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RESUMO 

Os erros de medicação são atualmente considerados um importante problema 
de saúde pública, tanto pelos danos causados à saúde do paciente, quanto pelo 
prejuízo econômico às instituições de saúde com custos desnecessários. Erros 
podem ocorrer em qualquer etapa do processo de utilização de medicamentos, 
incluindo a dispensação. Grande parte dos erros de dispensação não causam danos 
ao paciente, entretanto, demonstram fragilidade do sistema de distribuição de 
medicamentos no ambiente hospitalar. O objetivo deste estudo foi avaliar os erros 
de dispensação de medicamentos no sistema de distribuição por dose 
individualizada em uma farmácia hospitalar de um hospital de grande porte do Rio 
de Janeiro. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, do tipo prospectivo. As 
dispensações foram analisadas no período de Dezembro/2015 a Janeiro/2016, e os 
erros foram classificados nas seguintes categorias: omissão de dose; quantidade 
divergente, troca de medicamento e troca de forma farmacêutica. As informações 
foram tabuladas para análise de frequência apresentada por percentuais em 
apresentação de gráficos e tabelas. Durante o período dos estudos, foram 
analisadas 378 prescrições e 10.187 medicamentos dispensados. Destes, 211 
medicamentos dispensados com algum tipo de erro representando 2% do total de 
medicamentos dispensados. Em relação a frequência, os erros de quantidade 
divergente (50,7%) e omissão de dose (41,7%) apresentaram as taxas mais 
expressivas dentre as categorias de erros estudadas. Os erros relativos à troca de 
medicamento (4,3%) e troca de forma farmacêutica (3,3%) ocorreram com menor 
frequência. O estudo apresentou uma taxa de erros expressivamente baixa em 
comparação com outros estudos. No entanto, observou-se erros importantes que 
poderiam comprometer a segurança do paciente e/ou a qualidade do tratamento. 
Além disso, observou-se condições facilitadoras no sistema de distribuição de 
medicamentos para a ocorrência de erros de dispensação. Dessa forma, sugere-se 
a introdução de um processo contínuo de capacitação e treinamento dos 
funcionários, como também a validação do processo de dispensação pelos 
farmacêuticos. Espera-se com este estudo contribuir para minimizar os erros de 
dispensação, que possam comprometer a segurança do paciente ou interferir na 
qualidade do tratamento medicamentoso. 

  

Palavras - chave:  Erros de dispensação; Sistemas de distribuição de 

medicamentos; Farmácia hospitalar. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Medication errors are currently considered an important public health problem, both 
for damage to health of the patient, as the economic damage to health institutions 
with unnecessary costs. Errors can occur at any stage of the process of drug use, 
including dispensing. Much of dispensing errors do not cause harm to the patient, 
however, demonstrate the fragility of the drug distribution system in the hospital. The 
aim of this study was to evaluate the drug dispensing errors in the distribution system 
for individual dose in a hospital pharmacy of a large hospital in Rio de Janeiro. This is 
a descriptive and quantitative study, prospectively. Dispensations were analyzed 
from December / 2015 to January / 2016, and the errors were classified into the 
following categories: dose of omission; divergent quantity, exchange product and 
trading pharmaceutical form. Data were tabulated for frequency analysis by 
percentage in presentation charts and tables. During the period of the study were 
analyzed 378 prescriptions and dispensed 10,187 medicines. Of these, 211 drugs 
dispensed with some kind of error representing 2% of the dispensed medicines. 
Regarding frequency, the divergent number of errors (50.7%) and dose omission 
(41.7%) had the most significant rates among the studied categories of errors. The 
errors in the exchange of drug (4.3%) and exchange dosage form (3.3%) occurred 
less frequently. The study showed a significantly lower error rate compared to other 
studies. However, there was significant errors that could compromise the safety of 
the patient and / or the quality of treatment. Furthermore, it was observed in 
conditions enabling drug delivery system for dispensing errors occurring. Thus, we 
suggest the introduction of a continuous process of capacity building and training of 
employees, as well as the validation of the dispensing process by the pharmacist. It 
is hoped that this study contribute to minimize dispensing errors which could 
jeopardize patient safety or interfere with the quality of drug treatment. 
 
 
Keyword: Dispensing errors; drug delivery systems; hospital pharmacy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os erros de medicação são atualmente considerados um importante 

problema de saúde pública, tanto pelos danos causados à saúde do paciente 

pois podem gerar incapacitação e morte, quanto pelo prejuízo econômico às 

instituições de saúde com custos desnecessários (RISSATO, 2012). 

O processo de utilização de medicamentos é complexo pois envolve 

várias fases (prescrição, dispensação e administração) e diferentes 

profissionais executando funções interdependentes. Erros podem ocorrer em 

qualquer etapa do processo (SILVA et al, 2007).   

Os erros de dispensação podem ser definidos como a discrepância entre 

a ordem escrita na prescrição médica e atendimento desta ordem. Grande 

parte dos erros de dispensação não causam danos ao paciente, entretanto, 

eles demonstram fragilidade no sistema de distribuição de medicamentos 

(ANACLETO et al, 2010). 

Em hospitais, a farmácia é um elo importante no ciclo de utilização do 

medicamento pois interliga ações desenvolvidas em diferentes setores por 

várias equipes profissionais. Sua estrutura física, recursos humanos, recursos 

tecnológicos e sua organização são fundamentais na prevenção e redução de 

erros de dispensação (BAPTISTA, 2014).  

A medida da taxa de erros é considerada um dos melhores indicadores 

de qualidade de sistemas de distribuição em hospitais sendo utilizada para 

avaliar a segurança destes sistemas. Estudos publicados nos Estados Unidos e 

Inglaterra demonstram uma incidência de 10% erros de dispensação. Um 

estudo realizado em 6 hospitais na Espanha, ao determinar os erros em cada 

etapa do processo verificou que 48% dos erros ocorriam na dispensação.  No 

Brasil, a pesquisa sobre erros de dispensação vem crescendo nos últimos anos 

mais ainda há poucas publicações (ANACLETO et al, 2010; PASTÓ-

CARDONA et al, 2009; COSTA et al, 2008). 

Num hospital de grande porte, onde há um grande número de pacientes 

internados, ter o cuidado com a segurança do paciente é de extrema 

importância. Desta forma, observou-se uma demanda no hospital para avaliar 
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como estava sendo realizada a distribuição de medicamentos e, com isso 

corrigir possíveis erros da farmácia uma vez que este serviço não foi analisado 

desde que o sistema dose individualizada foi implantado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Assistência Farmacêutica 

 
De acordo com a Resolução nº 338 de 6 de Maio de 2004, do Conselho 

Nacional de Saúde, a Assistência Farmacêutica foi definida como: 

“conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 

conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 

medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos 

produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, 

na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 

qualidade de vida da população.” (BRASIL, 2004) 

A assistência farmacêutica é uma grande área composta por, pelo 

menos, duas subáreas distintas, porém complementares, uma relacionada à 

tecnologia de gestão do medicamento (garantia de acesso) e a outra 

relacionada à tecnologia do uso do medicamento (utilização correta do 

medicamento), sendo que a atenção farmacêutica pode ser considerada como 

uma especialidade da tecnologia do uso do medicamento e privativa do 

farmacêutico (ARAÚJO et al, 2008). 

No Brasil, a assistência farmacêutica no setor público de saúde tem 

caráter multiprofissional e intersetorial. A sua gestão segue os mesmos moldes 

do modelo assistencial existente (VIEIRA, 2010). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que o farmacêutico 

ocupa papel chave nesta assistência, considerando-o como o  profissional com 

melhor capacitação para conduzir as ações destinadas à melhoria do acesso e 

promoção do uso racional dos medicamentos, sendo ele indispensável para 

organizar os serviços de apoio necessários para o desenvolvimento pleno da 

assistência farmacêutica (ARAÚJO et al, 2008). 

A atenção farmacêutica pode ser considerada uma prática norteadora 

das   atividades do farmacêutico para a promoção do uso racional de 

medicamentos através de orientação adequada quanto o uso correto dos 
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medicamentos. Desta forma, contribui decisivamente para a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários, assim como à promoção do seu uso racional 

de medicamentos (OLIVEIRA et al, 2010).  

