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RESUMOIntrodução: A segurança do paciente é uma condição essencial para a qualidade de umserviço. Neste sentido, oferecer aos pacientes a possibilidade de redução do risco dedanos associados ao cuidado de saúde é primordial.  Em pacientes  pediátricos  estasituação  se  torna  ainda  mais  crítica,  pois,  este  grupo  apresenta  característicasfarmacocinéticas  e  farmacodinâmicas  que  sofrem  modificações  no  decorrer  do  seudesenvolvimento,  o  que  os  torna  mais  vulneráveis.   Os  Estudos  de  Utilização  deMedicamentos em hospitais são de grande importância para fornecer informações sobrea utilização de medicamentos para crianças no Brasil. Objetivo: Análise das prescriçõespara  pacientes  pediátricos  em um Hospital  Municipal  da  cidade do  Rio  de  Janeiro.Metodologia:  Foi  realizado  um  estudo  transversal  e  retrospectivo  de  utilização  demedicamentos  envolvendo  pacientes  pediátricos  em  um  hospital  de  médio  porte,localizado na zona oeste  da cidade do Rio de Janeiro.  A análise de prescrições foirealizada  segundo  o  cumprimento  das  normas  para  prescrição,  baseando-se  noProtocolo de Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos propostopela ANVISA (Portaria 2095/13)  e na legislação vigente.   Resultados e Discussão:Foram analisadas 1474 prescrições, totalizando 112 especialidades farmacêuticas, 8036medicamentos prescritos no período de fevereiro a junho de 2016, sendo a média demedicamentos  por  receita  5,42.  No  decorrer  da  análise,  foram  verificados  8medicamentos potencialmente perigosos. Com relação à identificação do paciente e doprescritor  foi  verificado  a  ausência  dessas  informações  em  algumas  prescriçõesindicando  a  necessidade  de  revisão  desse  ponto.  Quanto  aos  demais  dados  doreceituário, a velocidade e o tempo de infusão, a legibilidade, a forma de reconstituição,a expressão da dose e os medicamentos prescritos na denominação comum brasileiraforam os  tópicos  que  mais  apresentaram ausência  de  informações.  Conclusão:  Asprescrições analisadas neste estudo não oferecem todos os dados necessários parapromover o uso correto e seguro dos medicamentos. Neste sentido, recomenda-se aeducação  permanente  dos  profissionais  prescritores  sobre  a  importância  do  maiornúmero de informações pertinentes no receituário, para que sejam alcançados maioresbenefícios na terapêutica. Palavras  chaves:  segurança  do  paciente,  Preparações  Farmacêuticas,  pediatria,prescrições de medicamentos, assistência farmacêutica. 



ABSTRACTIntroduction: Patient safety is an essential condition to support the quality of a healthservice.  In  this  sense,  offering  patients  the  possibility  of  reducing  risk  of  damagesassociated with health care is paramount. In pediatric patients, this situation becomeseven  more  critical  because  this  group  presents  pharmacokinetics  andpharmacodynamics characteristics that undergo changes during its development, whichmakes them more vulnerable than adults. Drug Utilization Studies in hospitals are ofgreat importance to provide information on the use of medicines for children in Brazil.Objective: To conduce the analysis of prescriptions for pediatric patients at a MunicipalHospital  in  the city  of  Rio de Janeiro.  Methodology: A cross-sectional  retrospectivestudy of the use of medicines involving pediatric patients was carried out in a medium-sized hospital located in the western zone of the city of Rio de Janeiro. An analysis wascarried out of compliance with the main prescribing standards for the pediatric sector ofthe hospital, according to the patient safety protocol proposed by ANVISA (Ordinance2095/13), the legislation (Law 5991/73, Ordinance 344/98, Law 9787/99, Resolution CFF357/01  and  Resolution  CFM  1931/09)  provided  the  basis  for  the  analysis  ofprescriptions. Results and Discussion: In this study, 1474 prescriptions were analyzed;overall 112 pharmaceutical specialties, 8036 drugs were prescribed in the period of thestudy.  The average number of medicines per prescription was 5.42. During the analysis,8 high-alert medications were checked. Regarding the identification of the patient andthe  prescriber,  it  was  verified  that  they  were  absent  in  a  small  number  of  theprescriptions,  indicating  inadequacy  of  the  information.  Regarding  the  data  on  theprescriptions, speed and time of infusion, legibility, reconstitution form, dose expressionand  prescribed  drugs  in  the  Brazilian  common  denomination  were  the  ones  thatpresented the most lack of information. Conclusion: The prescriptions analyzed in thisstudy did not provide all information necessary to promote the correct and safe use ofmedicines. In order to achieve greater benefits in the therapeutics it is recommendedContinuing education to prescribers about the importance of pertinent information in theprescription.Keywords:  patient safety, medicines, pediatrics, medical  prescription, PharmaceuticalServices.
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141. INTRODUÇÃO No início da organização do movimento de segurança do paciente,  o focoprincipal  era  a  diminuição  da  incidência  de  erros.  Aos  poucos,  cada  vez  maisespecialistas começaram a enfatizar a ideia de eventos adversos ou danos evitáveisou  não  evitáveis,  em  vez  de  erros  (WACHTER,  2013).  A  segurança  é  umaimportante  ferramenta  da  qualidade.  Oferecer  aos  pacientes  a  possibilidade  deredução do risco de danos indevidos, estes com frequência associados ao cuidadode saúde negligente,  a  um mínimo aceitável  é  primordial.  O uso de indicadorespossibilita o acompanhamento do desempenho dos serviços de saúde, com a devidaprogramação  de  ações  de  melhoria  de  qualidade  e  orientação  dos  profissionaisprescritores  para  que  realizem  escolhas  mais  bem  informadas  (GOUVÊA;TRAVASSOS, 2010).Os indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos preconizadospela Organização Mundial  da Saúde (OMS),  desenvolvidos em 1993,  incluem: onúmero médio de medicamentos por prescrição, a porcentagem de medicamentosprescritos  pela  denominação  genérica,  a  porcentagem  de  prescrições  com  pelomenos  um  antibiótico,  a  porcentagem  de  prescrição  com  pelo  menos  ummedicamento  injetável  e  a  porcentagem de  medicamentos  prescritos  que  fazemparte da Lista de Medicamentos Essenciais.  Esta ferramenta tem o propósito demensurar aspectos-chave da prescrição de medicamentos (WHO, 1993).A OMS reconhece que não é atual a questão de qualidade dos cuidados desegurança do paciente, e que embora o sistema de saúde seja distinto em diferentespaíses,  as  ameaças  à  segurança  do  paciente  têm  causas  e  soluções,frequentemente, similares. Segundo esta Organização, a situação dos países emdesenvolvimento e também daqueles que estão em transição econômica deve teruma atenção particular. Pois, sabe-se que existem diversos problemas relacionadosà saúde em países em desenvolvimento devido a diferentes fatores, tais como: faltade  qualidade  na  produção  dos  medicamentos,  desabastecimento,  desempenhorelativamente mal qualificado devido à falta de motivação ou poucos funcionáriosdesenvolvendo  várias  atividades,  formação  técnica  insuficiente  e  a  falta  definanciamento  dos  custos  operacionais  essenciais  dos  serviços  de  saúde.  Neste



