aumento do custo das internações hospitalares 

(BOHOMOL & RAMOS, 2006, p. 64). A cultura de punir o profissional, quando é detectado 

o erro, ainda persiste. De modo que os profissionais deparam-se frequentemente com ações 

disciplinares, humilhações, demissão, repercussão legal e além dos efeitos emocionais como 

culpa e sentimento de incompetência, quando os erros são relatados (TEIXEIRA & 

CASSIANI, 2010, p. 140). 

 

Toffoletto & Padilha (2006, p. 251) relatam que, nos últimos anos, investimentos têm 

sido feitos para estimular as notificações, alavancados pelos programas de qualidade dos 

serviços de saúde e acreditação hospitalar que, ao considerar que os erros de medicação são 

como indicadores de resultados, contribuindo de forma expressiva para um novo enfoque a 

esse tipo de evento. 

 

Eventos adversos a medicamento (EAM) incluem a reação adversa a medicamentos 

(RAM) e erros de medicação (EM). Estes últimos são e podem ser evitados, ocorre em 

qualquer etapa do sistema de medicação (prescrição, dispensação e administração) e envolve 
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qualquer profissional de saúde responsável pelas ações voltadas à terapia medicamentosa, 

como os médicos, farmacêuticos e enfermeiros (SILVA et al., 2011, p. 2). 

 

A possibilidade de prevenção é uma diferença significativa entre os efeitos adversos 

e erros de medicação. Efeitos adversos são inevitáveis, enquanto que erros de medicação são 

por definição evitáveis, ou seja, falha no uso (ANACLETO et al., 2005, p. 326). 

 

Existem alguns medicamentos que possuem um risco inerente de lesar o paciente 

quando ocorre falha no processo de utilização, estes são chamados aqui no Brasil de 

Medicamentos Potencialmente Perigosos1 (MPP) e conhecidos mundialmente como 

medicamentos de alto risco ou high-alert medications. Quando os erros com estes 

medicamentos acontecem, que não são dos mais comuns, podem causar lesões permanentes 

ou serem fatais (COHEN etal., 1998; FREDERICO, 2007 apud ROSA et al., 2009, p. 492). 

 

Um estudo retrospectivo, realizado no período de 2002 a 2007 em um hospital-

sentinela brasileiro, foram analisadas as evoluções realizadas pela equipe de enfermagem nos 

prontuários médicos, verificou que 93,9% dos relatos estavam relacionados a eventos 

adversos a medicamentos (EAM) e 37,4% dos erros relatados envolviam MPP (SILVA et al., 

2011, p. 5). 

 

Em um estudo retrospectivo transversal, realizado em um Hospital no estado de 

Minas Gerais, de agosto a setembro de 2001, observou que 44,5% das prescrições tinha algum 

tipo de erro de medicação envolvendo MPP, onde os fármacos mais frequentemente 

envolvidos foram: heparina, fentanila e midazolam (ROSA et al., 2009, p. 494). 

 

As organizações dedicadas à segurança do paciente em todo o mundo e o Instituto 

para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP) recomendam aos profissionais de 

saúde, que trabalham com estes medicamentos, que conheçam seus riscos e que sejam 

implantadas nos hospitais práticas para minimizar a ocorrência de erros (PERINI et al., 2013, 

p. 2). 

 

De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), mais 

especificamente o “Anexo 3: Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de 

                                                                 
1  A lista de MPP está no Guia de Práticas Seguras, como apêndice. 
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medicamentos”, devido à maior gravidade do erros envolvendo os MPP, faz-se necessária a 

adoção de protocolos específicos para prevenção desses erros. 

 

Diante deste cenário, entendeu-se como necessária, a elaboração de um guia de uso 

seguro dos MPP destinado aos profissionais de saúde que participam na utilização destes 

medicamentos (enfermeiros, farmacêuticos, médicos), desde seu armazenamento até a sua 

administração, como estratégias para minimizar erros associados a este tipo de medicamentos 

nas etapas de medicação nos hospitais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

O sistema de medicação (Figura 1) é constituído de várias etapas que dependem de 

alguns profissionais de saúde. Essas etapas vão desde a prescrição e a distribuição até a 

administração do medicamento, onde a prescrição é de responsabilidade do médico, a 

dispensação e a distribuição estão sob a responsabilidade do farmacêutico, enquanto o preparo 

(mais frequentemente) e a administração são responsabilidades do enfermeiro. Os erros de 

medicação podem acontecer em qualquer etapa do sistema (CASSIANI et al., 2005, p. 281). 

 

Figura 1 – Esquema de Sistema de Medicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Defesas, barreiras e salvaguarda são imprescindíveis para impedir que o erro 

aconteça durante o sistema de medicação, como no modelo do queijo suíço (Figura 2), onde 

cada “fatia” (barreira) possui buracos e se os erros conseguem atravessar as fatias através dos 

buracos percorrem uma trajetória de perigos trazendo oportunidade de acidentes (REASON, 

2000, p.769).   

 

Erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, lesa o 

paciente, e não importa se o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, do 

Sistema de 

Medicação 

Médico 
 

Farmacêutico Enfermeiro 
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paciente ou do consumidor (ROSA & PERINI, 2003, p. 337). Esse tipo evento tem sido 

objeto de preocupação dos gestores de saúde, sendo definido como qualquer erro no processo 

de prescrição, dispensação e administração de um medicamento. Tem chamado muita 

atenção, por ser frequente sua ocorrência nos hospitais, onde o profissional da saúde é exposto 

como único culpado, levando à depreciação profissional. Portanto, a Joint Commision on 

Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), organização não-governamental 

americana que avalia a qualidade dos serviços de hospitais nos Estados Unidos da América 

(EUA), recomenda que existam instrumentos para medir e monitorar a perfomance de uma 

instituição, e propõe a utilização de notificação, sugerindo ainda que exista uma análise crítica 

sobre as causas de sua ocorrência e sobre a implantação de medidas de qualidade 

(BOHOMOL & RAMOS, 2007, p. 33). 

 

Figura 2 – Modelo de Queijo Suiço 

 

Fonte: Reason, 2000, p. 769. 

 

No ano de 2000, o Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos da América 

(EUA) publicou o relatório To Err is Human: Building a Safer Health System, onde os autores 

estimam que ocorra entre 44.000 e 98.000 mortes anuais no país devido a erros na assistência 

à saúde, tornando-se a oitava causa de morte nos EUA, enquanto os óbitos relacionados a 

erros de medicação perfazem cerca de 7.000 ao ano (BELELA et al., 2011, p. 564). 

 

Os tipos de erros mencionados na literatura nacional e internacional são: erros de 

omissão, erros por dose extra, erros de via, erros de dose, erros devido ao horário incorreto, 

erros com medicamentos deteriorados, erros de prescrição, erros de distribuição, erros devido 

à incorreção no preparo do medicamento, erros de técnicas incorretas de administração e erros 

de administração de um medicamento não autorizado (SILVA & CASSIANI, 2004, p. 671). 
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Alguns pacientes parecem estar em maior risco de erros de medicação clinicamente 

importantes, são eles: os idosos, aqueles com função cognitiva prejudicada ou baixa 

alfabetização e aqueles com numerosos medicamentos prescritos e de alto risco (KRIPALANI 

et al., 2012, p. 3). Dos setores que integram o sistema hospitalar, a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), se diferencia dos demais, porque os pacientes desta unidade estão mais 

expostos a erros, uma vez que recebem duas vezes mais medicamentos do que aqueles 

internados em unidades de cuidados gerais e, ainda, por estarem muitas vezes 

desacompanhados de seus familiares ou inconscientes, o que aumenta ainda mais a 

suscetibilidade aos eventos adversos (PELLICIOTTI & KIMURA, 2010, p. 3). 

 

Segundo Alsulami et al. (2013, p. 996), os fatores que contribuem para os erros de 

medicação são os seguintes: falta de conhecimento e de habilidades de prescrever, falta de 

conhecimentos farmacológicos dos médicos e enfermeiros, descumprimento de diretrizes de 

prescrição e administração de medicamentos, falta de comunicação dos erros de medicação, 

carga de trabalho pesada, novos funcionários e falhas de comunicação entre os profissionais.  

 

Cerca de 30% dos danos durante a hospitalização estão associados a um erro de 

medicação, portanto, é indispensável a busca contínua por ações que minimizem este risco 

(SILVA & CASSIANI, 2004, p. 671). 

 

Um grande avanço em relação à segurança do paciente veio com a percepção de que 

os erros são raramente causados por falhas pessoais e, frequentemente, acontecem devido a 

falhas no sistema (COHEN & MANDRACK, 2002, p. 370). 

 

 

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criou um projeto 

de hospitais sentinela, buscando construir uma rede de hospitais de referência para fornecer 

dados sobre eventos adversos (ROSA & PERINI, 2003, p. 336). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 2004, um programa de 

segurança do paciente que tem como objetivo coordenar, divulgar e acelerar as melhorias na 

segurança em todo o mundo. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 529, de 01/04/2013 

(BRASIL, 2013a), instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com 

objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. Uma das estratégias de implementação do 

PNSP é a elaboração de protocolos, guias e manuais de Segurança do Paciente e a Resolução 

RDC ANVISA nº 36, de 25/07/2013 (BRASIL, 2013b), que institui ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde, tornando obrigatória a criação do Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP) nos serviços de saúde. 

 

O Ministério da Saúde e a ANVISA coordenaram a elaboração de 6 protocolos, 

disponibilizados em anexos, constando no anexo 3, PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA 

PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. No Brasil foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed em 2013, utilizando os termos 

“medication errors” e “Brazil” retornando 74 artigos publicados entre 1978 e 2012, sendo 66 

deles em instituições hospitalares, revelou a necessidade de estímulos maiores à pesquisa e 

publicação nacional sobre esse assunto como forma de conhecer a situação da segurança do 

uso de medicamentos no país. E, declarou-se: 

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

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

determinantes dos erros, como forma de dirigir ações de prevenção. As falhas 

no processo de utilização de medicamentos são consideradas importantes 

fatores contribuintes para redução da segurança do paciente2. 

 

 

 

Em 2012, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em decisão 

terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS 605/2011) que pretende alterar a Lei nº 9.431, 

de 6/1/1997, determina a obrigatoriedade da prevenção de erros de medicação pelos hospitais 

do País. Tornando obrigatória a inserção do Programa de Prevenção de Erros de Medicação – 

PPEM, que consiste num conjunto de ações realizadas com vistas ao desenvolvimento, 

implantação e monitoramento de políticas, estratégias, tecnologias, procedimentos e medidas 

de prevenção de erros de medicação. 

                                                                 
2 Brasil, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anexo 3: PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 
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2.3 MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS OU MEDICAMENTOS 

DE ALTO RISCO 

 

Embora muitos erros de medicação não causem graves danos aos pacientes, alguns 

medicamentos são conhecidos por ocasionar maior risco de danos, quando envolvidos em 

erros de administração, podendo levar a desfechos catastróficos (GRAHAM et al., 2008, p. 