 

2.1.1. Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de ações que 

envolvem o medicamento e são realizadas de forma sistêmica, ou seja, 

articuladas e sincronizadas (MARTINS et al, 2008). 

Estas ações são representadas na forma de um ciclo em que se 

sucedem atividades que só se completam na medida em que a atividade 

anterior for adequadamente realizada. Cada atividade gera produtos próprios e 

assim que se realiza, proporciona a execução da etapa seguinte (OLIVEIRA et 

al, 2007). 

 

Figura 1. Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

Fonte: MARIN et al, 2003. 
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As etapas do ciclo da assistência farmacêuticas são descritas a seguir: 

• Seleção - processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo. 

Neste processo, ocorre a decisão de forma crítica, quais medicamentos serão 

disponibilizados aos usuários. Esta atividade tem por objetivo assegurar uma 

terapêutica racional e de baixo custo (OLIVEIRA et al, 2007; GOMES & REIS, 

2011  

• Programação -  é uma atividade associada ao planejamento e consiste 

em estimar quantidades a serem adquiridas para atender determinada 

demanda de serviços e por um período de tempo pré-estabelecido (MARIN et 

al, 2003; MARTINS et al, 2008).  

• Aquisição -  é o processo no qual se efetiva a compra dos medicamentos 

estabelecidos na seleção, nas quantidades estimadas durante a programação. 

No Brasil, o processo de compra de bens e serviços no setor público ocorre 

através de licitações e nos estabelecimentos privados são empregados 

diversos sistemas de compras (MARIN et al, 2003; MARTINS et al, 2008). 

• Armazenamento - consiste em um conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos que envolve diversas atividades: recebimento de 

medicamentos, estocagem ou guarda, conservação e controle de estoque 

(MARIN et al, 2003). 

• Distribuição -  consiste no suprimento de medicamentos às unidades de 

saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Uma distribuição racional 

deve garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no controle e 

informação (CORADI, 2012). 

• Prescrição – instrumento no qual se apoio a dispensação. De acordo 

com a política nacional de medicamentos, prescrição é “o ato de definir o 

medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e 

duração do tratamento”, sendo este ato expresso mediante a elaboração de 

uma receita (BRASIL,1998; CORADI, 2012).  

• Dispensação -  é o ato farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos ao paciente em resposta a apresentação de uma receita 

elaborada por profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico tem uma 

interação direta com o usuário orientando-o a respeito do tratamento, visando o 
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uso racional de medicamentos e a obtenção de resultados voltados para a 

melhoria da qualidade de vida do paciente (CORADI, 2012) 

O farmacêutico ocupa um papel chave na assistência farmacêutica pois 

é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação fundamentada 

em conhecimentos das áreas exatas e biológicas os quais lhe confere 

capacidade para desenvolver ou participar de todas estas atividades (CORADI, 

2012). 

  

2.2. Sistemas de distribuição de Medicamentos 

 

Um dos principais fatores que influenciam na ocorrência de erros de 

medicação é o sistema de distribuição de medicamentos (GALVÃO et al, 2012). 

 De acordo com Vasconcelos et al (2012), existem três tipos de sistema 

de distribuição de medicamentos, aplicados à logística hospitalar: coletivo, 

individual e dose unitária. (VASCONCELOS et al, 2012). Entretanto, alguns 

autores acrescentam a esta classificação o sistema misto, o qual apresenta 

características do sistema coletivo e individualizado (SILVA & CARVALHO, 

2006). 

 

2.2.1. Sistema de distribuição coletivo 

 

O sistema de distribuição coletivo, é o mais antigo. Nele os 

medicamentos são dispensados em suas embalagens originais, a partir da 

solicitação da equipe de enfermagem, que conhecendo as demandas 

individuais dos medicamentos prevê as quantidades necessárias para 

abastecer a unidade de internação durante o período de 24 horas (SILVA & 

CARVALHO, 2006; RISSATO, 2012; VASCONCELOS, 2012). 

Segundo Silva e Carvalho este é o sistema mais atrasado de todos “pois 

não leva em conta a verdadeira função de uma Farmácia Hospitalar. A 

Farmácia serve, unicamente, como depósito de medicamentos e materiais e, 
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simplesmente, faz o repasse desses produtos para as diversas seções do 

hospital” (SILVA & CARVALHO, 2006). 

As vantagens deste tipo de sistema estão na pronta disponibilidade de 

medicamentos nas unidades, redução do número de solicitações à farmácia, 

redução dos gastos com recursos humanos e materiais na farmácia (RISSATO, 

2012). 

Como desvantagem, este sistema apresenta riscos, sendo os mais 

descritos na literatura: duplicação de dose; medicamento, dose ou via de 

administração incorreta; administração de medicamentos não prescritos 

(ANACLETO, 2005; SILVA & CARVALHO, 2006) 

Outras desvantagens deste sistema são o consumo excessivo do tempo 

da enfermagem com atividades relacionadas ao medicamento (transcrição de 

prescrição, verificação de estoques, preenchimento de solicitações, transporte, 

guarda e separação de medicamentos nas unidades) e controle de estoque 

deficiente resultando em aumento dos custos com medicamentos devido à 

perdas ocasionadas por armazenamento inadequado, vencimento ou desvios 

dos medicamentos armazenados nas usado (RISSATO, 2012). 

 

2.2.2. Sistema de distribuição dose individualizada 

 

 

No sistema de distribuição por dose individualizada os medicamentos 

são dispensados pela farmácia, separadamente por paciente, de acordo com a 

prescrição médica, para um período de 24 horas. Este sistema divide-se em 

indireto ou direto (ANACLETO et al, 2005; RISSATO, 2012).  

No sistema de distribuição individualizado indireto, a distribuição ocorre 

a partir da transcrição da prescrição médica. A solicitação é feita por paciente e 

não por unidade assistencial, como no coletivo (SILVA & CARVALHO, 2006). 

No sistema de distribuição individualizado direto, a distribuição é 

baseada na cópia da prescrição médica, sendo encaminhadas à farmácia de 

diversas formas tais como (SILVA & CARVALHO, 2006): 
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Tabela 1. Tipos de encaminhamento das cópias das prescrições à farmácia 

Tipo Descrição Vantagem Desvantagem 

 
 
Cópia Carbonada 

Escrita, em 2 vias, 
com papel carbono 
entre as folhas de 
forma a se obter 
um cópia do oriinal 

- Não requer 
equipamentos 
especiais 

- Papel carbono de 
má qualidade ou 
canetas 
inadequadas 
podem resultar em 
cópias difíceis de 
ler 

 
 
Fotocópia 

Máquinas 
copiadoras 
produzem cópias 
exatas da 
prescrição médica 

  

 
 
Via Fax 

 
Utilização de 
aparelho de fax 
para emissão na 
unidade e 
recepção na 
farmácia 

- menor tempo 
gasto com 
transporte de 
documentos 

- permite o envio 
de uma mesma 
prescrição mais de 
uma vez; 
- pode gerar 
documentos 
ilegíveis; 
-perda das 
informações com o 
tempo; 

 
Informatizada 

Os médicos fazem 
a prescrição em 
terminais de 
computador nas 
clínicas e as 
remete 
eletronicamente a 
farmácia 

- eliminação de 
falhas devido a má 
qualidade da grafia 
médica 

 

 
 
Sistema de Radio 
Frequência 

 - permite a 
verificação 
imediata de dados 
do paciente 
- agilização da 
prescrição 
- menos 
computadores em 
unidades 
hospitalares 

 
 
 
 

--------------- 

Fonte: ANACLETO et al 2005; SILVA & CARVALHO, 2006. 
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O sistema de distribuição individualizado já é adotado em hospitais 

brasileiros, existindo algumas variações de acordo com as peculiaridades de 

cada instituição, como: forma da prescrição médica, o modo de preparo e 

distribuição das doses e fluxo da rotina operacional (SILVA & CARVALHO, 

2006). 