15sentido a probabilidade da ocorrência de falhas na segurança do paciente por essesfatores são maiores quando comparadas a nações desenvolvidas (CASSIANI, 2005;WHO, 2002).Todos os motivos apontados podem ter consequências ainda mais graves emse  tratando  de  pacientes  pediátricos.  As  crianças  apresentam  característicasfarmacocinéticas e farmacodinâmicas que sofrem modificações no decorrer do seudesenvolvimento,  o  que as  torna vulneráveis  com relação à  utilização de certosmedicamentos (MEINERS; BERGSTEN-MENDES, 2001). Existe uma dificuldade deser desenvolvida a farmacovigilância nesses indivíduos; devido a fatores como afalta de habilidade, dependendo da faixa etária, em descrever os efeitos adversos, oque prejudica o uso seguro de determinado medicamento (SANTOS, 2009).  É  comum na prática  clínica,  o  uso de medicamentos com evidências  desegurança e eficácia apenas na população adulta, com sua indicação devidamenteregistrada em bula. Como a própria agência reguladora destaca, Agência Nacionalde Vigilância Sanitária (ANVISA): “Quando um medicamento é aprovado para umadeterminada indicação isso não implica que esta seja a única possível”, e por isso,são empregados e muitas vezes necessários na terapia pediátrica (BRASIL, 2005).Entretanto,  existe  uma  alta  prevalência  de  prescrições  com  medicamentos  nãoapropriados  para  crianças,  estas  ações  podem  resultar  no  uso  inadequado  einadvertido de medicamentos não testados ou de apresentações não apropriadaspara esta população. Sendo assim, a necessidade de estudos que demonstrem aqualidade, eficácia e segurança de medicamentos para uso pediátrico em geral éfundamental (CARVALHO et al., 2003). Durante o desenvolvimento dos fármacos, já nos estudos clínicos de fase III,realizados em diferentes populações e em larga escala para produzir dados sobresua eficácia e segurança, geralmente, por serem consideradas vulneráveis, não sãoincluídas crianças (BRASIL, 2002). Por outro lado, a dificuldade de obtenção de umaamostra homogênea e significativa, em virtude das faixas etárias e a dificuldade emconduzir  um estudo  por  longo  período,  também dificulta  a  pesquisa;  quando  seenvolve o tratamento de doenças raras, a realização dos estudos de fase III é aindamais trabalhosa. Por conseguinte, a maior parte das inovações e dos fármacos é



16introduzida aos pacientes sem licença ou sem o desenvolvimento de formulaçõesespecíficas para uso em crianças (SILVA, 2007).1.1.JUSTIFICATIVA Estudos  de  utilização  de  medicamentos  em  hospitais  são  de  grandeimportância pela escassez de informações sobre prescrições de medicamentos paracrianças  no  Brasil  e  pela  gravidade  da  condição  dos  pacientes  hospitalizados(SILVA, 2009). Visto que a segurança dos pacientes constitui dimensão fundamentalna  qualidade  do  cuidado,  que  o  reconhecimento  dos  fatores  relacionados  àocorrência  de  erros  de  medicação  fornece  informações  essenciais  para  oaprimoramento da atenção à saúde, e que a população pediátrica é um grupo derisco, torna-se relevante delinear um estudo para dimensionar a ocorrência de errosrelacionados ao medicamento em hospitais (CASTRO, 2000).  Como  o  medicamento  é  um  elemento  fundamental  dentro  do  ambientehospitalar, sobretudo na prescrição médica,  verificar  a  qualidade da prescrição éavaliar a condição de uma parte dos serviços de saúde prestados. O entendimentoda  prescrição  tanto  pelo  paciente,  quanto  pelos  demais  profissionais  de  saúdetambém auxilia no processo de adesão e cuidado. (GUZATTO;   BUENO, 2007). É de conhecimento geral que a população pediátrica é mais susceptível aoseventos  adversos  a  medicamentos  do  que  a  adulta.  Pelas  características  econdições de uso alguns medicamentos são considerados de alto risco e se ocorremerros no processo de sua utilização, as consequências podem ser realmente graves.O  risco  torna-se  relativamente  maior  quando  está  relacionado  a  medicamentos,principalmente, em terapêutica com múltiplos fármacos e de doenças complexas.Alguns erros  podem ser  evitados e  por  isso,  espera-se  que o  conhecimento  dafrequência  dos  mesmos  e  das  condições  predisponentes  para  sua  ocorrência,forneça informações que possibilitem a implantação de um sistema mais seguro deutilização  de  medicamentos  e  a  melhoria  da  assistência  ao  paciente  pediátrico(SILVA, 2009).

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Bueno,%20Denise
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Guzatto,%20Paula


171.1.1 BENEFÍCIOS O  trabalho  desenvolvido  trará  benefícios,  pois  será  possível  produzirinformações e até mesmo orientação para as prescrições ocorrerem de forma maisadequada.  Os  resultados  poderão  ser  divulgados  ao  Núcleo  de  Segurança  doPaciente do Hospital para a melhoria da qualidade da prescrição e do serviço. Estetema é fundamental em hospitais de ensino, uma vez que a cultura de segurança dopaciente na formação dos profissionais contribui para transformações no sistema desaúde como um todo. 



182. OBJETIVOS2.1.OBJETIVOS GERAISAnalisar  o  estudo  de  utilização  de  medicamentos  envolvendo  asprescrições para pacientes pediátricos internados em um hospital de médioporte, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Verificar o cumprimento das principais normas que abordam acerca daprescrição de medicamentos no país 
 Gerar  informação voltada para  a  tomada de decisão na assistênciafarmacêutica para paciente pediátrico.

3. REFERENCIAL TEÓRICO



19 3.1.Medicamentos e estabelecimentos de saúde Um dos maiores recursos que possuem atividade profilática, curativa, paliativaou para fins de diagnósticos é o medicamento (BRASIL,  2003a).  Existem outrosmeios que também são fundamentais na recuperação do paciente que podem serdivididos  em  abordagem  física  e  psicológica.  Parte  dos  pacientes  apresentamsofrimentos  mentais  provenientes  de  angústias,  inquietações,  depressões  queprecisam  ser  observados,  além  dos  demais  procedimentos  físicos  comointervenções cirúrgicas, que são mais invasivas, fisioterapia, alimentação e a práticade atividades físicas (BRASIL,  2001).  Com o avanço das pesquisas,  ocorreu umaumento na quantidade e na variedade destes produtos disponíveis no mercado.Entretanto, seu uso indiscriminado fez com que crescesse em todo o mundo umapreocupação  com  relação  aos  medicamentos  e  problemas  de  saúde  (WEBER;BUENO; OLIVEIRA, 2012; MELO; RIBEIRO; STORPIRTIS, 2006).Em um estudo realizado por Costa, Loureiro e Oliveira (2006), a utilização demedicamentos é a principal ferramenta terapêutica num ambiente hospitalar, e porisso  os  problemas  relativos  ao  seu  uso  inadequado  têm  sido  frequentes.  Errosrelacionados ao uso de medicamentos são constantemente registrados em hospitaisque  leva  a  números  alarmantes  com  relação  a  mortes  ocorridas  nestesestabelecimentos (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). Nos serviços de saúde, é incontestável que existem adversidades, que porsua  vez  podem  estar  associadas  à  terapia  medicamentosa.  Isto  representa  umproblema, pois pacientes hospitalizados estão sujeitos muita das vezes a terapiascomplexas,  diante  disso  eventos  adversos  causariam  danos  que  poderiam  serevitados ou não, sendo considerado grave quando ameaça à vida ou leva a óbito.Além disso, outros inconvenientes seriam aumentos no custo de tratamento comoconsequência de um maior tempo de internação ou uma nova tentativa de terapia(CAPUCHO; CARVALHO; CASSIANI, 2012).Um  evento  adverso  é  definido  como  qualquer  ocorrência  médicainconveniente  e  não  intencional  ao  paciente,  que  não  necessariamente  está