16). Estes medicamentos são comumente conhecidos como medicamentos potencialmente 

perigosos ou medicamentos de alto risco e esse termo foi atribuído para chamar a atenção do 

seu perigo potencial, de modo que todos os profissionais envolvidos no seu uso, venham a 

tratá-los com uma atenção especial e o respeito de que necessitam (COHEN & MANDRACK, 

2002, p. 371). 

 

A primeira lista de MPP foi publicada pelo ISMP EUA, em 1989, elaborada e 

atualizada até hoje com base em uma extensa revisão de erros apresentados voluntariamente 

ao Programa de Relatórios de Erros de Medicação USP-ISMP e uma ampla revisão da 

literatura clínica e de segurança (ISMP EUA). 

 

O Institute for Safe Medication Practices (ISMP) nos EUA, desde de 1975, é uma 

organização sem fins lucrativos dedicada inteiramente à prevenção de erros de medicação e ao 

uso seguro de medicamentos. Mensalmente, são publicados boletins informativos com relatos 

de erros de medicação, reação adversa a medicamentos e possíveis problemas com materiais 

médico-hospitalares que foram notificados através do site, além de estratégias para minimizar 

os erros para profissionais de saúde e consumidores (INSTITUTE FOR SAFE 

MEDICATION PRACTICES). No Brasil, o ISMP foi fundado em março de 2009, a partir de 

iniciativas voluntárias de profissionais com experiência na promoção da segurança de 

pacientes. Existem ISMP também no Canadá e na Espanha (INSTITUTO PARA PRÁTICAS 

SEGURA NO USO DE MEDICAMENTOS).  

 

Um estudo retrospectivo sobre EAM, realizado em um hospital público especializado 

em cardiologia no município do Rio de Janeiro, notou uma incidência de 14,3% de eventos 

adversos, sendo que em 31,2% dos casos houve a necessidade de intervenção para suporte à 

vida. Esses eventos adversos estavam relacionados com a administração de hipoglicemiantes 

orais, insulina, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, digitálicos, contraste radiológico 

e diuréticos, e estas cincos classes medicamentos fazem parte da lista de MPP do ISMP 

(ROQUE & MELO, 2012, p. 123). 
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Em um estudo controlado randomizado realizado em Taiwan, foi aplicado um 

questionário antes e depois de 6 semanas de uma aula sobre MPP para um grupo de 

enfermeiros, onde a taxa de resposta correta foi significativamente maior após a aula (94,7%) 

do que antes da aula (77,2%), mostrando que é válido oferecer algum tipo de intervenção 

educacional aos enfermeiros a fim de aumentar o conhecimento e contribuir na redução de 

erros com tais medicamentos (LU et al., 2013, p. 26). 

 

Em 2005, na Carolina do Norte (EUA), foi implementado um High-Alert Medication 

Program (HAMP), onde foram desenvolvidas políticas e procedimentos por uma equipe de 

farmacêuticos, enfermeiros e profissionais da qualidade com a orientação de médicos para 

garantir práticas seguras e eliminar erros de medicação (GRAHAM et al., 2008, p. 17). 

 

De acordo com o ISMP BRASIL, os MPP são aqueles que apresentam risco 

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

processo de utilização. Por esse motivo, são necessárias estratégias como: padronização da 

prescrição, do armazenamento, da dispensação, do preparo e da administração; melhorar o 

acesso a informações sobre os mesmos; restrição ao acesso; uso de rotulagem específica; 

alertas automatizados; e adoção de dupla checagem (double check) manual ou automatizada 

(PERINI et al., 2013, p. 1). 
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3.  OBJETIVO 

 

3.1 Geral 

 

Elaborar e propor um Guia de práticas seguras para Medicamentos Potencialmente 

Perigosos em ambiente hospitalar. 

 

3.2 Específico 

 

• Realizar um levantamento bibliográfico sobre práticas seguras de medicação aplicadas 

a medicamentos potencialmente perigosos em ambiente hospitalar. 

• Identificar e relacionar práticas seguras aplicadas a Medicamentos Potencialmente 

Perigosos relatados na literatura técnica e científica. 
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4. METODOLOGIA 

 

No primeiro momento, foi realizada uma revisão narrativa, acerca de políticas e 

práticas seguras no uso de medicamentos, do armazenamento até a administração, com foco 

principal nos medicamentos potencialmente perigosos. 

 

A revisão narrativa é utilizada para descrever o estado da arte de um assunto em 

específico, sob o ponto de vista teórico e contextual. Constitui-se basicamente, da análise da 

literatura, da interpretação e análise crítica pessoal do pesquisador. Esse tipo de revisão foi 

escolhido por possibilitar a aquisição e a atualização de conhecimento sobre um determinado 

tema em curto período de tempo; no entanto, não possui metodologia que viabilize a 

reprodução dos dados e nem traz respostas quantitativas para determinados questionamentos 

(BOTELHO, 2011, p.125). 

 

As buscas foram feitas através das bases de dados Scielo, PubMed, Science Direct, 

Scopus e Lilacs, em publicações dos últimos 10 anos, com as palavras-chaves Erros de 

medicação, Segurança do paciente, Sistemas de medicação no hospital e Medicamentos 

potencialmente perigosos, e suas correspondentes em inglês e espanhol. Logo após, foram 

realizadas buscas através de boletins informativos do Instituto para Práticas Seguras no Uso 

de Medicamentos (ISMP) dos EUA, Canadá, Espanha e Brasil. As buscas dos artigos e 

boletins informativos foram realizadas nos meses de março a setembro de 2014. 

  

Critério de Inclusão: no site do ISMP EUA para ter acesso aos boletins 

informativos na integra é preciso ser assinante, ou seja, somente através de pagamento. 

Portanto só foram selecionados e lidos os boletins disponibilizados gratuitamente online, 

assim como, artigos considerados relevantes independente do ano de publicação. 

 

Critério de Exclusão: os boletins do ISMP EUA e Canadá são basicamente os 

mesmos, portanto, os boletins iguais foram excluídos, assim como os boletins com orientação 

para atendimento ambulatorial. 

 

Em um segundo momento, foi elaborada uma proposta de um guia de práticas 

seguras na utilização de medicamentos potencialmente perigosos em hospitais, voltado para 

os profissionais de saúde que trabalham com estes medicamentos (médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos), buscando apresentar as informações técnicas de forma clara e objetiva.  
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O guia foi elaborado com base nas estratégias encontradas nos artigos e boletins 

informativos selecionados, composto por quadros com estratégias gerais e estratégias 

específicas para médicos, farmacêuticos e enfermeiros, e algumas ilustrações, sendo 

estruturado pelos temas relacionados a seguir:  

• Aquisição: aborda os cuidados necessários na aquisição de materiais médicos 

hospitalares e equipamentos visando maior eficiência dos processos; 

• Armazenamento: estratégias para melhorar o armazenamento nas farmácias 

hospitalares e, se for o caso, em enfermarias; 

• Prescrição: orientações para melhorar a prescrição, elaboradas por um sistema 

informatizado ou manualmente pelo médico, com informações importantes que devem 

conter na prescrição; e orientações para farmacêuticos sobre análise de presrição; 

• Distribuição: estratégias para melhorar a distribuição de medicamentos dentro do 

serviço de farmácia; 

• Administração: cuidados que os profissionais de enfermagem devem ter ao 

administrar uma medicamento; 

• Monitoramento: a importância do monitoramento dos pacientes, que utilizam alguns 

medicamentos, por médicos, enfermeiros e farmacêuticos; 

• Educação continuada: propõe a reciclagem (atualização) continua dos profissionais de 

saúde acerca de erros de medicação e medicamentos potencialmente perigosos e; 

• Outras estratégias. 

 

Para tabulação e organização dos artigos e boletins informativos encontrados, foi 

utilizada planilha eletrônica compatível com Microsoft Office Excel 2007®. 



24 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

  

É notória a existência de muitas publicações acerca de medicamentos potencialmente 

perigosos e o seu potencial para causar danos ao paciente quando o erro acontece, no entanto 

pouco se diz sobre as estratégias para impedir que esses erros aconteçam.  

 

Nas bases de dados pesquisadas, poucos artigos foram encontrados relatando alguma 

estratégia utilizada para minimizar os erros de medicação com os MPP. As buscas foram 

iniciadas pelo PubMed onde foi encontrada a maioria dos artigos. Nas outras bases 

pesquisadas em sequência, alguns artigos se repetiam, por isso, foi menor o número de artigos 

localizados nessas bases e selecionados para este estudo. A maioria das estratégias, para a 

segurança de medicamentos encontradas na literatura, estão em boletins informativos dos 

ISMP Brasil, Espanha, Canadá e EUA, provavelmente, por serem organizações 

especificamente voltadas para o tema. 

 

Conforme relacionado no Quadro 1, foi encontrado um total de 125 documentos, 

sendo 9 (7,2%) artigos nas bases de dados mencionadas na metodologia e 116 (92,8%)  

boletins nos ISMP do Brasil, Espanha, Canadá e EUA. Além disso, foram incluídos dois 

artigos, sendo um do ano de 2002 e o outro de 2003, devido à importância das informações 

neles contidas e à escassez de artigos mais atuais encontrados nas bases de dados 

convencionais. 

 

Quadro 1 - Quantitativos de publicações com estratégias seguras encontradas na literatura de 2004 a 2014. 

BASES DE DADOS QUANTIDADE  ISMP QUANTIDADE 

PubMed 5*  Brasil 9 

Scopus 3  Espanha 14 

Science Direct 1  Canadá 22 

   EUA 71 

Total 9  Total 116 

*Dois artigos estão fora da faixa temporal estipulada, porém foram incluídos pela sua relevância. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Dos 116 boletins do ISMP, 61,20% são dos EUA, 18,96% do Canadá, 12,06% da 

Espanha e 7,75% do Brasil. Sabidamente os EUA é o país que mais publica boletins, talvez 

por ser o pioneiro em segurança no uso de medicamentos, pela sua preocupação em notificar 

erros de medicação e buscar estratégias mais eficientes a fim de evitar o surgimento de novos 

erros. O Brasil foi o país que menos publicou boletins, talvez, por ser a mais nova das filiais 

do ISMP (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1- Percentual de Boletins do ISPM consultados por país 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Nos artigos e boletins que mencionam estratégias para melhorar a segurança dos 

medicamentos, a maioria aborda mais de uma estratégia na utilização segura, também foi 

observado que em um artigo ou boletim podem ser encontradas estratégias em todas as etapas 

do sistema de medicação ou em uma parte dela, portanto, estas estratégias foram relacionadas 

em uma planilha eletrônica. Logo após, foram agrupadas e quantificadas, quando foi 

observado que algumas estratégias se repetem tanto nos artigos quanto nos boletins. Deste 

modo, foram identificadas as dez estratégias mais citadas nos artigos e boletins (Quadro 2).  

 

A estratégia mais citada nos artigos e boletins informativos é a dupla checagem 

independente (Double Check) na prescrição, na administração, nos cálculos dos injetáveis e 

na programação da bomba de infusão (Quadro 2). A dupla checagem nada mais é que uma 

conferência do procedimento (prescrição, dispensação e administração) por dois profissionais 

para evitar a ocorrência de erros. É uma estratégia simples, mas importante, pois a verificação 

dos processos por um segundo profissional pode impedir que erros cheguem até o paciente. 