De acordo com Ragazzi (2008), o sistema de distribuição dose 

individualizada pode ser operacionalizado de várias formas, tais como: 

a) os medicamentos são dispensados em sacos plásticos com apenas um 

compartimento, contendo todos medicamentos de forma desordenada, para um  

período determinado, que pode ser de 12 a 24 horas. As embalagens são 

identificadas com nome do paciente, o número do leito e a unidade 

assistencial. 

b) os medicamentos são fornecidos em embalagens plásticas ou escaninhos 

adaptáveis a carros de medicamentos, sendo dispostos nos compartimentos 

segundo o horário de administração constante na prescrição médica, 

identificados para cada paciente, para no máximo de 24 horas.  

Este sistema de distribuição apresenta como vantagens: a revisão da 

prescrição pelo farmacêutico, maior controle sobre o uso de medicamentos, 

redução dos estoques das unidades assistenciais evitando desvios, e 

possibilita o faturamento dos gastos por paciente. Já as desvantagens desse 

modelo de distribuição estão na necessidade de recursos humanos e materiais 

para farmácia, tempo gasto para a dispensação e pelos profissionais de 

enfermagem para a dispensação (RISSATO, 2012).
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2.2.3. Sistema de distribuição por dose unitária 

   
 

A distribuição por dose unitária caracteriza-se pela dispensação dos 

medicamentos em embalagens unitárias, nas formas e doses prontas para 

serem administradas, dispostos conforme os horários indicados pela prescrição 

médica. As embalagens são individualizadas e identificadas para cada paciente 

(VASCONCELOS et al, 2012; RAGAZZI, 2008; ANACLETO et al, 2005). 

O sistema de distribuição por dose unitária é o que oferece melhores 

condições para um adequado seguimento da terapia medicamentosa do 

paciente, apresentando como vantagens (RAGAZZI, 2008):  

• Identificação dos medicamentos até o momento da sua administração; 

• Redução da incidência de erros de administração;  

• Redução do tempo gasto pela enfermagem com manipulação de 

medicamentos, permitindo a disponibilidade da equipe de enfermagem para 

a assistência ao paciente;  

• Redução dos estoques de medicamentos nas unidades assistenciais, 

evitando perdas; 

• Otimização das devoluções dos medicamentos não - utilizados;  

• Maior adaptabilidade a sistemas automatizados;  

• Permite o faturamento mais preciso do consumo de medicamento por 

paciente;  

• Maior segurança para os médicos em relação ao cumprimento das 

prescrições;  

• Participação efetiva do farmacêutico na definição das terapias 

medicamentosas;  

•  Melhor controle sobre o padrão e os horários de preparo e administração 

dos medicamentos praticados pela farmácia e enfermagem, 

respectivamente; 

• Menos espaço usado para manter as drogas em unidades hospitalares. 
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Em 2005, a taxa de implementação deste sistema nos hospitais 

brasileiros era de apenas 0,4% (ANACLETO et al, 2005). Atualmente, a maioria 

dos hospitais da rede privada já utilizam este sistema de distribuição. 

A resistência à implantação do sistema de distribuição por dose unitária 

nos hospitais da rede pública de saúde está relacionada às suas principais 

desvantagens: a necessidade de um aumento do quadro funcional da farmácia 

hospitalar e ao alto investimento inicial de capital para a aquisição de 

equipamentos específicos, embalagens e materiais (ANACLETO et al, 2005; 

SILVA & CARVALHO, 2006). 

 

2.2.4. Sistema misto 

 

No sistema de distribuição combinado ou misto, a farmácia distribui 

alguns medicamentos, mediante solicitação, e outros por cópia da prescrição 

médica. Portanto, parte do sistema é coletivo e parte individualizado (SILVA & 

CARVALHO, 2006). 

Geralmente, as unidades de internação, de forma parcial ou integral, 

são atendidas pelo sistema individualizado e os serviços (radiologia, 

endoscopia, ambulatórios, serviços de urgências e outros) são atendidos pelo 

sistema coletivo. É indicado que, nesse sistema, as solicitações encaminhadas 

pelas unidades assistenciais sejam embasadas em relação de estoque, 

previamente estabelecida entre farmácia e enfermagem. Estes estoques 

deverão ser controlados e repostos pela farmácia, mediante documento 

justificando o uso do medicamento (SILVA & CARVALHO, 2006). 

  

2.3. Prescrições: elementos que podem conduzir ao erro 

 

A prescrição medicamentosa é uma ordem escrita por profissionais 

habilitados que define quais medicamentos serão consumidos pelos pacientes 

com a respectiva dosagem e duração do tratamento (BRASIL, 1998). 
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Nas instituições hospitalares, a utilização do medicamento caracteriza-se 

por ser um procedimento multiprofissional no qual a prescrição medicamentosa 

constitui um importante elo de comunicação entre os profissionais envolvidos 

(médico, farmacêutico e enfermeiro) (AGUIAR et al, 2006; NERI, 2004). 

Portanto, as prescrições hospitalares devem conter elementos mínimos 

garantindo que a ordem médica seja rigorosamente transmitida aos 

profissionais favorecendo a obtenção de resultados terapêuticos otimizados 

(NERI, 2004).  

No Brasil, existem normatizações que regem as prescrições através de 

leis, portarias e resoluções. A Lei 5991/73, em seu artigo 35, traz exigências 

quanto a legibilidade, a existência dos nomes do medicamentos escritos por 

extenso, posologia, data, assinatura do profissional prescritor e sua inscrição 

no respectivo Conselho Profissional. 

A partir da publicação do Decreto-Lei 271/2002, que regulamenta a Lei 

GM/MS 9787/99, tornou-se obrigatório a prescrição por denominação comum 

internacional (DCI) ou pelo nome genérico, para os medicamentos contendo 

substâncias ativas para as quais existem medicamentos genéricos autorizados, 

nos serviços público de saúde de todo país (BRASIL, 1973; BRASIL, 2002). 

De acordo com a Resolução 357/01 o farmacêutico é o profissional 

responsável pela avaliação do receituário e somente será aviada/dispensada a 

receita que apresentar as informações exigidas na resolução tais como: nome 

e endereço residencial do paciente, forma farmacêutica, posologia, 

apresentação, método de administração e duração do tratamento, data, 

assinatura e carimbo do profissional, número de inscrição no respectivo 

Conselho Profissional, ausência de rasuras e emendas, prescrição escrita a 

tinta em português, de forma clara e legível; ausência de emendas ou rasuras. 

Além destas legislações, deve-se observar o receituário e a notificações 

de receita para a dispensação de medicamentos de controle especial 

regulamentada pela Portaria SVS/MS 344/98. 

  A falta de informações, a ilegibilidade ou a presença de rasuras podem 

prejudicar a eficiência da dispensação colocando em risco a qualidade da 
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assistência farmacêutica prestada. Além destes fatores, a literatura cita ainda 

outros pontos vulneráveis que podem conduzir a interpretação inadequada da 

prescrição, aumentando as chances da ocorrência de erros de medicação 

(MASTROIANNI, 2009). 

O uso de abreviaturas para indicar o nome do medicamento tem sido 

associado a erros. A utilização de fórmulas químicas e nomes abreviados de 

medicamentos simplificam a redação, entretanto, podem gerar dúvidas na 

identificação do medicamento, comprometendo a comunicação entre os 

profissionais que prestam a assistência (NERI, 2004; BRASIL, 2013; PERINI et 

al, 2015). 

Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhante é outro fator 

que pode gerar confusão, sendo causas comuns de erros de troca de 

medicamento durante o processo de utilização (AZEVEDO et al, 2014). 

No Brasil, para dificultar a troca de um medicamento pelo outro, o 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS recomenda o emprego de letras 

maiúsculas e negrito para destacar a parte do nome que os diferencia 

(BRASIL, 2013; AZEVEDO et al, 2014).  

Como outra possível medida preventiva o Instituto para Práticas Seguras 

no Uso de Medicamentos sugere a elaboração e divulgação da lista dos 

medicamentos com grafia e som semelhantes disponíveis na instituição 

hospitalar destacando aqueles que possuem maior potencial em causar dano 

(AZEVEDO et al, 2014).  