20relacionado  com  a  causa  do  tratamento  (EDWARDS;  BIRIELL,  1994  apudMARODIN; GOLGIM, 2009). Um incidente que resulta em dano a saúde pode ser,por  exemplo,  qualquer  resposta  a  um  medicamento  que  seja  prejudicial,  nãointencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas (BRASIL, 2003b). Deacordo com o Institute of Medicines, dos Estados Unidos, estima-se que em média,cada paciente hospitalizado está sujeito a um erro de medicação por dia. Estes errospodem causar eventos adversos e, por isso, devem ser vistos como prioridade paraintervenções  nos  diferentes  processos,  de  forma  a  minimizá-los,  visando  àsegurança do paciente (ASPDEN et al., 2006; CAPUCHO; CARVALHO; CASSIANI,2012). Segundo o National Coordinating Council for Medication Error Reporting andPrevention (NCCMERP), um erro de medicação é:“Qualquer evento previsível que pode causar ou induzir  ao uso impróprio do medicamento,causando danos ao paciente, independente se a terapia está sob controle do profissional desaúde ou usuário. Estes eventos podem estar relacionados à prática profissional, aos produtosde saúde, procedimentos e administração, inclusive a prescrição; comunicação; rotulagem doproduto,  embalagem e nomenclatura;  distribuição; composição; educação; monitoramento euso” (MIASSO, 2002 apud ABRAMOVICIUS, 2007). Neste  sentido,  a  prestação  dos  serviços  farmacêuticos  constitui  um papelconsiderável nos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. A farmáciahospitalar é uma unidade clínico-assistencial, técnico e administrativo, dirigida peloprofissional  farmacêutico,  integrada  funcional  e  hierarquicamente  às  atividadeshospitalares (BRASIL, 1997). Compreende-se que é um departamento do hospitalque  exige  elevados  custos, e  o  farmacêutico  hospitalar  deve  integrar-se  para  aeficiência  administrativa  com consequente  redução dos custos  (BRASIL,  2010a).Além de tudo,  possui  o  compromisso de oferecer  uma Assistência Farmacêutica(AF)  com  critérios  de  qualidade  e  custo-efetividade  com  intuito  de  atender  àsnecessidades  farmacoterapêuticas  dos  usuários  do  hospital,  para  garantir  umaterapia  segura  e  efetiva  que  melhore  a  qualidade  de  vida  dos  indivíduos(STORPIRTIS, 2006). Não  é  atual  a  necessidade  da  supervisão  do  farmacêutico  nosestabelecimentos  de  saúde  que  empregam  e  utilizam  medicamentos.  Nesta



21perspectiva as funções do farmacêutico hospitalar no Brasil podem ser vistas emalgumas legislações listadas a seguir:
 Lei nº5991 (1973) – Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;
 Lei n  o     6.360 (1976) - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitosos  Medicamentos,  as  Drogas,  os  Insumos  Farmacêuticos  e  Correlatos,Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;
 Resolução do CFF  nº 300 (1997) – Regulamenta o exercício profissional emFarmácia e unidade hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ouprivada;
 Portaria MS/SAS nº 1.017 (2002) - Estabelece que as Farmácias Hospitalaresintegrantes do SUS devem estar sob responsabilidade do farmacêutico;
 Portaria nº 4.283 (2010) - Aprova as diretrizes e estratégias para organização,fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbitodos hospitais;
 Resolução nº  568  (2012a)  –  que regulamenta  o  exercício  profissional  nosserviços  de  atendimento  pré-hospitalar,  na  farmácia  hospitalar  e  em outrosserviços de saúde, de natureza pública ou privada;
 Resolução nº 577 (2013) - Dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidadetécnica  de  empresas  ou  estabelecimentos  que  dispensam,  comercializam,fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para asaúde.
 Lei nº 13.021 (2014) - Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividadesfarmacêuticas.O farmacêutico hospitalar contribui para melhoria da qualidade da assistênciaprestada  nos  serviços.  Esta  classe  profissional,  passo  a  passo,  assume  maiorresponsabilidade com a farmacoterapia e com isso também promove o uso racionalde medicamentos por meio de ações direcionada as necessidades dos pacientes

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument


22(STORPIRTIS,  2006)  e  favorecendo  a  adoção  de  práticas  seguras  emestabelecimentos de saúde tem sido fundamental para minimizar danos ao paciente.(KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999; ABRAMOVICIUS, 2007). 3.2.  Cuidados em saúde e segurança do pacienteNa  tentativa  de  oferecer  um  atendimento  de  qualidade  aos  usuários  deserviços de saúde, a ANVISA do mesmo modo que as demais instituições envolvidascom a saúde, não medem esforços para a melhoria e aperfeiçoamento das práticas.A expressão “qualidade do cuidado em saúde” integra múltiplos atributos, tais como:a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a legitimidade ea  equidade.  Estas  propriedades,  citadas  anteriormente,  servem  de  auxílio  paracaracterizar o desempenho dos sistemas de saúde, se avaliadas separadamente ouem conjunto serão capazes de refletir  a relevância do termo qualidade (BRASIL,2013a).  Donabedian  (2003)  define  esses  termos  da  seguinte  maneira(DONABEDIAN 2003 apud BRASIL, 2013a):a) Eficácia:  Habilidade da ciência e tecnologia do cuidado de saúde em realizarmelhoria no estado de saúde quando utilizada em circunstâncias específicas;b) Efetividade: Grau em que as melhorias nas condições de saúde possíveis a cadamomento são, de fato, atingidas. Implica na comparação entre o desempenhorealizado  e  aquele  indicado  pela  ciência  e  tecnologia,  idealmente  ou  sobcircunstâncias específicas. A efetividade é um conceito relativo;c) Eficiência: Habilidade em reduzir o custo do cuidado sem diminuir as melhoriasnas condições de saúde;d) Otimização: Balanço das melhorias nas condições de saúde comparadas com ocusto de tais melhorias;e) Aceitabilidade:  Grau  de  conformidade  do  cuidado  aos  desejos,  vontades  eexpectativas do paciente e de seus familiares;