(RUNY, 2004, p. 7; JÚNIOR et al., 2012, p. 2; SOUZA et al., 2012, p. 3; AHOUAGI et al., 

2013, p. 2; ISMP ESPANHA, 2008, p. 2; COHEN & MANDRACK, 2002, p. 371; LORIA, 

2012, p. 163). 
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QUADRO 2 - Ranking das estratégias mais recomandadas pela literatura consultada. 

ESTRATÉGIAS 

RECOMENDADAS 

Nº DE 

FONTES 
ARTIGOS E BOLETINS INFORMATIVOS 

Dupla Checagem 24 

Cohen & Mandrack, 2002; Runy, 2004; Loria, 2012; 

ISMP Canadá 2004, 2006, 2011 e 2014; ISMP 

Espanha 2007, 2008, 2009; ISMP EUA 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014; ISMP Brasil 2012, 2013 e 2014. 

Elaboração de Protocolos 21 

Runy, 2004; Martin & Hurts, 2006; Hsaio et al, 2010; 

ISMP Canadá 2004, 2006, 2007, 2008, 2013 e 2014; 

ISMP Espanha 2010; ISMP EUA 2005, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2013 e 2014;  ISMP Brasil 2012, 

2013 e 2014. 

Prescrição eletrônica com 

sistemas de alertas 
18 

ISMP Canadá 2004, 2008, 2010 e 2011;               

ISMP Espanha 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009; ISMP 

EUA 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2014; ISMP 

Brasil 2012, 2013 e 2014. 

Remoção de estoques das 

enfermarias 
16 

Cohen & Mandrack, 2002; ISMP Canadá 2004, 2006 e 

2014; ISMP Espanha 2006 e 2009; ISMP EUA 2004, 

2006, 2007, 2008 e 2009; Hsaio et al, 2010; Loria, 

2012; Polischuck et al, 2012; ISMP Brasil 2012 e 

2013. 

Etiquetas de Alerta 16 

ISMP Canadá 2004; ISMP Espanha 2004, 2005 e 

2006; ISMP EUA 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 

2010, 2011, 2013 e 2014; Loria, 2012; ISMP BRASIL 

2012 e 2014. 

Etiquetas com 

diferenciação da Via de 

Administração 

13 

 

ISMP Canadá 2006 e 2014;                                              

ISMP Espanha 2007, 2009 e 2010;                               

ISMP EUA 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

e 2013. 

Manipulação de 

medicamentos na 

Farmácia 

13 

ISMP Canadá 2006; ISMP EUA 2004, 2005, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;                    

Polischuck et al, 2012; Loria, 2012. 

Utilização de Bombas de 

Infusão “Inteligente” 
11 

Cohen & Mandrack, 2002; Rothschild et al, 2003; 

ISMP Canadá 2004; ISMP EUA 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 e 2011;  ISMP Brasil 2013. 

Padronização de 

terminologias, evitar o uso 

de abreviaturas e 

ponto/vírgula decimal 

11 

Cohen & Mandrack, 2002;                                                

ISMP Canadá 2004 e 2006; ISMP Espanha 2006; 

ISMP EUA 2004, 2007, 2010, 2012 e 2014; ISMP 

Brasil 2012 e 2013. 

Monitoramento de 

pacientes em uso de MPP 
9 

ISMP Canadá 2011 e 2013; ISMP EUA 2005, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 e 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Segundo o ISMP EUA (2009; 2013), a dupla checagem funciona melhor de forma 

independente para evitar o viés de confirmação o qual embaça a nossa capacidade de ver os 

erros que estão presentes, pois o profissional pode não ser capaz de reconhecer seu próprio 

erro. Porém com a escassez de recursos humanos e outras questões de recursos de tempo que 

devastam os cuidados à saúde, minimamente, a dupla checagem pode limitar-se a situações 

que envolvam certos medicamentos potencialmente perigosos, processos muito complexos e 

populações de pacientes de alto risco. utilizar somente a dupla checagem como barreira para 

os erros não é o suficiente, são necessárias outras barreiras utilizadas em conjunto para evitar 

ou minimizar os erros. Esse processo de dupla checagem pode ser incluído em qualquer etapa 

(ou em todas as etapas) do sistema de medicação, ficando a critério de padronização da 

instituição em quais momentos essa estratégia deve ser utilizada. 

 

A segunda estratégia mais comentada nos artigos e boletins informativos é a 

necessidade de criação de protocolos para diversas situações. São necessárias a elaboração de 

protocolos para utilização (programação) de bombas de infusão, para manipulação e 

administração de nutrição parenteral total (NPT), para medicamentos com nome e embalagem 

semelhantes, para medicamentos utilizados via sonda nasoentérica, para as variadas vias de 

administração de medicamentos, para tratamento da dor e, principalmente, para os MPP 

(ISMP Canadá, 2004a, p. 2; Runy, 2004, p. 7; Martin & Hurst, 2006, p. 30; o ISMP EUA, 

2007d; o ISMP Espanha, 2010, p. 2; Hsaio et al. 2010, p. 188; ISMP Brasil 2014a, p. 4). 

 

A prescrição eletrônica com sistema de alerta é a terceira estratégia mais 

recomendada entre os boletins informativos do ISMP (ISMP CANADA 2008, p.2; 2011, p.2; 

ISMP ESPANHA 2004, p.2; 2009b, p.3; ISMP EUA 2007d). Recomenda-se esta estratégia 

para melhorar a legibilidade da prescrição, evitando confusão com nomes semelhantes de 

medicamentos e doses, situações que são encontradas frequentemente nas prescrições 

manuais. Os sistemas de alerta para doses máximas diárias e para medicamentos 

potencialmente perigosos, principalmente os eletrólitos, com alertas de concentração máxima, 

heparina, quimioterápicos, NPT e medicamentos opióides, minimizam os erros de doses e 

cálculos para quimioterápicos e NPT. Contudo, os ISMP EUA (2010b) e Canadá (2010, p.2) 

relatam a existência de vulnerabilidades dos sistemas de alertas de prescrição eletrônica, e 

ressaltam que o excesso de alertas de baixa prioridade pode fazer com que profissionais de 

saúde não se atentem aos de maior prioridade. Portanto, recomenda-se monitorar esses alertas 

e priorizar somente aqueles mais importantes como os relacionados a MPP e limites de doses.  
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A “padronização de terminologias, evitar o uso de abreviaturas e ponto/vírgula 

decimal”, penúltima estratégia relacionada no Quadro 2, também pode ser evitada ou 

resolvida com a implantação da prescrição eletrônica. Assim, poderia-se impedir a utilização 

de abreviaturas e pontos/vírgulas decimais e padronizar terminologias, que possam causar 

confusão aos profissionais da saúde no momento da leitura da prescrição. Cohen & Mandrack 

(2002, p.373), há mais de uma década, já relatavam o perigo do uso de abreviaturas como 

sulfato de morfina (MSO4) que pode ser confundido com sulfato de magnésio (MgSO4), 

assim como a utilização de pontos ou vírgulas decimais que podem falhar na impressão ou 

numa cópia carbonada e não serem percebidos pela farmácia ou por quem vai preparar o 

medicamento, acarretando em overdose (por exemplo, 1.0mg ou 1,0mg entendido como 

10mg). 

 

Em hospitais que não utilizam prescrição eletrônica pode ser evitado o uso de 

abreviaturas e pontos/vírgulas decimais, através de educação continuada dos profissionais 

prescritores e da utilização de prescrições digitadas elaboradas pela instituição. A prescrição 

pré-digitada também é uma opção para diminuir erros. Não é recomendada a utilização da 

prescrição carbonada.  Caso, o estabelecimento de saúde não tenha outra alternativa, deve-se 

verificar a legibilidade da informação que consta na segunda via, comparando-a com a 

primeira via.  Em último caso, sugere-se o emprego do papel já carbonado produzido em 

gráfica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANEXO 3, p. 6).  

 

O ISMP Canadá (2004b, p.1; 2006b, p.2) desencoraja a utilização de unidades 

fracionárias (ex.: 7,5) para evitar interpretação equivocada da casa decimal e o ISMP Brasil 

(AHOUAGI et al., 2013, p.2) recomenda escrever instruções na íntegra, por exemplo, 

“Unidades” em vez de “U”. A eliminação de abreviaturas deve ser feita não só na prescrição, 

mas também em etiquetas, formulários e materiais educativos. Além das recomendações 

anteriores, os ISMP Espanha e EUA relatam a necessidade da elaboração de uma lista de 

símbolos e abreviaturas que devem ser evitadas na instituição.  Nos sites dos ISMP Espanha 

(LÓPEZ et al., 2004, p. 142) e ISMP EUA (2004b) há uma lista modelo. Não foi localizada 

uma lista desse tipo sugerida pelo ISMP Brasil, portanto, recomenda-se utilizar as listas dos 

outros países. 

 

No protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de 

medicamentos, recomenda-se também a não utilização de abreviaturas do nome do paciente 
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na prescrição e na pulseira de identificação, até mesmo para aqueles que são admitidos em 

casos de emergência sem identificação, a utilização, por exemplo, da abreviatura “NI” (não 

identificado) deve ser abolida, afim de se evitarem possíveis erros (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, ANEXO 3,p.4). 

 

Uma das estratégias mais simples e bem comentada pelos autores, mas que ainda 

enfrenta bastante resistência dos profissionais de enfermagem é a remoção dos estoques de 

medicamentos das enfermarias. Cohen & Mandrack (2002, p. 371), Hsaio et al. (2010, p. 186) 

e Loria (2012, p. 163), recomendam a retirada dos MPP, em especial os eletrólitos, do postos 

de enfermagem para evitar troca de medicamentos e administração inadvertida. Polischuck et 

al. (2012, p. 169) relatam que, a retirada dos medicamentos vasoativos das enfermarias de um 

hospital pediátrico foi bem sucedida, uma vez que, em casos de emergência, esses deveriam 

ser retirados diretamente na farmácia.  No entanto, esse tipo de prática requer que os 

procedimentos sejam bem definidos e aconteçam de modo a não burocratizar ou aumentar o 

trabalho dedicado à medicação pela enfermagem que tem por função fim cuidar do paciente.  

Ao mesmo tempo, a farmácia deve garantir a disponibilidade dos medicamentos no menor 

tempo possível e com o grau de segurança máximo.  A adoção de sistemas e equipamentos 

automatizados podem ser muitos úteis nesse sentido (DOMÍNGUEZ, 2011, p. 4).  Outra 

alternativa pode estar nas farmácias satélites dedicadas a setores de leitos críticos e até mesmo 

unidades fechadas como centro cirúrgico.  Mas, em último caso, o mínimo que se poderia 

fazer é o estabelecimento de cotas mínimas ou kits por setores com reposição diária.  Deve-se 

adotar o procedimento mais seguro e mais viável conforme o perfil institucional. 