A concentração do medicamento é outro fator que contribui 

significativamente para a incidência de erros senão estiver claramente 

indicada. As doses dos medicamentos devem ser expressas utilizando-se o 

sistema de pesos e medidas adotado oficialmente no país, neste caso o 

sistema métrico (NERI, 2004). 

 Nas prescrições de medicamentos cujas doses são expressas por 

números contendo casas decimais deve-se verificar se a vírgula está bem 

posicionada e clara a fim de se evitar erros de dose. A utilização de ponto em 
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substituição a vírgula e o uso de zero antes da vírgula para definir a 

concentração do medicamento devem ser evitados pois aumentam o risco de 

erro (BRASIL, 2013). 

O uso de denominação comercial tem sido associado a erros de trocas 

de medicamentos, ocasionados pela semelhança entre os mesmos. No Brasil, 

existem milhares de medicamentos com nomes comerciais e muitos deles 

apresentam aspectos e nomes parecidos, entretanto apresentam ações 

terapêuticas diferentes (SILVA, 2012).  

A importância da denominação genérica, reduz a confusão entre os 

nomes dos medicamentos e facilita a obtenção de informações a respeito de 

fármacos em literatura internacional já que a denominação comercial pode 

variar de país para país (SILVA, 2012). 

Levando em consideração os aspectos observados, se elementos 

essenciais de uma prescrição não estiverem descritos de forma clara e objetiva 

podem dificultar o entendimento da prescrição e contribuir para a incidência de 

erros de dispensação. 

Tabela 2. Elementos na prescrição que podem induzir erros de medicação 

Erro Exemplos Referências 

 
 
 
Abreviaturas 

Formulas químicas – 
KCl, NaCl, KMnO4 
Nomes de 
medicamentos 
abreviados – HCTZ, 
RIP, RIP, PEN BEZ, 
MTX, SMZ-TMP 

 
NERI, 2004; BRASIL, 
2013; PERINI et al, 
2015 

Nomes de 
Medicamentos 
Semelhantes 

Ácido fólico/ Ácido 
folínico, Dopamina/ 
Dobutamina 

AZEVEDO et al, 2014 

Concentração Doses ou volumes com 
números fracionados 
como 2,5 mL podem ser 
interpretados como 25 
mL  

 
BRASIL, 2013 

Denominação 
Comercial 

Renitec/ Retemic, 
Clindal / Clinfar, 
Cebralat / Cebrilin 

SILVA, 2012 

 

 



27 
 

 

2.4. Erros de medicação 

 

2.4.1. Conceitos e terminologias 

 

Diversos termos tem sido utilizados na literatura para denominar os 

distintos efeitos negativos produzidos pelos medicamentos o que dificulta o 

conhecimento da incidência real desses efeitos e a comparação dos resultados 

obtidos em diferentes estudos. 

O erro de medicação é definido como como qualquer evento evitável que 

de fato, ou potencialmente, pode levar o uso inadequado do medicamento. O 

uso inadequado pode ou não resultar em algum dano para o paciente, e não 

importa se o medicamento está sob o controle dos profissionais de saúde, do 

paciente ou do consumidor. O erro pode estar relacionado com a prática 

profissional, produtos usados na área da saúde, procedimentos, sistemas 

incluindo a prescrição, problemas na comunicação, rótulos dos produtos, 

embalagem, nomenclatura, composição, dispensação, distribuição, 

administração, educação, monitoramento e uso. Esta é a definição adotada 

pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela National 

Coordinating Council For Medication Error Reporting And Prevention (NCC 

MERP). 

Alguns autores também utilizam o termo evento adverso a medicamento 

(EAM) para se referir ao erro de medicação (ROSA & PERINI, 2003; SILVA & 

CASSIANI, 2004). Evento adverso a medicamento pode ser definido como 

“qualquer dano ou injúria causado ao paciente durante a intervenção médica 

relacionada com o medicamento” (ROSA & PERINI, 2003).  EAM podem ser 

evitáveis ou não evitáveis. Os EAM evitáveis compreendem aqueles causados 

por erros de medicação enquanto que os não-evitávéis correspondem as 

reações adversas a medicamentos (RAM) (OTERO et al, 2002). 

A reação adversa a medicamento é definida pela OMS, como “efeito 

nocivo, indesejável e que ocorre em doses normalmente utilizadas em seres 

humanos para profilaxia, diagnóstico, tratamento de morbidades ou para a 
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modificação de função fisiológica”. Este conceito expressa o risco relacionado a 

utilização correta do medicamento (AIZENSTEIN & TOMASSI, 2011). 
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A possibilidade de prevenção é a diferença marcante entre os erros de 

medicação e as reações adversas a medicamentos. Não há como prevenir a 

reação adversa ainda que se conheça a sua possibilidade de ocorrência.   

 A presença de dano é condição necessária para a caracterização de 

evento adverso (ROSA et al, 2003). Entretanto, quando ocorre um erro de 

medicação nem sempre ocorre dano, pois este erro pode não chegar a atingir o 

paciente (AIZENSTEIN & TOMASSI, 2011). Quando o erro apesar de ter 

potencial para provocar um dano, não causa prejuízo ao paciente por ter sido 

interceptado, a literatura define como evento adverso potenciai (BELELA et al, 

2011). 

OTERO e DOMINGEZ-GIL (2000) elaboraram um esquema de relação 

entre os erros de medicação, eventos adversos a medicamentos e reação 

adversa a medicamento (Figura 2) 

Figura 2. Relação entre os erros de medicação, eventos adversos e reação adversa. 

 

Fonte: OTERO & DOMIGUES,2000. 

 

No contexto hospitalar, o processo de utilização de medicamentos é 

complexo, envolve diferentes profissionais e diversas etapas. Os erros de 

medicação podem ocorrer em uma ou mais etapas da cadeia terapêutica. 

(NERI, 2004). 
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De maneira mais abrangente, para fins de definição podemos classificar 

os erros de medicação em três tipos.
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2.4.2. Tipos de erros de medicação 

 

2.4.2.1. Erros de prescrição 
 

O erro de prescrição é definido como erro de decisão ou de redação, 

não intencional, que pode reduzir a probabilidade do tratamento ser efetivo ou 

aumentar o risco de lesão no paciente, quando comparado com as práticas 

clínicas estabelecidas e aceitas (ANACLETO et al, 2010). 

 

2.4.2.2. Erros de dispensação 

 

Define-se erros de dispensação como aqueles cometidos durante a 

separação de medicamentos para as unidades de internação que conferem 

discrepância entre a ordem escrita na prescrição médica e o atendimento desta 

ordem. Deve-se considerar também como erro de dispensação quando a 

prescrição médica contém algum erro, e a mesma é atendida, sem que o erro 

seja detectada pelo farmacêutico (ANACLETO et al, 2010). 

 

2.4.2.3. Erros de Administração 

 

A administração de medicamentos é um procedimento que exige 

conhecimento técnico e prática, um erro pode trazer consequências graves aos 

pacientes. Nas instituições hospitalares, a administração dos medicamentos é 

de responsabilidade dos profissionais de enfermagem (MIASSO & CASSIANI, 

2000; BRASIL, 2013).  

Os erros de administração podem ser definidos como “qualquer desvio 

no preparo e administração de medicamentos mediante prescrição médica, não 

observância das recomendações ou guias do hospital ou das instruções 

técnicas do fabricante do produto” (ANACLETO et al, 2010).  

 Para garantir a segurança na administração, a enfermagem utiliza o 

princípio de verificação conhecido como nove certos (BRASIL, 2013):  
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1. Paciente certo: recomenda-se que antes de iniciar a administração o 

paciente seja identificado perguntando o seu nome completo, verificando se 

os dados conferem com a identificação da pulseira, do leito e do prontuário. 

2. Medicamento certo: o nome do medicamento ser confirmado com a 

prescrição antes de ser administrado. 