23f) Legitimidade:  Conformidade  com  as  preferências  sociais,  expressas  emprincípios éticos, valores, normas, leis e regulamentações;g) Equidade: Conformidade com o princípio que determina o que é justo e razoávelna distribuição do cuidado de saúde e dos seus benefícios entre os membros deuma população.Desde 2004, com a criação do programa Aliança Mundial para a Segurançado Paciente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os países envolvidostem  se  voltado  para  promover  a  qualidade  e  a  segurança  da  assistência  nasunidades de saúde (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2013c). Dentre os inúmeros objetivosdessa  aliança  pode-se  citar:  o  apoio  aos  Estados-membros  em  promover  umacultura de segurança nos sistemas de saúde e no desenvolvimento de mecanismospara  melhorarias  na  segurança  do  paciente;  definir  soluções  com  relação  àsegurança que possam ser amplamente disponíveis para todos os estados-membrose que sejam de fácil  implantação;  desenvolver  e  divulgar  o  conhecimento  sobresaúde baseada em evidências e melhores práticas na segurança do paciente; entreoutros tópicos (BRASIL, 2013a).Desta forma, os países membros desta Aliança comprometeram-se em criarestratégias  para  garantir  uma  assistência  de  qualidade  nos  serviços  de  saúde.Consequentemente,  foram estabelecidas  seis  metas  internacionais  de  segurançaneste programa. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente tambémadotou essas metas para os estabelecimentos de saúde com a intenção de melhoraro cuidado, sendo elas (WHO, 2005;  BRASIL 2013a;  CAPUCHO; BRANQUINHO;REIS 2010):
 META 1 - identificar os pacientes corretamente;
 META 2 -  melhorar  a  efetividade  da  comunicação  entre  os  profissionais  daassistência;
 META 3 - melhorar a segurança de medicações de alta vigilância;
 META 4 - assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimentocorreto e paciente correto (no Brasil foi  criado o Manual para Cirurgia Segurapela ANVISA);



24
 META 5 - reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde (comopor  exemplo,  campanhas  educacionais  para  estabelecer  padrões  simples  eclaros para higienização das mãos);
 META 6 - reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas.O  tema,  assim  como  a  cultura,  da  Segurança  do  Paciente  vem  sendodesenvolvido diligentemente pela ANVISA. No ano de 2013 foi instituído o ProgramaNacional  de  Segurança  do Paciente  pela  Portaria  nº  529/2013,  demonstrando ocompromisso do governo. Tal norma serve também para oportunizar a qualificaçãodo cuidado oferecido  nos estabelecimentos  de saúde em todo território  nacional(BRASIL, 2013a). Também em 2013  a  ANVISA publica  a  Resolução  da  Diretoria  Colegiada(RDC)  nº  36,  de  25  de  julho  de  2013,  que  institui  ações  para  a  segurança  dopaciente em serviços de saúde, onde institui a implantação do Núcleo de Segurançado Paciente (NSP) em serviços de saúde de forma obrigatória. A principal função doNSP é promover e apoiar ações voltadas para segurança do paciente nas diferentesrepartições  que  trabalham  com  riscos  na  instituição.  Além  de  garantir  que  osserviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins aque se propõem (BRASIL, 2013d). Neste cenário a ANVISA em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e aFundação  Oswaldo  Cruz  (FIOCRUZ),  publicaram  protocolos  de  segurança  dopaciente, a fim de orientar e promover práticas seguras para todos os profissionaisque  atuam  nessa  área.  Em  todo  o  Brasil  as  unidades  de  saúde  devem  serorganizadas para então fornecer um melhor atendimento ao paciente. Esta medidatem como objetivo principal prevenir e reduzir a incidência de eventos que venham acausar prejuízo ao paciente (BRASIL, 2013b).Aos serviços de Saúde compete à obrigação de criar estratégias para buscade informações relevantes que servirão de base para a gestão de risco, melhoria daqualidade e segurança nesses ambientes (BRASIL, 2016). A gestão de risco deveráser desenvolvida por intermédio de aplicações sistêmicas e contínuas de políticas,procedimentos,  condutas  e  recursos  na  identificação,  análise,  avaliação,comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a



25saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional(BRASIL, 2013d).3.3.  Assistência farmacêuticaA Assistência Farmacêutica pode ser definida como um conjunto de açõesdirecionadas  para  a  promoção,  a  proteção  e  a  recuperação  da  saúde;  tantoindividual como coletiva, desenvolvidas pelo farmacêutico e outros profissionais desaúde; que têm o medicamento como insumo essencial, tendo em vista o acesso e oseu uso racional (Brasil,  1998a; BRASIL, 2010). Portanto, para ser assegurado oacesso  aos  medicamentos,  principalmente  aqueles  conceituados  essenciais,  énecessário a execução da AF, tendo em vista a qualidade de vida da população eincluindo os demais serviços de saúde (CAVALCANTE, 2007). As ações de AF devem ser realizadas com base nos princípios doutrinários deintegralidade,  equidade  e  universalidade  definidos  pela  Lei  Orgânica  da  Saúdedentro dos seus princípios e diretrizes (BRASIL,  1990).  Desta forma para que aAssistência ofereça uma atenção integral, é necessário um planejamento minuciosodas ações,  levando em conta  a  complexidade dos serviços  e  as  prioridades dosistema de saúde, além das características epidemiológicas de cada região. Paraassim fornecer um atendimento que venha a satisfazer quaisquer necessidades dapopulação (MARIN et al., 2003).Para uma melhor gestão, todos os serviços devem ser organizados de acordocom  seus  níveis  de  complexidade.  Desta  forma,  a  Política  Nacional  deMedicamentos (PNM), no que diz respeito à AF, preconiza a descentralização e umareorientação,  no sentido de que não se restrinja  à aquisição e à distribuição demedicamentos (Brasil, 1998a).Especialmente no que tange à atenção básica, as etapas de aquisição e dedistribuição  são  realizadas  de  forma  descentralizada  pelos  municípios  e  sob  acoordenação  dos  estados  (CORADI,  2012).  Lembrando  que  as  atividadespertencentes ao ciclo da AF são: seleção, programação, aquisição, armazenamento,



26distribuição  e  dispensação  de  medicamentos,  além  do  acompanhamento,  daavaliação e da supervisão das ações (BRASIL, 2007). Deve-se levar em conta queestas  atividades  são  correlacionadas  e  caracterizadas  por  ações  articuladas  deforma sequencial e, portanto, a execução de forma inadequada de uma delas, acabacomprometendo o correto funcionamento de todo o ciclo (MARGONATO, 2006). De acordo com o protocolo de segurança do paciente, os estabelecimentos desaúde devem adotar estratégias para o uso seguro do medicamento. As etapas quecompõe esse uso são basicamente a prescrição, a dispensação e a administração.E por isso, esses processos devem estar devidamente descritos e divulgados, comatualizações periódicas e com livre acesso para todos os profissionais envolvidos(BRASIL, 2013b). O principal compromisso da farmácia é dispensar o medicamentode forma segura e eficaz. Dentro de todas as etapas pertencentes ao ciclo da AF, a dispensação, tantopara  pacientes  ambulatoriais  como  internados,  possui  um  papel  de  grandeimportância  na  prevenção  e  observação  de  possíveis  erros  pelo  farmacêutico.Diante disso essa ação merece total atenção (MAGALHÃES, et al., 2015). Logo, aprática  da  dispensação  foi  bem  definida  na  Política  Nacional  de  Medicamentoscomo: “o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente,geralmente,  como  resposta  a  apresentação  de  uma receita  elaborada  por  um profissionalautorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado domedicamento.  São  elementos  importantes  da  orientação,  entre  outros,  a  ênfase  nocumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, oreconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos”(BRASIL, 1998a).Tendo  como  base  este  conceito,  a  dispensação  não  se  limita  à  simplesentrega do medicamento presente na prescrição para o paciente. Alguns parâmetrostécnicos devem ser colocados em prática pelo farmacêutico ou profissional treinadopor ele, dentre eles: a garantia da entrega do medicamento correto ao paciente, nadose e na quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso e corretoarmazenamento.  Entre outras orientações fundamentais  destacam-se a forma de