 

Os ISMP EUA (2004a; 2006a; 2007b); o ISMP Canadá (2006a, p. 2; 2014, p. 4); o 

ISMP Espanha (2006, p. 1; 2009c, p. 2) e o ISMP Brasil (AHOUAGI et al., 2013, p. 2) 

recomendam em seus boletins informativos a remoção dos MPP das enfermarias, 

principalmente os eletrólitos, os grandes volumes, os quimioterápicos, heparinas de diversas 

concentrações, opióides na forma de comprimidos, injetáveis e soluções. Mas o ISMP Brasil 

(2014b, p. 5), embora não recomende, concorda com estoques de MPP nos postos de 

enfermagem apenas em casos absolutamente necessários. 

 

A identificação com etiquetas ou rotulagens especiais de alerta também são 

estratégias simples, mas importantes, especialmente para os MPP. Portanto, Loria (2012, p. 
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164) recomenda a adição de etiquetas de alertas para MPP ou medicamentos de alto risco 

(Figura 3), como forma de sinalizar o quanto são perigosos. 

 

Figura 3 – Etiqueta de Alerta para Medicamentos Potencialmente Perigosos. 

 

Fonte: Adaptado de LORIA, 2012, p. 164. 

 

 O ISMP Brasil (JUNIOR et al., 2012, p. 2) além de recomendar etiquetas de alerta 

para MPP, sugere a utilização de etiquetas com avisos importantes para alguns medicamentos. 

Por exemplo, etiquetas para frasco de água estéril com os seguintes dizeres “não é indicada 

para administração intravenosa sem adição de medicamentos ou eletrólitos” ou “não 

deve ser utilizado como solução de irrigação”; e com o cloreto de potássio recomenda-se 

colocar a etiqueta com o seguinte mensagem “Diluir antes de administrar” 

(NASCIMENTO et al., 2012, p. 3). Do mesmo modo, o ISMP Canadá (2004c, p. 2) sugere 

etiquetas na cor vermelha para bloqueadores neuromusculares com o seguinte aviso “Agente 

Paralisante” e o ISMP EUA (2005b) além de recomendar etiquetas na cor vermelha, 

aconselha que seja colocado o seguinte aviso “Pode causar parada respiratória”.  

 

O ISMP Espanha (2005, p. 2) alerta para a necessidade de etiquetas com grafia e 

formatação que destaquem parte dos nomes dos medicamentos para diferenciação entre 

aqueles com nomes semelhantes em caixas e gavetas no armazenamento na Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) e nos locais de dispensação da farmácia hospitalar.  O 

ISMP Brasil (2014a, p. 5) também publicou um boletim com uma lista de nomes de 

medicamentos semelhantes (Anexo 2), em que sugere as sílabas a serem evidenciadas em 

cada nome de fármaco, em caixa alta e negrito, conforme exemplificado na Figura 4. 
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Figura 4 – Exemplo de etiquetas com diferenciação de nomes similares de medicamentos. 

 

 

Fonte: ISMP Brasil 2014a, p.5. 

 

  

Ao contrário do ISMP Brasil, o ISMP EUA (2010a) recomenda evitar as palavras 

negativas em etiquetas e alertas, considerando que as palavras negativas e passivas em 

declarações de advertência exigem mais esforço para interpretar corretamente. Demonstrações 

com estas características exigem uma capacidade maior de memória imediata do que fazer 

declarações idênticas sem essas características negativas e passivas. Assim, um profissional 

de saúde sob estresse pode não conseguir processar as partes negativas da declaração. Avisos 

afirmativos em uma voz ativa parece ser o estilo de escolha para muitos países da União 

Europeia e da OMS. Nesse sentido, por exemplo, foi mudado o aviso utilizado para 

vincristina de “Fatal se dado por via intratecal” para “Apenas via intravenosa”. 

 

Os ISMP Canadá, EUA e Espanha, destacam também a importância de etiquetas com 

diferenciação de via de administração como estratégia para impedir que medicamentos, em 

especial os MPP, sejam administrados por via errada. Por exemplo, recomenda-se que as 

etiquetas para medicamentos administrados por via epidural sejam coloridas para diferenciar 

das outras vias e com os seguintes dizeres “Para uso EPIDURAL” ou “Uso somente por via 

epidural” (ISMP CANADÁ 2006c, p. 1); medicamentos administrados em seringas orais 

para crianças “Administração oral ou enteral” ou “Por via oral” (ISMP ESPANHA 2009a, 

p. 2; ISMP EUA 2012); medicamentos para nebulização “Uso inalatório” (ISMP ESPANHA 

2010a, p. 2); e sugere-se utilizar o aviso “Somente para uso externo” ou “USO TÓPICO” 

para produtos tópicos como antissépticos e outros, que podem ficar à beira do leito ou em 

outras áreas, podendo ser confundidos com produtos orais, (ISMP EUA 2011). 

 

Há 10 anos, o ISMP EUA (2004a) desencoraja o preparo de MPP nas enfermarias, 

em especial a adição de eletrólitos em soluções parenterais. Recomenda, portanto, que essa 

manipulação seja feita na farmácia, chegando até o paciente a solução pronta para ser 

administrada, sem a necessidade de a enfermagem fazer qualquer tipo de diluição ou adição 

de medicamentos, diminuindo, assim, a possibilidade de ocorrerem erros de diluição ou troca 
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de medicamentos. Ao mesmo tempo, a transformação da forma farmacêutica (por exemplo, 

diluição/transformação de um comprimido para ser administrado por sonda nasoentérica), 

deve ser realizada na farmácia e entregue em seringas orais prontas para administração (ISMP 

EUA, 2005a). 

 

Polischuck e colaboradores (2012, p. 167) recomendam a manipulação de 

medicamentos vasoativos em capela de fluxo laminar na farmácia, e que o pedido do 

medicamento seja realizado através de um formulário pré-impresso, de modo que a cada 

seringa utilizada, o farmacêutico automaticamente prepara uma nova dose e substitui a seringa 

vazia. Igualmente, Loria (2012, p. 163) sugere o preparo dos eletrólitos na farmácia em local 

adequado e em condições assépticas seguras, por um profissional qualificado.  

 

No Brasil, ainda são raros os relatos na literatura dos hospitais onde o preparo de 

medicamentos é centralizado na farmácia, o que nos permite acreditar que ainda são poucos 

os hospitais que o façam (CAMUZI, 2002, p.19). 

 

Atualmente, algumas indústrias farmacêuticas comercializam soluções parenterais 

com adição de alguns eletrólitos em concentrações padronizadas e antibióticos para diluição 

em sistema fechado, de modo que o profissional não tenha contato com o produto, evitando 

contaminação e dispensando a necessidade de uma capela de fluxo laminar para fazer a 

manipulação.  Porém, toda essa tecnologia deixa o produto final com um valor maior que o 

convencional. Por isso, é necessário que as instituições avaliem o que é mais viável 

economicamente e seguro: estruturar uma farmácia para que a manipulação seja feita no local 

ou adquirir esses novos medicamentos já diluídos ou em sistema fechado. Lembrando que 

ainda são poucos os medicamentos e poucas indústrias que possuem essa tecnologia, 

enquanto a opção por centralizar o preparo de injetáveis na farmácia é uma tendência atual e 

permite uma maior flexibilidade no elenco de produtos a serem preparados (MACHADO, 

2014). 

 

A utilização de bombas de infusão “inteligentes” é recomenda, desde 2003, por 

Rothschild e colaboradores (2003, p.1) por possuir um software seguro onde podem ser 

programadas as infusões dos medicamentos de acordo com a especificidade de cada paciente. 

As bombas de infusão “inteligentes” apresentam as seguintes vantagens: oferecem uma 

espécie de biblioteca “on-board” com informações acerca do medicamento; auxílio do 
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fabricante com a execução do sistema; contínua exposição do fármaco, da dose prescrita, e de 

todos os cuidados com a administração de medicamentos, com limites para doses 

insuficientes ou sobredoses; e uma série de alertas de registros da administração dos mesmos 

e ações corretivas que devem ser tomadas (CASSIANI et al., 2009, p. 4). 

 

Os ISMP Canadá (2004a, p. 2), ISMP EUA (2006b; 2007c) e o ISMP Brasil 

(NASCIMENTO et al., 2012, p. 2) aconselham a utilização de bombas de infusão 

“inteligentes” para administração dos MPP, principalmente anestésicos, opióides, eletrólitos e 

medicamentos vasoativos, devido à possibilidade da bomba limitar a concentração de cada 

medicamento e da possibilidade de monitoramento. Mas, até mesmo essas bombas são 

passíveis de erros, se forem manuseadas de forma inadequada. Portanto, é importante o 

treinamento permanente e a qualificação dos profissionais da saúde que trabalham com esse 

equipamento, para que seja utilizado de forma segura. 

 

A última estratégia relacionada na Tabela 2 é a necessidade de monitoramento dos 

pacientes que utilizam os MPP.  Os ISMP EUA (2005b; 2007b) e Canadá (2004d, p.2; 2008, 

p. 2; 2011, p. 2; 2014, p. 4) recomendam o monitoramento de pacientes que utilizam 

bloqueadores neuromusculares, opióides, desmopressina, alguns eletrólitos (como sulfato de 

magnésio e cloreto de potássio), digoxina em crianças e anestésicos (como midazolam e 

propofol). 

 

Portanto, devido à grande quantidade de boletins recomendando estratégias para 

aumentar a segurança na prática com MPP, selecionou-se aquelas mencionadas mais 

frequentemente nos boletins e artigos.  O fato de outras estratégias serem pouco mencionadas 

não significa que elas sejam menos eficientes ou menos recomendadas; mais provavelmente 

são ainda pouco conhecidas ou utilizadas.  Portanto, todas as estratégias mencionadas na 

literatura pesquisada serão incluídas na nossa proposta de um Guia de Práticas Seguras para 

Medicamentos Potencialmente Perigosos em Ambiente Hospitalar (Apêndice). 

 

É preciso considerar que as estratégias relacionadas na proposta do Guia foram 

desenvolvidas e adotadas de acordo com a realidade de cada país e instituição, portanto, para 

que sejam utilizadas em um hospital brasileiro, cabe uma prévia avaliação para se 

empregarem os procedimentos mais seguros e mais viáveis conforme o perfil institucional. 

Portanto, uma limitação deste Guia é a abordagem das estratégias de forma geral, não 
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excluindo a necessidade de algumas adaptações por cada instituição ao elaborar o seu próprio 

instrumento. Finalmente, a proposta deste Guia foi elaborada pela visão de um farmacêutico, 

mas algumas informações são especificas para médicos e enfermeiros. Por isso, deve-se 

encarar esta proposta como uma espécie de norteador do que fazer, sem excluir a necessidade 

de cada instituição reunir seus profissionais de saúde (médicos, farmacêuticos e enfermeiros) 

para discutir as estratégias mais adequadas e elaborar o seu próprio Guia de Práticas Seguras. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foram poucos os relatos de experiência encontrados na literatura sobre práticas 

seguras aplicadas a medicamentos, principalmente se considerarmos os potencialmente 

perigosos. Não foi encontrado relato de qualquer experiência em instituição brasileira.  Os 

boletins dos ISMP em vários países são, portanto, fonte indispensável de informações para 

práticas e procedimentos seguros envolvendo medicamentos. 