3. Via certa: Identificar a via de administração prescrita e verificar se a via é 

tecnicamente recomendada para determinado medicamento. 

4. Horário certo: o medicamento deve estar disponível na hora determinada 

para sua administração, para garantir a resposta terapêutica. 

5. Dose certa: conferir a dose prescrita, a unidade de medida, velocidade de 

gotejamento. 

6. Documentação certa: registro de todas as atividades relacionadas ao 

medicamentos, checagem das doses administradas  e qualquer problema 

relacionado a não administração do medicamento. 

7. Orientação certa:  orientar o paciente e/ou o familiar sobre a terapia 

medicamentosa, isto é, indicação, efeitos esperados, frequência junto ao 

médico prescritor. 

8. Forma certa: identificação da forma farmacêutica prescrita 

9. Resposta certa: observação cuidadosa do paciente, para identificar, quando 

possível, se o medicamento teve o efeito desejado. 

Os nove certos não garantem que os erros de administração não 

ocorrerão, mas segui-los pode prevenir de forma significativa parte desses 

eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao 

paciente durante o processo de administração de medicamentos (BRASIL, 

2013). 
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2.2.5.  

2.4.3. Classificação dos erros de medicação 

 

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

publicou as diretrizes para prevenção de erros de medicação em hospitais e 

incluiu a classificação dos erros de medicação em 11 tipos (Tabela 1). Nesta 

classificação, a ASHP tenta abranger todos os erros que podem surgir no 

caminho do medicamento até o paciente, considerando também os erros de 

prescrição e monitoramento. (OTERO et al, 2002). 

Em, 1998, a National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting (NCC MERP) publicou a primeira taxonomia de erros de medicação 

com o objetivo de proporcionar uma linguagem padronizada e uma 

classificação estruturada dos erros de medicação para sua análise e registro. 

Os EM foram classificados em 13 tipos e vários subtipos (ANACLETO et al, 

2010). 

Posteriormente, em 2002, um grupo de farmacêuticos hospitalares 

espanhóis sob a coordenação do Institute for Safe Medication Practices (ISPM) 

da Espanha elaborou uma adaptação desta classificação, nela foram 

incorporados os erros de frequência de administração, preparação incorreta e a 

falta de adesão do paciente (Tabela 2) (ANACLETO et al, 2010). 

Como na classificação do NCCMERP os erros são categorizados em 

vários tipos e subtipos, e cabe ressaltar que esta não cria categorias 

excludentes, isto é, uma mesma ocorrência pode ser classificada em mais de 

um tipo ou subtipo (OTERO et al, 2008). 

No Brasil, ainda são poucos os casos notificação de erros de medicação 

e não há informações suficientes que suportem uma classificação a realidade 

brasileira (ANACLETO et al, 2010). 
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Tabela 3. Classificação dos tipos de erros de medicação segundo American Society Hospital 
Pharmacist (1993) 

Tipos de Erros de Medicação 
a) Erro de prescrição seleção incorreta da droga (baseada em indicações, contra-indicações, 

alergias conhecidas, terapia existente e outros fatores), dose, forma de 
dosagem, quantidade, via, concentração, velocidade de administração, ou 
instruções para uso de um produto ordenado ou autorizado por um médico 
(ou outro com autoridade de prescrição); prescrição ilegível ou ordens 
prescritas que permitem erros que prejudicam o paciente; 

b) Erro de omissão falha na administração de uma dose prescrita a um paciente antes de uma 
próxima, se existir; 

c) Erro de tempo administração de medicamento fora de um intervalo pré-definido de tempo 
do esquema de administração (este intervalo pode ser estabelecido por 
cada instituição); 

d) Erro de 
medicamento não 
autorizado 

administração de medicamento não prescrito; 

 

e) Erro de dosagem 
imprópria 

administração ao paciente de uma dosagem que é maior ou menor que a 
quantidade prescrita ou administração de dose duplicada. Isto é, uma ou 
mais doses administradas além daquelas prescritas; 

f) Erro no preparo do 
medicamento 

droga formulada ou manipulada incorretamente antes da administração; 

 
g) Erro de técnica de 
administração 
inadequada 

procedimento inapropriado ou técnica de administração imprópria; 

 

h) Erro de 
deterioração da droga 

administração de medicamento com data de validade vencida ou cuja 
integridade física ou química ficou comprometida; 

i) Erro de 
monitoramento 

falha na revisão de um esquema prescrito para detecção de problemas ou 
falha no uso de dados laboratoriais ou clínicos para identificar a resposta 
adequada de um paciente a terapia; 

j) Erro de adesão comportamento inadequado do paciente no que se refere à aderência a um 
esquema de medicamentos prescrito; 

k) Outros erros qualquer outro erro que não os citados nas categorias listadas 
anteriormente. 

Fonte: OTERO et al, 2008. 
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Tabela 4. Classificação dos tipos de erros. Adaptação espanhola da classificação do 
NCCMERP (2008) 

 
Fonte: ANACLETO et al, 2010. 

 
 

Tipos de Erros de Medicação 

1. Medicamento Errado 

1.1.  Prescrição inadequada do medicamento 

1.1.1. Medicamento não indicado/não apropriado para o diagnóstico 

que se pretende tratar 

1.1.2. História prévia de alergia ou reação adversa similar 

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

situação clínica etc. 

1.1.4. Medicamento contraindicado 

1.1.5. Interação medicamento-medicamento 

1.1.6. Interação medicamento-alimento 

1.1.7. Duplicidade terapêutica 

1.1.8. Medicamento desnecessário 

1.1.9. Transcrição/dispensação/administração de medicamento 

diferente do prescrito 

2. Omissão de dose ou do Medicamento 

2.1.  Falta de prescrição de medicamento necessário 

2.2.  Omissão na transcrição 

2.3.  Omissão na dispensação 

2.4.  Omissão na administração 

3. Dose errada 

3.1.  Dose Maior 

3.2.  Dose Menor 

3.3.  Dose Extra 

4. Frequência de administração errada 

5. Forma Farmacêutica errada 

6. Erro de preparo, manipulação e ou acondicionamento 

7. Técnica de administração errada 

8. Via de administração errada 

9. Velocidade de Administração errada 

10. Horário errado de administração 

11. Paciente errado 

12. Duração do tratamento errada 

12.1. Duração maior 

12.2. Duração menor 

13. Monitorização insuficiente do tratamento 

13.1. Falta de revisão clínica 

13.2. Falta de controles analíticos 

14. Medicamento deteriorado 

15. Falta de adesão do paciente 

16. Outros tipos 

17. Não se aplica 
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2.3.  

2.5. Erro humano na área da saúde 

 

O erro no cuidado em saúde resulta de ação não intencional causada 

por algum problema ou falha, durante a realização da assistência ao paciente 

podendo ser cometidos por qualquer membro da equipe e ocorrer em qualquer 

momento do processo do cuidado, como na separação de medicamentos pela 

farmácia (TEIXEIRA & CASSIANE, 2009).  

O Modelo do Queijo Suíço, do psicólogo britânico James Reason, para 

os acidentes organizacionais, tem sido muito utilizado como modelo mental 

para a segurança do paciente. Ele enfatiza que as análises dos erros 

associados à assistência à saúde devem se concentrar em suas causas-raiz 

não só na causa mais aparente, ocorrida na ponta do processo, mas em todas 

as condições subjacentes que tornam um erro possível (ALBUQUERQUE, et 

al, 2011). 

Em virtude da posição ocupada no sistema de utilização de 

medicamentos, o farmacêutico representa uma ligação crítica entre o processo 

de distribuição de medicamentos e o de utilização sendo um importante 

elemento na identificação e correção de problemas relacionados aos 

medicamentos antes que a qualidade da assistência ao paciente seja 

ameaçada (NÉRI et al, 2006).  

A participação do farmacêutico em visitas clínicas diárias e a análise de 

prescrições médicas contribuem de forma consistente para a qualidade 

assistencial, através do constante processo de educação informal decorrente 

das discussões realizadas durante as visitas clínicas e da identificação de erros 

tais como: ilegibilidade, prescrição de via de administração inadequada, dose 

prescrita superior à dose máxima recomendada, prescrição e administração de 

um medicamento à paciente com alergia relatada ao mesmo, prescrição 

contendo interações medicamentosas, entre outros (NÉRI et al, 2006) 
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2.4.  