27administração;  a  possibilidade de ocorrência de reações adversas;  as interaçõescom outros medicamentos, bebidas ou alimentos (BRASIL, 1998a).Dentre as ações que impactam diretamente ao paciente onde o farmacêuticopode  atuar  precisamente,  deve-se  destacar  a  prescrição  e  a  dispensação  dosmedicamentos. Assim sendo, o uso racional deverá ser prioritário. Neste contexto, ocompromisso do profissional  deve ser  sempre em função de melhorias,  por  issoalgumas medidas não podem ser negligenciadas, tais como a capacitação técnica ea educação continuada dos profissionais,  para melhorar a prescrição médica e adispensação dos medicamentos. A utilização de centros de informação que geremdados fidedignos de fácil acesso a todos os profissionais também é uma importanteferramenta  para que a terapia escolhida  obtenha sempre resultados satisfatórios(BRASIL, 1998a, BROU et al., 2005; BRASIL, 2007; BRASIL, 2006).3.4.  A prescrição racional de medicamentos A OMS esclarece que a utilização de medicamentos envolve fatores como: "acomercialização,  a distribuição,  a  prescrição e o uso de medicamentos em umasociedade,  com  ênfase  especial  sobre  as  consequências  médicas,  sociais  eeconômicas resultantes”  (WHO, 1977). Por esta razão, o medicamento assume naárea da saúde grande importância. Está relacionado à parte gerencial, às atividadesdos  profissionais  envolvidos,  e  também  nos  pacientes  com  seus  resultadosterapêuticos (SANTOS; NITRINI, 2004). Ainda de acordo com a OMS, acredita-se que, no mundo, mais da metadedos medicamentos prescritos, dispensados ou vendidos são de forma inadequada, eque metade dos pacientes não os utiliza corretamente. E ainda metade dos paísesnão  implantaram  politicas  básicas  para  favorecer  o  uso  racional,  que  é  comumocorrer  quando  os  medicamentos  são  utilizados  de  forma  indiscriminada  e  semcritérios, o que resulta num grave problema de saúde publica (BRASIL, 2012b). Como a PNM descreve, a prescrição é o ato de definir o medicamento a serutilizado pelo paciente, com as respectivas dose e duração do tratamento. De uma



28forma geral, é realizada mediante a elaboração de uma receita médica. Portanto, areceita é o documento formal e escrito que estabelece o que deve ser dispensado aopaciente e as orientações de uso (CORADI, 2012). Em um ambiente hospitalar,  aprescrição será feita pela transcrição do planejamento terapêutico, no formato decomandos  de  maneira  clara,  que  serão  executados  pela  equipe  de  apoio  notratamento  do paciente,  será  o  principal  veículo  de comunicação entre  médicos,farmacêuticos, enfermeiros, cuidador e paciente; estes dois últimos no momento daalta onde serão atendidos na farmácia ambulatorial (PAZIN-FILHO et al., 2013). A prescrição de medicamentos é um documento clínico de valor legal, logo éde  responsabilidade  tanto  do  prescritor  quanto  dos  demais  profissionaisresponsáveis pela manipulação, pela dispensação e pela administração (CASTRO,2000).  Conforme o grupo de Cruciol-Souza (2008), informações incompletas nasprescrições representam falhas na comunicação entre  os  profissionais  de  saúdeenvolvidos  no  processo  de  prescrição,  dispensação  e  administração  demedicamentos e podem influenciar de forma negativa na terapia e na recuperaçãodo paciente. Dentre  as  principais  falhas  que  estão  correlacionadas  às  prescrições  quepodem causar  danos  ao  paciente  e  uma má qualidade  no  serviço  prestado,  asseguintes são evidenciadas: qualidade da grafia desfavorável, já que alguns serviçosainda  utilizam  a  prescrição  manual,  principalmente,  no  setor  ambulatorial;prescrições incompletas e confusas; o ato da transcrição da prescrição; falhas nacomunicação  para  suspensão  de  medicamentos  prescritos,  um  exemplo  disto  équando  ocorre  mais  de  um  prescritor  para  o  mesmo  paciente  sem  que  tenhaocorrido comunicação entre eles; utilização de abreviaturas não padronizadas; faltade  conhecimento  sobre  estabilidade,  incompatibilidade  e  armazenamento  demedicamentos;  diferentes  sistemas  de  pesos  e  medidas,  especialidadesfarmacêuticas  e  genéricas  com  grafias  semelhantes;  ordens  médicas  verbais  edificuldade  de  correlacionar  a  nomenclatura  genérica  com  as  especialidadesfarmacêuticas e vice-versa (GUZATTO;   BUENO, 2007).3.5.  Aspectos legais relacionados à prescrição

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Bueno,%20Denise
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Guzatto,%20Paula


29No Brasil, assim como em outros países, existem normas e legislações queregulamentam a prescrição de medicamentos. Sua elaboração é alicerçada segundoas  Leis  Federais  e  Resoluções  do  Conselho  Federal  de  Medicina  (CFM),  aResolução  1931/  2009,  que  estabelece  o  Código  de  Ética  Médica  (CEM),  doConselho  Federal  de  Farmácia  (CFF)  e  do  Conselho  de  Ética  da  ProfissãoFarmacêutica (LASTE et al., 2013; AGUIAR; JUNIOR; FERREIRA, 2006). Com base nessas referências, de acordo com a Lei 5991/73 art 35, somenteserá aviada a receita que: “a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível,observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais;b)  que  contiver  o  nome  e  o  endereço  residencial  do  paciente  e,expressamente, o modo de usar a medicação;c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultórioou da residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional.Parágrafo  único.  O  receituário  de  medicamentos  entorpecentes  ou  a  estesequiparados e os demais sob regime de controle, de acordo com a sua classificação,obedecerá às disposições da legislação federal específica.”De  acordo  com  a  RDC  n°  44/2009  da  ANVISA que,  Dispõe  sobre  BoasPráticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensaçãoe da comercialização de produtos  e da prestação de serviços farmacêuticos emfarmácias e drogarias e dá outras providências, é função do farmacêutico assegurarao paciente o direito a informação e orientação quanto ao uso do medicamento. Natentativa o de promover o uso racional, cabe ao farmacêutico avaliar os seguintesitens na receita:“I - legibilidade e ausência de rasuras e emendas; II - identificação do usuário; III - identificaçãodo medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade; IV - modo de usarou posologia; V - duração do tratamento; VI - local e data da emissão; e VII - assinatura eidentificação do prescritor com o número de registro no respectivo conselho profissional.”