 

A escassez de relatos de experiências pode significar que poucas instituições, até 

agora, experimentaram tais práticas ou, se muitas experimentaram, pouca ou nenhuma 

experiência foi divulgada; ou ainda aquelas que o fazem iniciaram há pouco tempo.  

Preocupa, então, o fato de não se ter encontrado qualquer relato de experiência brasileiro. 

 

Uma proposta de um guia sobre práticas seguras para MPP pode contribuir para as 

instituições que tenham interesse em adotá-las, pois reúne e compila as recomendações dos 

ISMP e das experiências cujos relatos estão disponíveis.  No Brasil, essa proposta de guia 

pode ser ainda mais útil como ferramenta para os hospitais que precisam se adequar às normas 

ainda recentes sobre Segurança do Paciente. 

 

É certo que as práticas seguras, mesmo considerando o foco apenas nos 

medicamentos potencialmente perigosos, requerem envolvimento multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial e, portanto, de toda a instituição, pois o risco existe durante todo 

o processo, desde a aquisição do medicamento até a sua administração a um paciente, 

envolvendo a armazenagem, a prescrição, a distribuição, a preparação e o monitoramento. 

 

Dentre as estratégias e recomendações para práticas seguras existem aquelas cuja 

implementação requer apenas a organização dos processos e praticamente nenhum 

investimento financeiro adicional, mas também existem aquelas que requerem maior 

planejamento e investimento.  Portanto, cada instituição deve realizar uma análise de 

viabilidade e implementar aquelas estratégias que melhor se enquadrarem em seu perfil.   

 

No hospital onde foi desenvolvida a residência, percebeu-se que muitas das 

estratégias relacionadas neste trabalho podem ser facilmente incorporadas na rotina da 

farmácia e de outros setores, com um pouco de treinamento, divulgação, perseverança e 
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envolvimento intersetorial. Mas outras estratégias que requerem recursos financeiros, talvez 

exijam um pouco mais de tempo e envolvimento institucional. Um passo importante já foi 

dado: o hospital já conta com um Núcleo de Segurança do Paciente onde estão envolvidas 

duas farmacêuticas que entendem e conhecem as necessidades não só do serviço de farmácia 

mas do hospital como um todo. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 Este Guia é produto de um trabalho de conclusão de Pós Graduação nos moldes de 

residência da Universidade Federal Fluminense3. Seu objetivo principal é contribuir para a 

qualidade e a segurança da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e 

racional dos medicamentos potencialmente perigosos. 

 

 Neste Guia poderão ser obtidas informações claras, voltadas para os profissionais de 

saúde, sobre estratégias seguras para uso dos medicamentos potencialmente perigosos na 

prescrição, no armazenamento, na dispensação ou distribuição, na administração e na 

identificação em nível hospitalar.  

 

 A ideia da elaboração deste guia surgiu da percepção dos autores sobre a carência de 

políticas institucionais sobre o uso seguro de medicamentos em hospitais que conheceu e pela 

necessidade de adequação destes ao Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

 

Foi elaborado com base nas estratégias encontradas nos artigos e boletins informativos 

selecionados, composto por quadros com estratégias gerais e estratégias específicas para 

médicos, farmacêuticos e enfermeiros, e algumas ilustrações, sendo estruturado pelos temas 

relacionados a seguir:  

• Aquisição: aborda os cuidados necessários na aquisição de materiais médicos 

hospitalares e equipamentos visando maior eficiência dos processos; 

• Armazenamento: estratégias para melhorar o armazenamento nas farmácias 

hospitalares e, se for o caso, em enfermarias; 

• Prescrição: orientações para melhorar a prescrição, elaboradas por um sistema 

informatizado ou manualmente pelo médico, com informações importantes que devem 

conter na prescrição; e orientações para farmacêuticos sobre análise de presrição; 

• Distribuição: estratégias para melhorar a distribuição de medicamentos dentro do 

serviço de farmácia; 

                                                                 
3 SANTOS, Suellen Sabrina Batista dos Santos.  Segurança no uso de medicamentos em hospitais:  práticas 
seguras para medicamentos potencialmente perigosos.  2015. TCC (Especialização) Residência em Farmácia 
Hospitalar, Faculdade de Farmácia, UFF, Niterói. 
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• Administração: cuidados que os profissionais de enfermagem devem ter ao 

administrar uma medicamento; 

• Monitoramento: a importância do monitoramento dos pacientes, que utilizam alguns 

medicamentos, por médicos, enfermeiros e farmacêuticos; 

• Educação continuada: propõe a reciclagem (atualização) continua dos profissionais de 

saúde acerca de erros de medicação e medicamentos potencialmente perigosos e; 

• Outras estratégias. 

 

 

 

 

Suellen Sabrina Batista dos Santos 
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RECOMENDAÇÕES SOBRE PRÁTICAS SEGURAS PARA MEDICAÇÃO 

 

 

Antes de implantar qualquer estratégia para evitar erros de medicação, o ISMP EUA1 

recomenda a utilização de um processo conhecido como Modo de Falha e Análise de Efeitos 

(FMEA) para melhoria contínua da qualidade, que é realizada nas organizações de saúde por 

uma equipe multidisciplinar. Este processo pode ser utilizado para examinar o uso de novos 

produtos e na concepção de novos serviços e processos para determinar pontos de falha 

potencial e que seu efeito seria (antes de qualquer erro de fato aconteça). O FMEA é um 

processo pró-ativo usado para olhar com mais cuidado e sistematicamente em áreas ou 

processos vulneráveis. O seu processo pode ser realizado seguindo cinco passos, para maiores 

informações sobre como fazer o processo acesse o link: 

http://www.ismp.org/Tools/FMEA.asp.  Uma alternativa seria a Análise de Causa Raiz 

(RCA), mas este é considerado um processo reativo, empregado após ocorrer um erro, para 

identificar suas causa adjacentes1. 

Após a identificação dos possíveis pontos de falhas no sistema de medicação as 

estratégias abaixo podem ser incorporadas na rotina de cada instituição para minimizar os 

erros. 

 

1. AQUISIÇÃO 
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

✓ Adquirir seringas projetadas especificamente para a administração de medicamentos 

líquidos por via oral ou entérica e de preferência com uma cor diferenciada das outras 

seringas, por exemplo, cor âmbar2; 

✓ Adquirir bombas de infusão inteligentes limitando o número de marcas e modelos de 

bombas3; 

✓ Considerar a possibilidade de adquirir dispensadores automatizados para eliminar os 

estoques nas enfermarias4; 

✓ Se possível avaliar a necessidade de aquisição de misturas comerciais de eletrólitos 

para reposição em pacientes5; 

✓ Avaliar a necessidade de adquirir sondas, equipos e outros materiais utilizados para 

administração de medicamentos injetáveis com conectores incompatíveis com 

seringas orais para evitar erros de administração6. 

 

http://www.ismp.org/Tools/FMEA
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2. ARMAZENAMENTO 

 

2.1 FARMÁCIA 
 

Para diferenciar os nomes semelhantes recomenda-se utilizar o método CD3, onde é 

feita uma avaliação dos nomes em duas etapas. A primeira etapa é realizada a leitura dos 

nomes semelhantes da esquerda para a direita, até o ponto em que identifica uma ou duas 

letras que os diferencie e a partir deste ponto, deve-se utilizar letra maiúscula. Em uma 

segunda etapa é realizada a leitura da direita para esquerda até o ponto em que sejam 

identificadas duas o mais letras diferentes, até este ponto, deve-se retornar as sílabas para letra 

minúscula. Foi divulgada pelo ISMP Brasil uma lista dos medicamentos com grafia e sons 

semelhantes, mas é necessário que cada instituição elabore e divulgue internamente a sua 

própria lista de acordo com a padronização de cada instituição e recomenda-se a revisão anual 

desta lista. Nessa lista também é necessário destacar os medicamentos potencialmente 

perigosos7. 

Ex.: Fonte: ISMP BRASIL, 2014, p. 3. 

 

FIGURA 1- Exemplo de etiquetas de advertência 

   

Fonte: Adaptado de LORIA, 2012, p. 164. 

 

 

Fonte: AHOUAGI et al., 2013, p.5. 
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ARMAZENAMENTO PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 

FARMÁCIA 

✓ Restringir o acesso para o armazenamento de medicamentos que possuem elevados riscos de troca, para os medicamentos potencialmente 

perigosos (MPP) e aqueles com sons, grafias e embalagens semelhantes8; 

✓ Implantar procedimento operacional padronizado e atualizado que contemple a validação e a conferência do armazenamento do medicamento 

certo, no local certo e inclusive devolução de medicamentos e o controle dos medicamentos sob controle especial deve seguir a legislação 

específica vigente8; 

✓ Armazenar os MPP em locais separados dos outros medicamentos e devidamente identificados através de etiquetas de cores vibrantes (Figura 

1), por exemplo, amarelo ou vermelho9; 

✓ Em dispensadores automatizados, os MPP devem ser armazenados em gavetas separadas ou gavetas unitárias, separados dos outros 

medicamentos, onde será especificada uma quantidade limite para retirada e considerar a necessidade de dupla checagem no momento da sua 

retirada. Também se recomenda não colocar MPP sósia na mesma gaveta4; 

✓ Alertas da possibilidade de confusão deverão ser colocados nos locais de armazenamento dos mesmos e nos sistemas informatizados10,11; 

✓ Inserir etiquetas nos locais de armazenamento de medicamentos utilizados em dose única, como “CUIDADO: DISPENSAR DOSE 

ÚNICA”12; 

✓ Identificar de forma diferente nos locais de armazenamentos os medicamentos com nomes semelhantes, como, na Central de Abastecimento 

farmacêutico (CAF), no local de distribuição e dispensação; e no local de fracionamento; Fixar etiquetas em prateleiras, básculas, bin, caixas 

para diferenciar os nomes semelhantes13; 

✓ Incentivar a utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB), e, quando necessário, além da DCB, usar o nome comercial nos sistemas 

informatizados principalmente, para medicamentos comercializados em diferentes formulações, por exemplo, medicamentos de liberação 

normal ou controlada e aqueles com sons e grafias semelhantes7,10,11; 

✓ Implantar um sistema de gerenciamento automatizado, através de códigos de barras ou radiofrequência com a configuração do sistema de 

gerenciamento da farmácia e do sistema de distribuição automatizado com o método CD3, de forma, a diferenciar os medicamentos de sons e 

grafias semelhantes já no cadastro da farmácia e também no momento de retirada dos mesmos14; 

✓ Eliminar o uso de abreviaturas perigosas de todas as etiquetas e formulário gerados pela farmácia15; 

✓ Separar o armazenamento das vacinas pediátricas e adultas com etiquetas auxiliares de identificação. Não armazenar vacinas com nome ou 

abreviaturas similares ao lado do outro16; 

✓ Evitar a padronização de diversas concentrações de heparina17; 

✓ Os recipientes de Solução de Lugol devem ser etiquetados com informação do volume total e que é um produto tóxico, se tomado em dose 

única. Também informar que não pode usar este produto nos olhos18; 

✓ Divulgar internamente qualquer tipo de mudança na rotulagem dos MPP ou de fabricante19; 