2.6. Segurança do paciente 

 

 Os erros de dispensação estão compreendidos entre os erros de 

medicação que podem comprometer a segurança do paciente, acarretando em 

eventos adversos evitáveis (SANTOS et al, 2014). O termo segurança do 

paciente envolve, em geral, a prevenção de erros no cuidado e a eliminação de 

lesões ou danos causados aos pacientes por tais erros (TEIXEIRA & 

CASSIANI, 2009). 

A segurança do paciente no ambiente hospitalar vem ganhando grande 

repercussão mundial após a publicação de um relatório, em 1999, pelo Institute 

of Medicine (EUA) intitulado: To Err is Human: Building a Safer Heath System o 

qual estimou que entre 44.000 a 98.000 americanos morrem por ano devido a 

erros na assistência à saúde. Este relatório apontou ainda que os erros de 

medicação foram responsáveis pela morte, de aproximadamente, 7000 

americanos e por 30% dos danos ocorridos durante a hospitalização (BELELA 

et al, 2011). 

Desde então, houve um aumento considerável de estudos relacionados 

a segurança do paciente, confirmando sua importância como problema de 

saúde pública. Diante deste quadro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

adotou esta temática como questão prioritária e, em 2004, criou a Aliança 

Nacional de Segurança do Paciente (ALBUQUERQUE et al, 2011). 

A OMS estabeleceu um conjunto de protocolos básicos, orientando 

sobre ações que ajudem a evitar riscos para os pacientes, e entre eles está o 

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

medicamentos (BRASIL, 2014).   
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A realização deste trabalho justifica-se pela importância de prevenir 

erros de medicação que colocam em risco a segurança do paciente e também 

reduzir custos associados ao uso inadequado ou desnecessário de 

medicamentos. 

As falhas na dispensação significam o rompimento de um dos últimos 

elos na segurança do uso dos medicamentos (ANACLETO et al, 2010).  A 

investigação e a análise da ocorrência de erros de dispensação propiciam 

oportunidades de elaborar estratégias para preveni-los e dessa forma promover 

a redução de danos e a melhoria na qualidade do atendimento (NERI, 2004).    
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4.  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os erros de dispensação no sistema de distribuição por dose 

individualizada em farmácia hospitalar de um hospital de grande porte no Rio 

de Janeiro. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

I. Mensurar e classificar os erros de dispensação 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e prospectivo. 

 

5.2. Cenário do estudo 

 

O presente estudo foi realizado na farmácia hospitalar de um Hospital 

geral de grande porte, localizado no município do Rio de Janeiro. Este é um 

hospital de referência de atendimento a pacientes politraumatizados, apresenta 

cerca de 400 leitos e possui diversas especialidades clínicas e cirúrgicas dentre 

elas ortopedia, clínica médica, cardiologia, unidade coronária, neurologia e CTI.  

A farmácia situa-se no primeiro andar do hospital, é hierarquicamente 

subordinada ao Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico, funciona em 

horário integral, interruptamente por 24 horas. 

A equipe técnica da farmácia, atualmente é composta por: um 

farmacêutico chefe, 14 farmacêuticos plantonistas, 2 farmacêuticos residentes, 

2 oficiais de farmácia, 3 técnicos administrativos, 1 agente de limpeza e 1 

maqueiro. 

 

5.2.1. Caracterização do sistema de distribuição 

 

O sistema de distribuição do hospital em estudo é considerado misto, 

isto é, parte coletivo e parte individualizado.  

Nas clínicas atendidas pelo sistema dose individualizada, cópias 

impressas das prescrições são remetidas à farmácia. Em seguida os 

farmacêuticos plantonistas, analisam as prescrições e calculam as doses a 

serem dispensadas  para um período de 24 horas. Os funcionários da farmácia 



43 
 

(farmacêuticos, oficiais de farmácia, farmacêuticos residentes, e técnicos 

administrativos) realizam a separação dos medicamentos, acondicionando-os 

em sacos plásticos lacrados e  identificados com o nome do paciente, clínica, 

enfermaria e leito. Após a identificação e correção de possíveis erros na 

separação dos medicamentos, os medicamentos são dispensados mediante 

assinatura de protocolo de recebimento pela equipe de enfermagem 

responsável pelo setor em que o paciente está internado. 

As demais clinicas são atendidas pelo sistema coletivo. A equipe de 

enfermagem de cada clínica remete à farmácia uma transcrição das 

prescrições. O farmacêutico plantonista verifica pela transcrição e as doses dos 

medicamentos a serem dispensadas para um período de 24 horas. Em 

seguida, o farmacêutico realiza um somatório das quantidades de cada 

medicamento e as transcreve para um formulário.  

 

 

5.3. Amostra 

 

Neste estudo, a amostra foi selecionada por conveniência 

dispensação/distribuição de medicamentos por dose individualizada que ocorre 

para a unidade coronária e CTI adulto, sendo esta autorizada pelo 

farmacêutico. Além disso, considerou-se durante a dispensação, dentre os 

medicamentos prescritos, apenas aqueles padronizados no hospital.  

Durante o período de estudo, devido a descontinuidade no 

abastecimento de alguns medicamentos, foram incluídos na análise a 

dispensação de medicamentos adquiridos por empréstimo ou doação de outras 

instituições. Neste caso, estes medicamentos foram utilizados para atender a 

demanda até a regularização do abastecimento dos medicamentos 

padronizados. 

Como critérios de exclusão foram considerados: a dispensação de 

medicamentos disponíveis no estoque do hospital, apenas de segunda a sexta, 

durante o período da manhã e da tarde. 
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5.4. Coleta de dados 

 

A conferência foi realizada após a separação dos medicamentos em 

embalagens individualizadas pelos funcionários da farmácia. Os dados foram 

coletados nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 através de um 

formulário específico denominado controle de erros – Dispensação interna 

(APÊNDICE 1). 

 

5.5. Análise dos dados 

 

A partir dos dados coletados pelo pesquisador a verificação dos erros foi 

baseada numa classificação adotada por Silva (2015), em um estudo realizado 

em outro hospital no munícipio do Rio de Janeiro, a fim de possibilitar a 

comparação dos dados obtidos nos dois estudos. Desta forma, os erros de 

dispensação foram classificados em quatro categorias:  

• Omissão (esquecimento) -  medicamento é prescrito mas nenhuma 

dose é dispensada; 

• Quantidade divergente – medicamento dispensado em número de 

unidades maior ou menor do que a prescrita.   

• troca de medicamento – medicamento não prescrito sendo enviado 

no lugar do medicamento prescrito e/ ou medicamento não prescrito 

sendo enviado. 

• troca de forma farmacêutica -  medicamento dispensado na forma 

farmacêutica diferente da prescrita. 

Os dados avaliados durante a dispensação foram registrados e 

analisados em planilhas no Microsoft EXCEL 2013 ®. As informações foram 

tabuladas para análise de frequência apresentada por percentuais em 

apresentação de gráficos e tabelas. 
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5.6. Aspectos Éticos 

 

O presente trabalho foi realizado de acordo com a Resolução 466/12 

(Brasil, 2012) que trata sobre pesquisa com seres humanos. A pesquisa foi 

cadastrada na plataforma Brasil sendo avaliada e aprovada pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (ANEXO 

1) e pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  

(ANEXO 2). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2), 

com esclarecimentos sobre o trabalho e o compromisso do sigilo das 

informações   foi apresentado aos participantes após a coleta de dados, para 

que não houvesse comprometimento dos resultados. Os resultados referentes 

aos participantes que não concordaram com a realização da pesquisa foram 

retirados. Esta garantia estava prevista no TCLE. 

Este projeto traz como benefício a possibilidade de avaliar o processo 

de distribuição de medicamentos, buscando alternativas para minimizar os 

erros e garantir uma distribuição racional e segura dos medicamentos.  