30No âmbito  do  Sistema Único  de Saúde (SUS),  a  partir  do  Decreto-Lei  nº271/2002 (BRASIL, 2002), em 1 de janeiro de 2003, é obrigatória a prescrição pelaDenominação Comum Brasileira (DCB), e na sua falta, pela Denominação ComumInternacional (DCI) (BRASIL, 1999b).
Um  dos  pontos  importantes  para  o  uso  seguro  dos  medicamentos  é  oconhecimento das principais normas e legislações sanitárias. No CFM falta clarezasobre os principais tópicos, ou seja, a estrutura que uma prescrição deve apresentar.As principais  normas relacionadas ao exercício  profissional  na área da medicinaestão listadas na sequência abaixo:

 Resolução CFM nº 1.931/ 2009 - Código de Ética Médica Brasileira;
 Resolução do CFM 1.552/ 1999 - A prescrição de antibióticos nas unidadeshospitalares obedecerá às normas emanadas da CCIH;
 Resolução  do  CFM  1.477/  1997  - 1 –  VEDAR aos  médicos  a  prescriçãosimultânea  de  drogas  tipo  anfetaminas,  com  um  ou  mais  dos  seguintesfármacos:  benzodiazepínicos,  diuréticos,  hormônios  ou  extratos  hormonais  elaxantes, com finalidade de tratamento da obesidade ou emagrecimento.  2 –RECOMENDAR  aos  médicos  que  no  tratamento  da  obesidade  ouemagrecimento  restrinjam  o  uso  de  substâncias  tipo  anfetaminas,  comomonodrogas,  aos  casos  absolutamente  indicados,  seguindo  rígidos  critériostécnico-científicos;
 Resolução do CFM 1.885/ 2008 - É vedado ao médico participar de pesquisaenvolvendo  seres  humanos  utilizando  placebo,  quando  houver  tratamentodisponível eficaz já conhecido. 



31Como  já  foi  mencionado  anteriormente,  em  vista  da  preocupação  com  asegurança do paciente a ANVISA definiu alguns dados primordiais que devem serobservados nas prescrições médicas. Ao analisar este documento pode-se verificaralguns itens que são essenciais  dentro de um receituário  (como por  exemplo,  aidentificação  completa  do  paciente  e  do  prescritor,  a  posologia  e  a  via  deadministração,  entre  outros).  A importância  da  criação  e  execução  da  Portaria2095/13,  torna-se  extremamente  significante  já  que  além  dos  tópicos  antesespecificados nas demais normas, auxilia consideravelmente no ambiente hospitalar.No quadro 1 a seguir pode-se observar com maior clareza essa comparação, poisalguns  medicamentos  de  uso  hospitalar  exigem  procedimentos  diferenciadosquando  comparados  ao  uso  ambulatorial  (Ex.  diluição,  reconstituição)  (BRASIL,2013). 
QUADRO 1: Normas das legislações sanitárias brasileiras referentes às prescriçõesde medicamentos

Lei5991/73 Lei9787/99 Portaria344/98 ResoluçãoCFM 1931/09 ResoluçãoCFF 357/01 Portaria2095/13CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTENome do hospital  -  - - Nome completodo paciente  -  -  Número doprontuário - - -  - Leito - - - - - Serviço - - - - - Enfermaria - - - - - CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO DO PRESCRITORAssinatura  -    CRM - Registro noConselho  -    CATEGORIA DADOS DO RECEITUÁRIOData  -    Legibilidade  -    Ausência de usode abreviaturas  -  - - Medicamentos –DCB - 
 - - 



32Expressão dedoses *  -  -  Posologia  -  -  Via deadministração  -  -  Diluição - - - - - Reconstituição - - - - - Velocidade etempo de infusão - - - - - LEGENDA: OBSERVADO / - NÃO OBSERVADO; FONTES: Portaria 2095/13, Lei 5991/73, Portaria 344/98, Lei9787/99, Resolução CFF 357/01 e a Resolução CFM 1931/09.A identificação do paciente em um hospital exige cuidados especiais, comopor exemplo, a informação do seu nome completo, leito e enfermaria, para certificarsua correta localização e que não ocorram trocas de tratamento, que acarretaria emrisco para este paciente. Mesmo que possa sofrer ajustes a cada realidade, comoespecificado  na  Portaria  2095/13,  este  ato  demonstra  a  valorização  da  gestãovoltada  para  a  qualidade  e  a  integração  com  todos  os  processos  de  cuidado(BRASIL, 2013).       Desde o momento em que uma prescrição chega ao serviço de farmácia, ofarmacêutico tem a obrigação de analisá-la. Somente depois de ter sido verificada omedicamento será dispensado, salvo se for identificada alguma irregularidade noreceituário,  até  mesmo no que diz  respeito  às  orientações de uso.  Caso ocorraalguma necessidade de entrar em contato com o prescritor  para sanar possíveisdúvidas.  Ao farmacêutico é vedado por  lei  dispensar  qualquer  medicamento quevenha causar algum dano à saúde do paciente ou aceitar prescrições médicas quepossam colocar em risco o bem-estar do usuário (CASTRO; PEPE, 2012). Sendorespaldado pela Lei 5991/ 73 art. 35 “que estiver escrita a tinta, em vernáculo, porextenso e de modo legível,  observados a nomenclatura e o sistema de pesos emedidas oficiais” e o próprio CEM art. 11 que veda ao médico “Receitar, atestar ouemitir laudos de forma secreta ou ilegível”.Em um ambiente hospitalar, a prescrição é um documento indispensável naforma  escrita  que  serve  de  comunicação  entre  os  profissionais  médicos,farmacêuticos  e  enfermeiros.  Em função disso,  elementos mínimos  devem estar



33presentes a fim de proporcionar uma assistência proveitosa, e o tratamento atribuídopelo médico seja rigorosamente transmitido ao farmacêutico e ao enfermeiro, paraque sejam alcançados os resultados terapêuticos favoráveis (NÉRI et al., 2011). Oavanço tecnológico e científico proporcionou o desenvolvimento de novas condutasterapêuticas,  da  mesma  forma  com  que  ocorreu  o  crescimento  do  arsenal  demedicamentos no mercado levando melhorias na prescrição e aperfeiçoamento dotratamento de diferentes enfermidades (LÉLIS et al., 2008). Qualquer ação que possa ser evitada que está relacionada ao paciente queirá gerar dano, seja pela utilização inadequada, ou seja, pela prescrição é vista comoerro de medicação. Alguns exemplos destes são: administração de medicamentoerrado;  omissão  de  dose  na  prescrição;  administração  de  medicamento  nãoprescrito; via de administração incorreta; erros de técnica de administração; formafarmacêutica  incorreta;  horário  errado  de  administração;  doses  inapropriadas;preparação  e/ou  manipulação  errada;  e  administração  de  fármacos  deteriorados(MADRUGA; SOUZA, 2011).3.6.  Uso de medicamentos em pediatria Devido à escassez de estudos relacionados ao uso de medicamentos emcrianças, principalmente em virtude de questões éticas, este grupo de pacientes émais  predisposto  ao  uso  irracional  de  medicamentos.  Um  estudo  realizado  nosEstados Unidos mostrou que mais da metade dos medicamentos prescritos parapacientes  pediátricos  não  são  aprovados  ou  padronizados  para  tal  população.Acredita-se  que  no  Brasil  a  taxa  de  uso  de  medicamentos  também  é  elevadaprincipalmente, no ambiente hospitalar (CARVALHO, 2003).A  população  pediátrica  apresenta  várias  diferenças  fisiológicas  quandocomparadas à de adultos, principalmente na primeira década de vida, que sofre oprocesso de maturação. As mudanças na proporção de gordura, proteína e teor deágua corporal, além de alterações específicas no desenvolvimento dos órgãos queacompanham o crescimento, influenciam diretamente na eficácia e na toxicidade das