✓ Diferenciar ou separar o armazenamento de diferentes formulações de MPP dentro da farmácia e em outras áreas onde o medicamento pode ser 

armazenado. Use etiquetas de advertência para lembrar aos funcionários do setor sobre as diferenças entre os produtos20; 

✓ Separar o armazenamento de metilfenidato e metadona21; 

✓ Preferir os frascos de água estéril de 1 ou 2 litros, para facilitar a diferenciação entre estes e os frascos da solução de cloreto de sódio e de 

glicose22; 

✓ Padronizar preferencialmente a apresentação de 2,5mg de metotrexato para dispensação, para evitar erros, caso tenha mais de uma 

apresentação, separar fisicamente os locais de armazenamento e destacar as diferenças através de etiquetas23. 
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2.2 ENFERMARIA 

 

PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 

✓ Eliminar ou avaliar os riscos de diversas concentrações em estoque de heparina, 

estoques de entorpecentes (Opióides), eletrólitos em geral concentrado17,19,24,25,26; 

✓ Controlar e manter  pequeno estoque de segurança de eletrólitos com controle 

rigoroso de acesso e dispensação nas instituições em que a farmácia não 

funciona 24 horas27; 

✓ Permitir estoque de bloqueadores neuromusculares somente em unidades de 

cuidados intensivos, onde os pacientes podem ser devidamente ventilados e 

monitorados. Para as enfermarias que não possuem estoques destes 

medicamentos, é necessário a devolução imediata à farmácia após suspensão ou 

término de uso dos mesmos28; 

✓ Eliminar possíveis estoques nas enfermarias de medicamentos intravenosos e 

intratecais passíveis de confusão29; 

✓ Não estocar metadona nas unidades ou em armários de distribuição automática a 

menos que um paciente esteja recebendo o medicamento. Quando o paciente 

receber alta ou vir a óbito, enviar o medicamento de volta a farmácia 

imediatamente21; 

✓ Abastecer a enfermarias com seringas orais nos diversos tamanhos (1ml, 5ml e 

10ml), para utilização somente para medicamentos orais e alimentos enterais6. 
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3. PRESCRIÇÃO 

 
RECOMENDAÇÕES GERAIS 

✓ A prescrição eletrônica é a mais indicada para melhorar a legibilidade da prescrição30;  

✓ O ISMP EUA31 elaborou um guia para prescrição padrão, maiores informação acesse o link 

http://www.ismp.org/Tools/guidelines/StandardOrderSets.asp; 

✓ O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos também 

mostra prescrição padrões, como deve ser feita uma prescrição8; 

✓ Os hospitais que já incorporam a prescrição eletrônica e aqueles que estão em fase construção 

da prescrição, recomenda-se analisar a necessidade de alguns alertas realizados por esse 

sistema. Excesso de alertas pode levar a falta de atenção dos profissionais de saúde através da 

não leitura destes alertas32,33; 

✓ O método CD3 de diferenciação nas etiquetas, dos nomes semelhantes, também pode ser 

incorporado na prescrição eletrônica, digitada ou pré-digitada, através da configuração do 

sistema para utilizar letras maiúsculas e negrito para destacar partes diferentes dos nomes 

semelhantes7; 

✓ Eliminar o uso de abreviaturas perigosas no software de prescrições eletrônicas14. As 

abreviaturas perigosas devem ser eliminadas das telas de computador, rótulos de 

medicamentos, registros de administração de medicamentos, pedidos pré-impressos e outras 

formas de comunicação terapêutica medicamentosa34; 

✓ Especificar nas prescrições os medicamentos de dose única12; 

✓ Eliminar das prescrições a utilização de casas decimais, por exemplo, utilizar 1mg ao invés 

de 1,0mg, para evitar confusão35;  

✓ Para prescrição eletrônica incluir alertas de doses diárias fora dos limites normais para os 

MPP36; 

✓ Incluir o peso do paciente em Kg e cálculos de dose como parte da prescrição20; 

✓ Incentivar prescritores a usar nomes de marca e genérico ao prescrever medicamentos que 

possuem diversas formulações passíveis de confusão, por exemplo, o medicamento 

anfotericina B que existem quatro tipos: (desoxicolato de anfotericina B) FUNGIZONE, 

(anfotericina B lipossomal) AMBISOME , (anfotericina B complexo lipídico) ABELCET e 

(anfotericina B colesterol complexo de sulfato) AMPHOTEC20;   

✓ Estabelecer uma política de ação para evitar interrupções durante a prescrição médica14. 

 

Segue algumas recomendações para elaboração de uma prescrição eletrônica, pre-digitada ou 

para a transcrição de uma prescrição37: 

✓ Evite o uso de letras maiúsculas, de preferência para letras minúsculas ou mista (maiúscula e 

minúscula); 

✓ Evite itálico e sublinhado, uma vez que torna mais difícil para o leitor a reconhecer a forma 

de texto; 

✓ Utilize fontes Sans Serif que são mais fáceis de ler em computadores ou fonte Serif em 

romano por ser mais fácil de ler em textos impressos, o tamanho da fonte deve ser entre 10-

14; 

✓ Use diferenciação simbólica, por exemplo, o número 7 pode ser escrito com uma barra 

através dele para evitar confusão com o número 1 e a letra Z com uma barra através dela 

também pode evitar a confusão com o numeral 2. Evite o uso de um sinal nulo simbólico (Ø) 

no lugar do numeral 0. 

http://www.ismp.org/Tools/guidelines/StandardOrderSets.asp
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3.1 MÉDICO 

 
PRESCRIÇÃO PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 

 
✓ Evitar as prescrições verbais de medicamentos, em especial aqueles com nomes semelhantes38; 

✓ Sempre definir claramente a via de administração em prescrições39; 

✓ Estabelecer protocolos de utilização de opióides com dose máxima diária, tempo de máximo de utilização e sinais de toxicidade40;Identificar as 

concentrações de infusão intravenosas mais frequetemente utilizadas na instituição e elaborar uma lista de concentrações padrões para adultos e pacientes 

pediátricos com mais de 40kg41; 

✓ Ao mudar a via de administração ou substituir a morfina por outro opióide, considerar o quadro de conversão de doses (QUADRO 1);  

✓ Estabelecer protocolos para manejo de anticoagulantes17; 

✓ Estabelecer protocolos de infusão de fosfato e ao prescrever deve-se especificar claramente a dose em mmol de fosfato, o tipo e volume de infusão e a taxa 

de administração. Recomenda-se utilizar fosfato de sódio no lugar do fosfato de potássio para solução parenteral por apresentar menos risco ao paciente e 

para minimizar erros quando as soluções não são preparadas na farmácia25; 

✓ Padronizar as concentrações para infusões contínuas de opióides, em especial nos centros pediátricos42; 

✓ Padronizar a unidade de medida para prescrever eletrólitos, por exemplo, g (grama) ou mEq (mili equivalente)43; 

✓ Quando possível, usar uma única concentração padrão para cada infusão de medicamento. Se mais de uma concentração é necessário, limitar um número de 

duas concentrações padrões e evitar concentrações que diferem por um fator de 10 (por exemplo, 0,1mg/ml e 1mg/ml, 1mg/ml e 10mg/ml), para evitar 

confusão. O uso de concentrações personalizadas devem ser reduzidos e, quando possível, restrita a áreas de cuidados de pacientes selecionados e ao 

prescrever medicamentos para bombas de infusão, incluir um peso por período de tempo (mg/hora, mcg/Kg/hora) e não apenas a taxa de infusão, por 

exemplo, ml/hora44; 

✓ Definir e divulgar a concentração máxima de cloreto de potássio permitida em uma solução injetável, a dose máxima (via central e via periférica), a 

velocidade de administração adequada e os requisitos para administração por bomba de infusão27; 

✓ Padronizar o método de prescrição de soluções de NPT para recém-nascidos, pacientes pediátricos e adultos, através de um formulário padrão com lista de 

ingredientes e suas respectivas doses. Em casos de necessidade de cálculos, dois médicos devem calcular de forma independente e comparar suas respostas 

para verificação45; 

✓ Segundo o ISMP EUA46, a ASPEN, estabelece que é necessária a padronização das unidades de medidas para prescrição de cada nutriente e a ordem em que 

cada nutriente é prescrito para NPT, incentivando o uso de um total de dose diária para nutrientes em NPT para adultos e dose a bases de peso diário 

(mg/Kg/dia) para nutrientes em NPT pediátrica; 

✓ Eliminar transcrição de ordens de Nutrição Parenteral, quando possível estabelecer um sistema de entrada de pedidos médicos informatizado que se 
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comunica diretamente com um software automatizado da farmácia, fácil de usar, que inclua suporte à decisão para avisar sobre possíveis erros de prescrição 

e de entrada de pedidos e que prenchar os campos necessários para que possa ser avaliadas por um farmacêutico antes do preparo46; 

✓ Atenção doses de desoxicolato de anfotericina B convencionais não devem exceder 1,5.mg/kg por dia20; 

✓ Verifique a dose se não estiver familiarizado com o medicamento e/ou dose habitual antes de prescrever20; 

✓ Ao prescrever metadona para dor, considerar uma dose conservadora de não mais do que 20mg/dia (10mg/dia para idosos) e antes de aumentar a dose 

avaliar os efeitos adversos e permitir o desenvolvimento de equilíbrio dos níveis plasmáticos de metadona. Para líquidos orais de metadona prescrever em 

mg, nunca em ml (somente se existir várias concentrações21; 

✓ Quando apropriado, considerar a utilização de outros agentes para administração epidural que podem ser menos cardiotóxico do que a bupivacaína (por 

exemplo, ropivacaína). Embora não haja evidências que sugerem que agentes mais novos tem menos cardiotoxicidade que a bupivacaína, a controvérsia 

continua sobre se a bupivacaína deve ser substituída por novos agentes39. 

 

Ex.;  

Fonte: ISMP BRASIL, 2014, p.1.
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3.2 FARMACÊUTICO 

A lista de verificação (check list) é uma ferramenta para orientar os usuários na realização 

de uma tarefa com precisão em varias etapas. Serve para evitar omissões, priorizar ações, 

padronizar procedimentos e minimizar a dependência de memória. Portanto, Meyer e 

colaboradores47 sugerem a elaboração de uma lista de verificação para análise de prescrição 

por farmacêuticos, com as seguintes verificações: 

Prescrição de urgência 

• Localização do paciente; 

• Tipo de prescrição ( nova admissão, transferência, pós-operatório, etc.) e 

• Prescrição triada como urgência, rotina de emergência ou estoque de enfermaria geral. 

Verificação da Identidade do paciente 

• Número de prontuário; 

• Nome; 

• Idade; 

• Sexo; 

• Alergias e 

• Estado da doença/ problemas. 