Em relação aos riscos, a pesquisa poderia acarretar possíveis 

constrangimentos ou desconforto por parte do colaborador. Não é, pois, 

intenção do pesquisador, avaliar o serviço de cada participante. 

Os dados coletados no projeto de “Perfil de erros de dispensação de 

medicamentos no sistema dose individualizada em um hospital geral do 

município do Rio de Janeiro - RJ” ficarão em posse do pesquisador, durante 

tempo indeterminado, podendo ser utilizado para uma possível publicação 

científica. Todos os dados estarão disponíveis caso sejam solicitados por este 

Comitê de Ética em Pesquisa, pelo HMMC ou pela universidade. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Ocorrência dos erros de dispensação 

 
 

Durante o período do estudo foram analisadas 378 prescrições sendo 

10187 medicamentos dispensados. Destes, 211 medicamentos foram 

dispensados com o erro representando 2% do total de medicamentos 

dispensados (Gráfico1). 

 
 

 
Gráfico 1. Frequência de medicamentos dispensados com erro 

O presente estudo exibiu taxas expressivamente menores em 

comparação com outros estudos de erros de dispensação como o de  Anacleto 

et al (2007), que analisou 422 prescrições totalizando 2143 medicamentos 

dispensados para oito setores de admissão. Destes, 719 (33,6%) foram 

dispensados com algum tipo de erro.  

No estudo de Costa e col. (2008), a taxa total de erro de dispensação foi 

11,5% representando 1 erro em cada nove doses dispensadas. Durante o 

período do estudo, foram avaliadas 239 prescrições e 2620 doses 

dispensadas. 

Albuquerque et al (2011), analisaram 5300 prescrições sendo 

encontrados 551 erros de dispensação o que corresponde a 10,39% do total de 

doses analisadas. 
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Galvão e col (2012) realizaram dois estudos de erros de dispensação na 

mesma instituição, em momentos distintos. Em 2009, dos 3208 medicamentos 

dispensados, 4,27% (137) foram dispensados com erro. Já em 2012, a 

porcentagem de erros por medicamento dispensado foi de 2,74%. 

A taxa de erros de dispensação foi expressivamente pequena (2%) 

comparado com resultados de outros estudos. Este resultado pode ter ocorrido 

em função de algumas limitações: pelo conhecimento dos colaboradores a 

respeito do projeto despertando a necessidade de mais cuidado na separação 

dos medicamentos; e não houve conferência aos finais de semana 

impossibilitando de afirmar que os dados apresentados neste estudo sejam 

relativos a cada mês estudado. 

 No entanto, a detecção de erros, sobretudo os potenciais, deve ser 

considerada como um processo de melhoria contínua da qualidade da 

assistência hospitalar, pois após a determinação dos tipos e incidências pode-

se propor medidas para corrigir falhas no sistema de distribuição de 

medicamentos. 

 

6.2. Classificação dos erros de dispensação 

 

Os erros foram classificados em quatro categorias. Os erros de omissão 

de dose e quantidade divergente apresentaram as taxas mais expressivas 

durante o período de estudo, demonstrado na tabela 3. 

Tabela 5. Frequência dos erros de dispensação por categoria 

Tipos de erros Frequência (%) 

Quantidade divergente 50,7 

Erros de omissão 41,7 

Troca de medicamento 4,3 

Troca de Forma Farmacêutica 3,3 

Total 100 
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Em relação a frequência dos erros ocorridos, verifica-se variações na 

sua distribuição entre os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016.  

 

Gráfico 2. Comparação entre a prevalência de erros nos meses Dezembro/2015 e 

Janeiro/2016. 

Ordenando-se a frequência de erros obtida nos dois meses de estudo, 

observa-se, no mês de dezembro/2015, que a omissão foi mais prevalente 

representando 57,1% (44) dos erros detectados e consecutivamente a 

quantidade divergente 28,4% (22). Já no mês de Janeiro/2016, o erro da 

quantidade divergente aparece em primeira posição, representando 63,4% (85) 

do total de erros de dispensação, por seguinte a omissão 32,8%.  

Os erros troca de medicamento e troca de forma farmacêutica 

apresentaram as menores taxas dentre as categorias estudadas. A troca de 

medicamento no mês de Dezembro/2015 correspondeu a 6,5% dos erros 

detectados e no mês de Janeiro/2016 apresentou uma taxa ainda menor 3,0%. 

A troca de forma farmacêutica apresentou taxas um pouco maiores em relação 

a troca de medicamento no mês de dezembro/2015 representando 7,5% dos 

erros encontrados e no mês Janeiro/2015 obteve-se 2,3%. 

Comparar os erros de dispensação com os registros encontrados na 

literatura não é uma tarefa fácil, devido a diversidade metodológica dos estudos 

existentes.  
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O resultado obtido para o erro de omissão neste estudo corroboram com 

os resultados observados em outros estudos, nos quais o erro de omissão é o 

mais prevalente apresentando uma taxa de até 57,3% (ANACLETO et al, 

2007). COSTA et al (2008), estudando a dispensação de medicamentos em um 

hospital pediátrico observaram 15,3% de omissão de medicamento prescrito. 

Em estudo mais recente, ALBUQUERQUE e col (2011)  observaram 35,9% de 

erros nesta categoria. GALVÃO e col (2012) obtiveram um resultado de 41,6% 

de omissão.  

Um aspecto importante relacionado a omissão é que este erro pode 

ocasionar atraso na administração de medicamentos, como ocorreu com a 

fenitoína, medicamento muito utilizado na prevenção de crises convulsivas, 

prescrita a dose de 100 mg a ser administrada de 8/8 horas e nenhuma dose 

foi dispensada. Neste caso, se o erro não fosse detectado poderia ocasionar 

um atraso na administração do medicamento, com risco do paciente apresentar 

crises convulsivas. 

Outro problema observado quanto ao erro de omissão, alguns 

medicamentos não foram dispensados porque o funcionário da farmácia 

desconhecia que o medicamento estava disponível em estoque. 

Em relação aos erros de concentração, o presente estudo não analisou 

erros de subdose e sobredose separadamente, estando inseridos na mesma 

classificação, quantidade divergente. Os resultados encontrados se aproxima 

ao resultado encontrado por Albuquerque et al (2011) de 44,46%. Nas demais 

pesquisas, os erros de concentração apresentou taxas menores de 

aproximadamente 20% (ANACLETO et al, 2007; GALVÃO et al 2012). 

No presente estudo, a maioria dos erros incluídos na categoria 

quantidade divergente ocorreram devido a divergência entre a dose prescrita e 

a dose padronizada para o medicamento, na instituição hospitalar, por 

exemplo, estava prescrito Carvedilol 6,25 mg quando a instituição só possui as 

apresentações de 3,125 mg e 12,5 mg. Neste caso, geralmente, uma 

quantidade maior de comprimidos de Carvedilol 3,125 mg era dispensada para 

ajustar a dose prescrita. 
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Diante deste cenário observou-se a necessidade de mais atenção por 

parte dos auxiliares de farmácia durante a separação de medicamentos que 

exigem uma quantidade maior a ser dispensada. 

A troca de medicamento ocorreu em 4,3% dentre os erros detectados. 

Os resultados encontrados em outros estudos também apresentaram taxas 

relativamente baixas, variando de 0,38% a 20,84% (ANACLETO et al, 2007; 

COSTA et al, 2008; ALBUQUERQUE et al, 2011; GALVÃO et al, 2012; 

RISSATO, 2012).  

Sabe-se que é comum o erro de troca quando medicamentos 

apresentam o nome ou grafia semelhantes. Esta situação foi observada 

durante a conferência dos medicamentos dispensados, estava prescrito a 

nitroglicerina e foi dispensado nitroprusseto de sódio. A presença do mesmo 

prefixo no nome destes medicamentos pode ter induzido ao erro. Cabe 

ressaltar que estes medicamentos  apresentam um maior potencial de provocar 

lesões graves em consequência de uma utilização inadequada, portanto, uma 

situação de risco para o paciente (BRASIL, 2013; ANACLETO et al, 2010). 