34doses  dos  medicamentos  utilizados.  Logo,  representam  um  grupo  dinâmico  arespeito da sua fisiologia gerando, assim, um grande desafio que é garantir o uso deum medicamento com segurança e eficácia para esse paciente (SAGE et al., 2014). Tradicionalmente,  as  doses  pediátricas  são  desenvolvidas  por  meio  deescalas alométricas das doses para adultos usando medidas de superfície de áreacorporal  ou  peso  corporal  (SAGE  et  al.,  2014).  Na  prática  muitos  profissionaisenfrentam incertezas com relação às consequências provenientes de suas decisões,com relação aos riscos e aos benefícios. Existem poucas provas e estudos queapoiem o uso de medicamentos em crianças, demonstrando o risco em que essapopulação é exposta. Normalmente, os médicos definem o tratamento com base emsua experiência e julgamento decidindo, através disso, as indicações, as doses e asformulações que deverão ser prescritas ao paciente (BRASIL, 2013a). Ao elaborar uma prescrição pediátrica deve-se sempre pensar nos aspectosespecíficos desta população, citados anteriormente; nas formas farmacêuticas e nasformulações disponíveis; na dose e na indicação clínica que apresente provas desegurança e eficácia. Segundo Meiners e Bergsten Mendes, as crianças podem serclassificadas como “órfãos terapêuticos”, já que, geralmente, ensaios clínicos para odesenvolvimento de novos medicamentos não são realizados nesta população; porquestões  legais,  éticas  e  econômicas.  Muitas  vezes  quando  os  estudos  clínicosestão na fase IV, depois de recebido a aprovação para introdução do produto nomercado, é que passam a ser utilizados em crianças. Consequentemente, podemser  prescritos  de  maneira  empírica  e  até  mesmo  controversa  (MEINERS,BERGSTEN-MENDES, 2001; GALATO et al., 2011). As  regulamentações  sobre  ética  em  pesquisa  são  fundamentais,  contudoentende-se  a  necessidade  de  se  elaborar  documentos  complementares  paraesclarecer as condições no envolvimento de participação da população pediátricaem pesquisas.  Outra  questão importante  é  com relação às  circunstâncias  e aosaspectos técnicos, que precisam ser abordados a fim de se evitar a participaçãodesnecessária  de  tal  população  em estudos  clínicos,  isso  trará  qualificação  dosdados coletados pelos pesquisadores (BRASIL, 2017).  



353.7.Medicamentos Potencialmente Perigosos A maior parte dos medicamentos apresenta uma janela terapêutica segura,entretanto existem fármacos que possuem um risco inerente, são capazes de causardanos ao paciente quando ocorrem falhas no processo de utilização. Estes fármacossão  denominados  Medicamentos  Potencialmente  Perigosos  (MPP),  oumedicamentos  de  alto  rico  ou  medicamentos  de  alta  vigilância  ou  high-alertmedications (ROSA et al., 2009). Quando  erros  acontecem  envolvendo  o  uso  dos  MPP, a  possibilidade  deacontecimentos  com  maior  severidade,  com  lesões  permanentes  e  até  mesmofatais; tornam-se mais importantes (ROSA et al., 2009). Portanto,  A consequênciaclínica pode ser mais significativa levando em consideração que no âmbito hospitalaros procedimentos terapêuticos  envolvem uma maior  complexidade.  Diante  disso,medidas  preventivas  em  todas  as  etapas  que  compõem  a  cadeia  de  uso  demedicamentos devem ser inseridas entre os profissionais (ANACLETO et al., 2010). As estratégias criadas pela Aliança Mundial  para a Segurança do pacienteauxiliam na orientação de boas práticas dentro dos serviços de saúde, na tentativade  redução  de  riscos  e  eventos  adversos.  Como  pode  ser  observado,  um  dosobjetivos é na melhoria do uso e segurança dos medicamentos de alta vigilância,revelando a importância do tema (REIS, 2015). O Institute for Safe Medication Practices (ISMP) disponibiliza uma lista com osMPP mais utilizados pelas instituições (vide apêndice1). Esta associação possui amissão  de  realizar  iniciativas  comprometidas  com  o  avanço  da  segurança  demedicamentos  em  todos  os  ambientes  que  prestam cuidados  em saúde  (ISMP,2008).Algumas barreiras que podem ser utilizadas dentro dos estabelecimentos desaúde  associados  aos  MPP.  Alguns  exemplos  são:  o  armazenamento  dosmedicamentos em locais seguros, a identificação com etiquetas vermelhas, alertasnas  prescrições  e  a  dupla  checagem  na  administração  de  heparina  e  insulina.



36Intervenções de cuidados de saúde são destinadas a beneficiar os pacientes, maseles também podem causar  danos (BRASIL 2013a).  A combinação complexa deprocessos, tecnologias e interações humanas que constitui o moderno sistema deprestação de cuidados de saúde pode trazer benefícios significativos. No entanto,também envolve um risco inevitável de eventos adversos, por isso a necessidade demedidas que venham reduzi-los (WHO, 2005). 
3.8.Uma visão dos Estudos de Utilização de MedicamentosA Farmacoepidemiologia  pode  ser  definida  como  o  estudo  do  uso  e  dosefeitos dos fármacos em um elevado número de pessoas; sobretudo avaliando oimpacto dos medicamentos sobre a população. Estudos estes realizados por meioda Farmacovigilância e dos Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM),  quepossui alta relevância já que por seu intermédio é possível supervisionar e assinalarinterações medicamentosas, promovendo a atenção à saúde. Além disso, os EUMpossibilitaram o reconhecimento de prescrições irracionais, sendo um forte aliado noque diz respeito à identificação de adversidades cujos resultados são revertidos paraa  área  educacional,  resultando  em  estímulos  para  a  educação  continuada  aosprofissionais envolvidos (LAPORTE, TOGNONI, 2008; CASTRO, 2000). A OMS  define  a  Farmacovigilância  como  uma  ciência  cujas  ações  estãovoltadas  para  o  desempenho  dos  medicamentos;  atividades  estas  relativas  àidentificação, à avaliação, à compreensão e à prevenção de efeitos adversos ouqualquer problema possível  relacionado com fármacos  (BRASIL,  2002).  Assim, aimplantação dessa atividade em um estabelecimento de saúde tem como objetivoprevenir e monitorar falhas em todo o ciclo dos medicamentos, desde a seleção, atéa  destinação  final,  passando  por  fases  importantes  da  AF,  como  aquisição,prescrição  e  dispensação  desses  produtos  (CAPUCHO;  CARVALHO;  CASSIANI,2012). 