Revisão da terapia 

• Data e hora; 

• Rever os lados direito e esquerdo da prescrição; 

• Médico (Verificar assinatura, se é o médico apropriado); 

• Formulário/ restrições/ disponibilidade do produto; 

• A prescrição está em conformidade com as normas; 

• Contra-indicações; 

• Nivéis laboratorias/ Teste (exemplo, Creatinina sérica, Potássio, etc.); 

• Função renal; 

• Dose (peso, função renal, hepática, faixa normal); 

• Via (adequada/disponível); 

• Frequencia (adequado, alimentos, com espaçamento, outros medicamentos); 

• Administração (taxa de administração, políticas para medicamentos IV); 

• Duração (Número de dias); 

• Data de início/ hora de início e data de término e hora do término; 

• Instruções; 

• Número de etiquetas a serem impressas; 

• Interações medicamentosas; 

• Duplicação (mesmo medicamento ou duplicidade terapêutica); 

• Desconsiderar prescrições existentes e substituir por nova prescrição e 

• Coméntários. 

Itens para intervenções 
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• Pedidos de testes laboratoriais/níveis (especifique); 

• Intervenção farmacêutica/ esclarecimento; 

• Aconselhamento necessário de medicamentos e 

• Comunicação com outros profissionais de saúde. 

 

PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 
✓ Estabelecer uma política de ação para evitar interrupções durante a validação farmacêutica e 

a preparação de medicamentos para aquelas farmácia hospitalares onde é realizada a 

manipulação dos medicamentos na farmácia e não pela enfermagem14; 

✓ Realizar uma revisão da prescrição pelo farmacêutico, verificando interações 

medicamentosas, alergias e doses principalmente com os MPP35;  

✓ Revisar as prescrições médicas com opióides de modo a verificar a dose diária e a duração da 

terapia, por exemplo, a meperidina não deve exceder 600mg/dia com tempo de uso de até 48 

horas sendo seu uso evitado em idosos40; 

✓ Elaborar uma lista dos medicamentos (comprimidos e cápsula) que não podem ser diluídos 

para consulta de médicos e enfermeiros. O ISMP EUA48 possui uma lista no link: 

http://www.ismp.org/Tools/DoNotCrush.pdf; 

✓ Alertar médicos, por meio de contato telefônico ou alerta eletrônico no sistema informatizado 

de prescrição, quando detectar uma prescrição contendo água estéril em volume superior 

100ml para uso intravenoso sem adição de medicamentos22; 

✓ Não tente interpretar ou deduzir informações  ilegíveis ou rasuradas presente em 

prescrições. Confirme os itens prescritos com o médico e solicite emissão de nova prescrição 

legível. Adotar atividades de farmácia clínica e acompanhamento farmacoterapêutico na 

instituição49; 

✓ No software da farmácia, incluir alertas a equipe para baixa e alta osmolaridade, sub doses e 

altas doses de ingredientes. Se possível, use um aviso para uma parada para baixa 

osmolaridade abaixo de um certo valor (por exemplo, 154 mOsm/L), exigindo uma 

verificação do pedido46; 

✓ Inserir mensagens de aviso nos sistemas de entrada de pedidos da farmácia, por exemplo, 

“DOSE ÚNICA”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismp.org/Tools/DoNotCrush.pdf
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4. DISTRIBUIÇÃO OU DISPENSAÇÃO 
 

O ISMP EUA, Canadá, Espanha aconselha que a manipulação dos medicamentos seja 

realizada na farmácia e que a enfermagem somente administre. Porém, deve-se limitar a 

preparação de injetáveis e soluções parenterais a produtos que não estão disponíveis 

comercialmente50. 

 

4.1 FARMÁCIA 

PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 

✓ Implantar um sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária e fornecer 

atividades de Farmácia Clínica principalmente o acompanhamento da terapia 

medicamentosa de novos medicamentos10; 

✓ Desenvolver métodos de preparação padronizados adequados para mistura de 

medicamentos e composição estéril51; 

✓ Realizar a leitura três vezes do rótulo antes do preparo38; 

✓ Ao preparar uma seringa com o medicamento diluído, a seringa deve ser etiquetada com o 

nome do paciente, nome do medicamento, a dose, instruções para administração e data de 

validade/hora52; 

✓ O preparo das soluções de reposição de fosfato com o fosfato de potássio seja realizada na 

farmácia25; 

✓ Para distribuição de eletrólitos recomenda-se a distribuição de soluções pré-misturadas ou 

já diluídos em bolsas em concentrações padronizadas com etiquetas de informação5; 

✓ Preparar medicamentos orais em seringas na farmácia2,6; 
✓ A solução de lugol deve ser distribuída de forma unitária em seringas orais e devidamente 

etiquetadas18; 

✓ A rotulagem realizada pela farmácia não deve ser colocada por cima do rótulo do 

fabricante, pois, dificulta dupla checagem19;  

✓ Fornecer o número exato de rótulos necessários para o fracionamento ou manipulação de 

medicamentos por lote. A rotulagem deve ser realizada logo após a manipulação ser 

concluída e antes de iniciar outra manipulação e deve ocorrer fora na bancada fluxo 

laminar ou da área de manipulação direta53. 

 

          O ISMP EUA54 recomenda usar frases positivas nas etiquetas de advertência ao invés de 

frases negativas, como a frases abaixo: 

 “Cuidado: dose única”12; “POR VIA ORAL”2; “ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 

SOMENTE COM ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ELETRÓLITOS”22; “DILUIR ANTES 

DE ADMINISTRAR”27; “VIA INALAÇÃO”55; “AGITE ANTES DO USO”56; “TÓPICO”57; 

“USAR APENAS IM”58; “PARA USO EPIDURAL”59; “USO SOMENTE IV”29 e para 

bloqueadores neuromusculares as etiquetas devem ser de cor VERMELHA ou FLUORESCENTE 

e que contenha a seguinte frase: “AGENTE PARALISANTE”28,60. 

✓ Estabelecer um processo para garantir a entrega de medicamentos epidurais corretos para 

a unidade clínica correta, em áreas com pouca utilização, dispensar o medicamento 

imediatamente no horário da administração e a um médico autorizado. E em áreas de 

grande utilização, colocar o medicamento epidural imediatamente no local de 

armazenamento adequado, e atenção, medicamentos epidurais não devem ser deixados 
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para o profissional da clínica arrumar, ou enviados para as unidades em tubos 

pneumáticos39; 

✓ Sempre que possível, as infusões com adição de MPP devem ser realizadas na farmácia61; 

✓ As instituições onde são realizadas manipulação de nutrição parenteral total (NPT) 

recomenda-se evitar colocar frascos de insulina e heparina lado a lado no momento da 

manipulação62; 

✓ Estabelecer um fluxo de dupla checagem independentes na separação e preparo dos 

medicamentos para distribuição para as enfermarias principalmente os MPP28,63; 

✓ Restringir o preparo e distribuição de anfotericina B á farmácia e se não está familiarizado 

com o medicamento e/ou dose habitual, deve-se verificar a dose20; 

✓ Aceitar pedidos de metadona somente quando a dose está prescrita em mg. Exigir um 

farmacêutico para verificar a idade do paciente, se possui outros medicamentos sedativos 

prescrito antes de ser dispensado21; 

✓ O comprimido de metotrexato deve ser dispensado somente no dia da semana previsto 

para a administração23. 
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5. ADMINISTRAÇÃO 

 

5.1 ENFERMAGEM 

PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS 
✓ Antes de administrar qualquer medicamento, principalmente os MPP, verificar os nove 

certos: medicamento certo, na dose, via, hora e forma farmacêutica correta, paciente certo, 

por um profissional que conheça a ação do medicamento e monitore seu efeito após a 

administração (resposta certa), realize o registro adequado (registro certo) e esteja apto a 

orientar o paciente (orientação certa)38; 

✓ Realizar a leitura do rótulo três vezes antes de administrar38; 

✓ Para uma administração segura dos MPP, antes da administração deve ser realizada a 

conferência de pelo menos dois identificadores do paciente (nome completo, data de 

nascimento ou número de prontuário) padronizado pela instituição64; 

✓ Elaborar protocolos para administração de medicamentos em bolus65; 

✓ Medicamentos que devido a sua estabilidade requerem administração logo após a diluição 

podem ser preparados nas enfermarias, porém, devem ser fornecidas instruções exatas de 

diluição para os enfermeiros através de orientações ou listas de verificação que forneçam 

volumes de diluentes padrão e concentrações. Também instruções sobre o registro de 

administração e rotulagem adequada do medicamento52; 

✓ Preparar e administrar os medicamentos para nebulização separadamente e antes dos outros 

medicamentos (VO, IV...) dos pacientes66; 

✓ Para medicamentos orais utilizar seringas orais para administração, para evitar que seja 

administrada por via errada2,67; 

✓ Seringas de insulinas devem estar prontamente disponíveis em todas as unidades de 

atendimento ao paciente, e devem ser tomadas medidas para separar seringas de insulina das 

seringas parenterais68;  
✓ Para as instituições onde o preparo dos medicamentos é realizado pela enfermagem, deve-se 

estabelecer uma política de ação para evitar interrupções durante o preparo e administração 

dos medicamentos14; 

✓ Considerar a utilização de bombas de infusão inteligentes3,35 ao invés de bombas comuns para 

unidades críticas como UTI, CTI, UTI-NEO e coronariana69; 

✓ Estabelecer checklist para utilização das bombas de infusão inteligentes, realizar dupla 

checagem independentes para os medicamentos potencialmente perigosos e fornecer 

treinamento a todos os profissionais de saúde, incluindo os médicos3; 

✓ Ao preparo os medicamentos para procedimentos cirúrgicos recomenda-se deixar a 

embalagem original ao lado da seringa já preparada para facilitar a dupla checagem realizada 

pelo médico antes do procedimento e também aconselha ler em voz alta durante a 

conferência57; 

✓ Em caso de dúvidas com a dose, por favor, verifique antes de administrar20; 

✓ Realizar dupla checagem independente para administração de MPP24,28; 

✓ Recomenda-se a elaboração de um manual de medicamentos intravenosos para MPP com 

informação de dose limite, taxa limite de infusão diária, etc..., por exemplo, fenitoína 

administrada por via intravenosa em pacientes idosos e adultos com antecedentes de 

problemas cardíacos a taxa de administração máxima é de 25mg/min. Existem relatos de 

quando a fenitoína administrada rapidamente por via intravenosa pode acarretar em riscos 

cardiovasculares70; 
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✓ Adotar métodos padronizados para o preparo e administração de doses intermitentes de 

opióides42; 

✓ Não administrar metadona até um farmacêutico rever a ordem. Aderir aos horários de 

administração padrão do medicamento, em casos de omissão da dose, verifique com o 

médico antes de administra-ló21; 

✓ Desenvolver protocolos de administração de medicamentos via sonda enteral com ajuda de 

farmacêuticos, médicos e nutricionistas. Existe um guia da ASPEN (American Society for 

Parenteral and enteral nutricion), para auxiliar a elaboração do guia de cada instituição, só 

acessar o link: https://www.nutritioncare.org/48; 

✓ Antes de administrar a insulina, rolar o frasco suavemente entre as palmas das mãos para 

homogeneizar a suspensão56; 

✓ Nunca deixe produtos químicos perigosos, como, agentes de limpeza, antissépticos tópicos ou 

produtos líquidos tópicos a beira do leito ou em outras áreas onde podem ser confundidos 

com produtos orais e certifique-se que estejam devidamente rotulados com alertas 

“SOMENTE PARA USO EXTERNO” ou “PERIGO”71; 

✓ Elaborar protocolos de vacinas administrada com frequência. No protocolo deve incluir: 

critérios para triagem de pacientes para determinar a necessidade da vacinação, indicação, 

contra-indicação e precauções; o modo de administrar a vacina, incluindo todos os 

procedimentos especiais necessários para melhorar a segurança (envolvendo paciente/ pais na 

verificação do processo); informações sobre quaisquer doses e necessidade de 

acompanhamento; detalhes sobre onde documentar a administração de vacinas e um 

protocolo de emergência para seguir se o paciente desenvolver uma reação adversa16. 