A categoria menos observada foi a troca de forma farmacêutica 

correspondendo a 3,3% dos erros encontrados. Este resultado foi ligeiramente 

superior em relação as porcentagens encontradas em outros estudos. 

ANACLETO et al (2007) obtiveram a menor porcentagem de 0,6% para este 

tipo de erro. RISSATO (2012) e COSTA et al (2008) obtiveram resultados de 

aproximadamente 1% para forma farmacêutica incorreta. ALBUQUERQUE e 

col (2011) observaram que 2,35% dos erros correspondiam medicamento 

dispensado na forma farmacêutica errada. 

Merece registro o caso do medicamento fenobarbital o qual estava 

prescrito para ser administrado por via endovenosa e foi dispensado na 

apresentação para via intramuscular. A forma farmacêutica estava prescrita 

sob a forma de abreviada (IV), o que pode induzir a um erro de interpretação. 

Recomenda-se para padronização de abreviaturas a utilização de EV em vez 

de IV, em função do risco de erro na interpretação do IV por IM. Para cada via, 

o medicamento irá apresentar um padrão de absorção diferente que irá 

influenciar no seu efeito. 
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Os erros de dispensação observados neste estudo estavam 

relacionados a falhas de infraestruturas humanas e/ou de processos ocorridas 

no setor de farmácia hospitalar como: sistema de distribuição de 

medicamentos, problemas na comunicação (prescrição), problemas 

relacionados à rotulagem, sobrecarga de trabalho, distrações e interrupções, 

falta de conhecimento e outros.  

O sistema de distribuição individualizado é complexo pois necessita de 

muitos profissionais e uma farmácia funcionando por vinte e quatro horas. Para 

manter a qualidade dos serviços prestados a farmácia hospitalar precisa de 

profissionais em número suficiente e com grau de instrução compatível com a 

complexidade da função que lhe são delegadas (ANACLETO et al, 2010). 

Durante o estudo foi observado que havia um número reduzido de 

funcionários disponíveis para o setor de dispensação/distribuição. Além disso, 

alguns não tinham conhecimento técnico para trabalhar na dispensação ou 

sequer tinham alguma experiência nesta função. Estes são funcionários do 

próprio hospital desviados de outros setores para suprir o déficit de recursos 

humanos da farmácia, sendo treinados em serviço. 

Um outro problema observado, o colaborador é interrompido diversas 

vezes durante o atendimento das prescrições pela equipe de enfermagem para 

entrega de prescrições, solicitações de medicamentos, e retirada dos 

medicamentos separados.  

 Diante dos resultados apresentados e dos fatos observados é pertinente 

fazer algumas sugestões que determinem mudanças relevantes no processo 

de distribuição para garantir o uso seguro do medicamento (SANTOS, 2015): 

- Estabelecer rotinas e padronização de condutas para o setor 

dispensação/distribuição como designar horários específicos para entrega de 

prescrições, solicitações de medicamentos e retirada dos medicamentos 

separados pela farmácia. 

- A validação do processo de dispensação pelo farmacêutico através da 

checagem dos medicamentos separados, o que permitiria a detecção do erro 

antes do medicamento ser enviado as clínicas. 
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- Estabelecer dentro do contexto da educação continuada, palestras 

específicas sobre a farmácia hospitalar e seus fluxos; 

- Desenvolver material instrucional contendo procedimentos básicos para 

armazenamento e dispensação segura de medicamentos visando a prevenção 

de erros na farmácia hospitalar. 

- Desenvolver uma lista de checagem para controle de processo incluindo por 

exemplo a dos medicamentos separados para a dispensação, verificando 

conferencia se as informações do rótulo do medicamento são iguais a da 

prescrição. 
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7. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo apresentou uma taxa de erros de dispensação 

expressivamente baixa em relação a outros estudos publicados. Contudo, foi 

possível observar erros que poderiam gerar algum dano para o paciente e/ou 

comprometer a qualidade do tratamento.  

Além disso, durante o projeto também observou-se quais fatores estavam 

contribuindo para a ocorrência dos erros e a partir deles foram recomendadas 

medidas com a finalidade de minimizar os erros como, por exemplo, a 

capacitação e o treinamento dos funcionários.  

A principal limitação observada durante o projeto foi o fato de apenas ser 

realizada a conferência durante a presença do residente farmacêutico no 

hospital (segunda a sexta), não havendo conferência aos finais de semana. Isto 

impede que se possa afirmar que os dados apresentados neste estudo sejam 

relativos a cada mês estudado. Como forma de melhoria, sugere-se que aos 

finais de semana haja uma escala para os farmacêuticos plantonistas possam 

realizar a conferencia.  

Diante dos fatos apresentados fica evidente a importância deste projeto 

para a qualidade do serviço prestado pela farmácia sendo relevante a 

continuidade desse projeto por novos residentes para a redução dos erros de 

dispensação a partir da prática da conferência dos medicamentos dispensados 

e do treinamento contínuo dos auxiliares de farmácia. 
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9. APÊNDICES 

  

9.1. Apêndice 1: Formulário Controle de erros – Dispensação interna 

 

DATA:  

RESPONSÁVEL: 

CLÍNICA: 

SEPARAÇÃO 

Omissão de dose 
Quantidade 
divergente 

Troca do 
medicamento 

Troca de Forma 
Farmacêutica 
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OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.2. Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Perfil de erros de dispensação de medicamentos no sistema dose 

individualizada em um hospital geral do município do Rio de janeiro – RJ” 

proposto por Aline Furtado dos Reis. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os erros de dispensação no 

sistema de distribuição por dose individualizada neste hospital. A sua 
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participação nesta pesquisa consistirá na separação dos medicamentos de forma 

individualizada por paciente, com a posterior conferência pela pesquisadora. 

A pesquisa não é obrigatória, e a qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não acarretará prejuízo em 

sua relação com o pesquisador ou com a Instituição de Pesquisa (Faculdade 

de Farmácia- Universidade Federal Fluminense –UFF).  

Ressalta-se que essa pesquisa poderá acarretar riscos mínimos, como 

possíveis constrangimentos por falhas cometidas durante o processo de 

dispensação. 

As informações obtidas serão confidenciais e será assegurado o sigilo 

da sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, preservando-se a confidencialidade e o anonimato, bem como 

não haverá identificação dos nomes dos participantes. 

Os resultados ou qualquer outra informação referentes aos 

profissionais que não concordarem em participar da pesquisa serão excluídos. 

Contudo, é importante salientar que, a adesão a esse projeto de 

pesquisa trará benefícios diretos à instituição, vindo a oferecer subsídios que 

possibilitem o uso seguro e também racional de medicamentos. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e outra do pesquisador 

responsável. Em caso de dúvidas sobre o projeto e/ou sua participação nesta 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável. 

Os participantes da pesquisa também poderão entrar em contato com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro ou com o Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações.  

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 
Antônio Pedro 
Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP. 
Tel. (21) 26299189 
e-mail: etica@vm.uff.br 

mailto:etica@vm.uff.br
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Site: http://www.cep.uff.br/ 
 

Comitê de Ética em Pesquisa Secretaria Municipal de Saúde - RJ  
Rua: Evaristo da Veiga, 16 - Sobreloja - Centro - RJ CEP: 20031-040  
Telefone: 2215-1485  
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br  
Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa    

 

“Perfil de erros de dispensação de medicamentos no sistema dose 
individualizada em um hospital geral do município do Rio de janeiro – RJ” 
Pesquisadora Responsável: Aline Furtado dos Reis 
Faculdade de Farmácia – Programa de Pós Graduação Lato Sensu – Residência 
em Farmácia Hospitalar – Rua Mario Viana nº 523. 
Tel: (21) 991809863, e-mail: afurtadoreis@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________, RG 

nº________________ declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da 

minha participação nesta pesquisa e concordo em participar. 

 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____. 

 

Nome do (a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

 

Nome do pesquisador responsável: ________________________________ 
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Assinatura do pesquisador responsável: ________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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10.1. Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 
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10.2. Parecer de aprovação do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 