 
Alguns medicamentos precisam que sua administração seja efetuada no horário certo, 

ou, pelo menos, o mais próximo possível. Por isso, o ISMP EUA72 sugere a elaboração de 

uma lista específica de medicamentos regulares de tempo crítico em ambiente hospitalar. Essa 

lista deve ser elaborada por cada instituição de acordo com os medicamentos padronizados e o 

perfil de atendimento. No quadro abaixo constam exemplos de medicamentos regulares de 

tempo crítico: 

 

MEDICAMENTOS 

✓ Agentes imunossupressores utilizados para a prevenção da rejeição de transplantes de 

órgãos sólidos ou para tratamento de miastenia gravis; 

✓ Certos medicamentos que requerem administração dentro de um curto período de 

tempo especificado antes, depois ou durante as refeições, por exemplo, de ação 

rápida, curta, como a insulina, certos agentes antidiabéticos orais (acarbose, 

nateglinida, repaglinida, glimepirida,), alendronato e pancrelipase; 

✓ Agentes anti- infecciosos parenterais programados para um paciente com 

agravamento de sepse e ; 

✓ A lista pode incluir alguns medicamentos que são de tempo crítico apenas quando 

utilizada para um diagnóstico ou indicação específica. 
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Também é necessário estabelecer diretrizes para administração oportuna de 

medicamentos não-tempo crítico programados da seguinte forma: 

 

RECOMENDAÇÕES 

✓ Diariamente, semanalmente, ou medicamentos mensais. O ISMP EUA72 recomenda 

manter o prazo de 2 horas antes ou depois da hora programada para evitar omissão 

acidental de doses que podem ser mais facilmente esquecidas se atrasarem mais de 2 

horas; 

✓ Medicamentos administrados mais frequentemente do que diariamente, mas não mais 

que frequentemente do que cada 4 horas. Administrar mais ou menos uma hora antes 

da hora marcada; 
✓ Medicamentos administrados com mais frequência do que a cada 4 horas. 

Administrar dentro de 25% do intervalo de administração, por exemplo, mais ou 

menos 15 minutos para doses de hora em hora, mais ou menos 30 minutos para cada 

2 horas e mais ou menos 45 minutos para cada 3 horas. 

 

 

Para evitar possíveis trocas de vias de administração entre intravenosa e epidural são 

recomendadas as seguintes estratégias: 

 

ESTRATÉGIAS 
✓ Marcar as terminações de cateter peridural para diferenciar dos cateteres de 

administração intravenosa e identificar as bombas de infusão peridural e todos os 

medicamentos que irão ser administrados por essa via66; 

✓ Aconselha-se colocar bombas epidural e IV em lados distintos do leito, para evitar 

confusão com a via de administração e também considere a necessidade de dupla 

checagem para administrações por via epidural59; 

✓ Usar marca ou modelo diferente de bomba para infusão epidural para diferenciá-los 

de bombas para infusão IV; 

✓ Identificar a bomba como “SÓ EPIDURAL”; 

✓ Evite usar bombas de canal duplo para administração simultânea IV e epidural73. 
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6.  MONITORAMENTO 

O monitoramento dos pacientes que estão em uso de MPP deve ser realizado por médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros. 

 

PRÁTICAS SEGURAS GERAIS RECOMENDADAS 
✓ Monitorar cuidadosamente os pacientes que estão recebendo desmopressina para sinais e 

sintomas de início de hiponatremia e intoxicação hídrica, tais como dor de cabeça, náuseas ou 

vômitos, agitação, sonolência, letargia, desorientação, confusão e irritabilidade74; 

✓ O monitoramento é crucial na prevenção de toxicidade por digoxina, por exemplo, 

hipocalemia pode aumentar o risco de toxicidade de digoxina, de modo que, o início de um 

medicamento que cause hipocalemia (diuréticos, corticosteroides, insulina) deve desencadear 

um acompanhamento mais próximo do paciente de da dose de digoxina36; 

✓ Monitorar pacientes que estão em uso de vasopressores, através de uma reavaliação frequente 

da terapia por uma equipe multidisciplinar75; 

✓ Monitorar pacientes que estão em uso de narcóticos parenterais26;  

✓ Estabelecer diretrizes para acompanhamento adequado de pacientes que estão recebendo os 

opiáceos, incluindo a verificação frequente da qualidade da respiração (e não apenas a 

frequência respiratória) e sinais específicos de sedação excessiva. Certifique-se de que 

oxigênio e naloxona estão disponíveis onde os opiáceos são administrados76; 

✓ Monitorar gestantes em uso de sulfato de magnésio em bomba infusora, é necessário 

monitorar frequentemente os sinais vitais da gestante, saturação de oxigênio, reflexos 

profundos e nível de consciência, também batimentos cardíacos do feto e atividade do útero 

materno (se o medicamento for utilizado para trabalho de parto prematuro). Avaliar quanto 

aos sinais de toxicidade (alterações visuais, sonolência, rubor, paralisia muscular e perda de 

reflexos patelar) ou edema pulmonar. O intervalo de avaliação devem ser de 15 minutos após 

a primeira hora, 30 minutos para segunda hora, e, em seguida, de hora em hora43; 

✓ Monitorar pacientes que receberam vincristina IV para evitar possíveis riscos de 

extravasamento na administração29; 

✓ Monitorar pacientes em uso de insulina através da obtenção dos níveis de glicose no sangue. 

Deve-se realizar o teste de glicose sempre que possível, prestando atenção principalmente em 

pacientes com risco de hipocalemia e hipoglicemia (pacientes em jejum, que tem neuropatia 

autonômica ou que estão utilizando medicamentos para baixar o potássio), paciente com 

insuficiência renal ou hepática pode exigir uma redução no total de doses diárias de 

insulina68;  

✓ Monitorar o armazenamento de medicamentos em enfermarias para as instituições que 

existem estoques de medicamentos nestes locais e aquelas em que a farmácia não funciona 24 

horas por dia, através de rondas de segurança regulares em unidades ambulatoriais e unidades 

de internação5,77; 

✓ Pacientes que se encontrar em unidades de cuidados pós-anestésica devem ser monitorados, 

través de uma linha direta de visão dos pacientes para observação em todos os medicamentos 

e devem ser revistos as práticas atuais de monitoramento para assegurar que os pacientes 

sejam devidamente observados durante o período pós-anestésico, particularmente quando 

opióides injetáveis são administrados78. 
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Além de todas essas estratégias recomendadas para a melhoria da segurança de 

medicamentos. De acordo com o ISMP EUA79, é fundamental medir o nível de segurança, no 

entanto, medir a segurança de medicamentos tem sido um enigma, mas, ainda assim, a 

medição é a única maneira de responder a algumas questões essenciais: 

• Será que temos um problema? 

• Qual é a extensão do problema? 

• Os esforços de melhoria são bem sucedidos? 

• Como podemos comparar com os outros? 

 

Existem alguns tipos de medidas que devem ser monitorados para melhoria da 

segurança de medicamentos. 

 

Medidas de processo 

• Percentual dos pedidos de medicamentos com abreviaturas proibidas propensas a 

erros; 

• Percentual em que dois identificadores não são utilizados para verificação do paciente 

antes da administração de medicamentos; 

• Intervalo de tempo entre a prescrição a administração de medicamentos; 

• Número de intervenções da farmácia por 100 admissões; 

• Percentual dos pedidos de quimioterapia que não cumprem as diretrizes de prescrições 

padronizadas pela instituição; 

• Número de perfis de paciente na farmácia sem informações de alergia por novos 

pedidos de admissão. 

 

Medidas de estrutura 

• Número de relatórios de erros recebidos (taxa de notificação ajuda a medir a cultura); 

• Percentual de profissionais relatando uma cultura de segurança positiva. 

 

Medidas de Desfechos 

 Esta medida avalia se os esforços para melhoria da segurança de medicamentos tem 

sido bem sucedida. Avaliar registros de pacientes, utilizando uma lista de gatilhos é o meio 

mais eficaz de recolher dados sobre eventos adversos a medicamentos, os gatilhos são 

indícios de que um evento adverso pode ter ocorrido. O ISMP EUA publicou uma lista desses 

gatilhos, maiores informações acesse o link abaixo: 

http://www.ismp.org/newsletters/acutecare/articles/20050310_2.asp.  

Exemplos: 

• Medicamentos: Vitamina K, flumazenil, glucagon, etc... 

• Laboratório: elevação de medicamentos, TTPA, RNI, creatinina sérica, etc... 

• Outros: erupção cutânea, letargia, quedas, transferência para um nível maior de 

cuidado. 

 

 

 

http://www.ismp.org/newsletters/acutecare/articles/20050310_2.asp
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7. EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

✓ Educar os profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, sobre os riscos de erros 

graves com os medicamentos potencialmente perigosos65;  

✓ Realizar uma ampla divulgação de lista de MPP padronizada na instituição com nome 

genérico e de marca; 

✓ Desenvolver programas de treinamento para médicos e enfermeiros com relação à 

infusão de soluções hipotônicas, isotônicas e hipertônicas22; 

✓ Treinar os funcionários da farmácia e da enfermagem para que sejam capazes de 

detectar erros de prescrições e sinalizar para o médico ou farmacêutico responsável49; 

✓ Farmácia e enfermagem podem elaborar e divulgar um compêndio de medicamentos 

potencialmente perigosos com informações sobre administração e diluição, ou seja, 

informações relevantes para consulta80; 

✓ Educar os profissionais de saúde sobre os riscos associados a distrações sobre a 

utilização de dispositivos móveis, em relação ao uso adequado e inadequado de 

aparelhos celulares81. 
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8. OUTRAS ESTRATÉGIAS 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
✓ No momento da admissão do paciente em ambiente hospitalar, médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros devem se engajar na prática da conciliação 

medicamentosa principalmente se este paciente já faz uso de algum medicamento 

potencialmente perigoso82; 

✓ A verificação do paciente usando dois identificadores deve ser realizado com todas as 

tarefas associadas ao paciente no processo de uso do medicamento83; 

✓ Zonas isoladas com uma fita vermelha ou outros marcadores visuais para significar 

que fala e interrupções não são permitidos dentro dos limites, podem ser criadas em 

torno de armários de dispensa automáticos, áreas de preparação de medicamentos, 

capela de fluxo laminar, locais de entrada de pedidos no computador e outras áreas 

onde as tarefas mais criticas são realizadas81. 
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Fonte: ISMP BRASIL, 2013. 
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Fonte: ISMP Brasil, 2014. 

 