37Com o intuito de produzir políticas governamentais na área de saúde os EUMse  enquadram  como  fatores  cruciais,  por  isso  estratégias  de  pesquisas  sãofundamentais para auxiliar na obtenção de referências. Logo, estes estudos serãocapazes de fornecer informações e dados seguros sobre o uso de medicamentos,por causa da grande quantidade e variedade destes hoje no mercado. A qualidadede  informação  fornecida  pode  estar  relacionada  à,  por  exemplo:  tendências  deconsumo  devido  à  diversidade  produtos,  qualidade  dos  medicamentos  maisutilizados, prevalência da prescrição médica, custos, entre outros (CASTRO, 2000;FIGUEIREDO, 2008). Vários estudos apontam que alguns dos principais objetivos dos EUM é adescrição  da  utilização  dos  medicamentos,  a  avaliação  qualitativa  dosmedicamentos mais utilizados; com a finalidade de identificar problemas e intervirquando  esses  problemas  forem  devidamente  identificados.  Os  EUM  podem  serclassificados e divididos da seguinte maneira: a) estudos de consumo; b) estudos deprescrição-indicação;  c)  estudos  de  indicação-prescrição;  d)  estudos  sobre  oesquema  terapêutico;  e)  estudos  que  condicionam  os  hábitos  de  prescrição  oudispensação; f) estudos das consequências práticas da utilização dos medicamentose;  g)  estudos  de  intervenção.  Os  estudos  de  consumo pretendem descrever  osmedicamentos utilizados e em que quantidades o são (CASTRO, 2000; CASTRO;PEPE, 2012). Com o intuito  de  atender  às necessidades da população e  das iniciativassanitárias,  seja  qual  for  a  ação desenvolvida em um serviço de saúde deve serfundamentada por fontes confiáveis; para então ter a possibilidade de intervençõesadequadas (MARIN et al., 2003). Neste sentido, a busca de medidas do estado desaúde da população é uma atividade essencial.  Com o avanço no controle  dasdoenças infecciosas e uma melhor visão e definição de saúde, passou-se então aavaliar  outras  dimensões  do  estado  de  saúde  como,  por  exemplo,  dados  demorbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições devida (RIIS, 2008). A partir do momento que for compreendida a real situação, açõesde  intervenção  serão  decisivas  na  resolução  ou  orientação  para  resolução  deproblemas encontrados no campo da assistência (CASTRO, 2000).  Os indicadores



38de  saúde  foram  desenvolvidos  para  facilitar  a  quantificação  e  a  avaliação  dasinformações produzidas com tal finalidade (RIIS, 2008).A  fim  de  desenvolver  práticas  que  promovam  o  uso  racional  demedicamentos,  a OMS passou a sugerir o uso de alguns indicadores como umamaneira  de  descrever  e  avaliar  com segurança  aspectos  que  afetam  não  só  aprática farmacêutica em grandes e pequenos centros de saúde, mas também deoutros profissionais.  Com o objetivo principal  de  auxiliar  o  acompanhamento e aavaliação de uma política de medicamentos (BRASIL, 2007). Esta organização destaca a implantação de indicadores de prescrição paraser possível dimensionar a real situação. Alguns exemplos podem ser citados como:o  número  de  medicamentos  por  prescrição;  a  porcentagem  de  medicamentosprescritos pelo nome genérico; a porcentagem de antibióticos e a porcentagem demedicamentos injetáveis.  Com a média de medicamentos por  prescrição médicapode-se ter uma ideia e avaliar o número de medicamentos ao qual o paciente estásujeito. Com esta análise, é possível observar o grau de educação e informação doprescritor acerca dos medicamentos, avaliar se tempo, custos e esforços utilizadospor  uma  determinada  terapia  corresponderá  proporcionalmente  na  saúde  e  naqualidade de vida do paciente. Além de medir prescrições desnecessárias, comoocorre no uso irracional (ZANIN; SIMON, 2012).3.9.  O método de classificação ATC/DDDA fim de que os  estudos de consumo apresentassem dados confiáveis,  éprimordial que os resultados expressados adotassem uma classificação única. Vistoa importância dos EUM, foi reconhecida a necessidade de se adotar uma unidade demedida universal que fosse capaz de uniformizar a expressão dos resultados, paraque então pudesse ocorrer troca de informações. Uma classificação com habilidadede  organizar  com  transparência  todo  arsenal  terapêutico  disponível  (CASTRO,2000).  



39No inicio da década de 70, foi  criado na Noruega pelo  Norwegian MedicalDepot, o sistema Anatômico Terapêutico e Químico – ATC (Anatomical Therapeutic-Chemical) de classificação de fármacos. A classificação ATC foi  construída tendocomo base um sistema já em uso pela European Pharmaceutical Market ResearchAssociation  e  foi  adotado  pelo WHO  Collaborating  Centre  for  Drug  StatisticsMethodology, entidade ligada à OMS (CASTRO, 2000; WHO, 2016).Neste sistema os fármacos foram distribuídos em diferentes grupos, segundoo órgão ou o sistema nos quais atuam, e conforme suas propriedades químicas,farmacológicas e  terapêuticas.  Além dessa classificação,  também foi  criada umaunidade técnica de medida uniformizada para possibilitar a comparação estatísticados dados e uma interpretação mais ampla dos estudos – Definided Daily Dose ouDose Diária Definida (DDD) (CASTRO, 2000; WHO, 2016).A DDD é definida pelo  WHO Collaborating Centre como a dose média demanutenção diária para determinado fármaco, na sua indicação principal, em adultos(a referência de peso é de 70 kg).  Sendo que a DDD só deverá ser atribuída amedicamentos  que  já  possuem  um  código  ATC.  Os  resultados  de  consumoapresentados pelas DDDs, apenas fornecem uma estimativa aproximada do uso enão  sua  uma  imagem  exata.  Estes  dados  permitem  ao  pesquisador  avaliar  astendências  no  consumo  de  fármacos  e  realizar  comparações  entre  grupospopulacionais (WHO, 2016).O sistema de classificação ATC e a Dose Definida Diária (DDD) como unidadede medição são recomendados pela OMS para estudos de utilização de fármacos. Osistema é amplamente utilizado internacionalmente e o número de usuários aumentaano  após  ano.  Inclusive  a  própria  OMS  disponibiliza  um  guia,  atualizadoperiodicamente, para essa classificação com intuito de elaborar diretrizes é fornecerinformações sobre esse sistema ao público (WHO, 2012).



404. METODOLOGIA 4.1.TIPO DE ESTUDO Foi  realizado  um  estudo  de  utilização  de  medicamentos  em  pacientespediátricos internados em um hospital de médio porte, localizado na zona oeste dacidade do Rio de Janeiro. O estudo teve desenho transversal e retrospectivo.4.2.  LOCAL E POPULAÇÃO.O Hospital onde foi realizado o estudo foi inaugurado em 1996, contando com250 leitos, dentre os quais destacam-se unidades de terapia intensiva, centro deterapia  intensiva  para  adultos  e  neonatos,  clínica  médica,  internação  cirúrgica,ortopedia, grande e pequena emergência e pediatria. É o hospital de referência daregião quando se  trata  de mordeduras por  animais peçonhentos,  acidentes  commateriais biológicos e violência sexual. Em 2008, foi inaugurada uma maternidadeque passou a fazer parte do hospital, e hoje é a responsável pelo maior consumo demedicamentos  e  produtos  hospitalares.  A unidade  de  farmácia  hospitalar  aindaatende a pacientes da saúde mental e gestantes inseridas no programa de diabetesgestacional.A  equipe  de  farmácia  deste  hospital  é  constituida  por  12  farmacêuticosdivididos em plantonistas de 24 horas  e  diaristas,  além de dois  residentes,  doisoficiais de farmácia, três membros do setor administrativo, um do setor financeiro emais  um denominado apoio.  Diariamente  a  farmácia  atende  uma média  de 150prescrições distribuídas entre o hospital  e  a  maternidade,  nos setores de clínicamédica (30 prescrições),  internação cirúrgica (30 prescrições),  Centro de TerapiaIntensiva (CTI) (13  prescrições), pediatria (20 prescrições), sendo que este setornão  é  plenamente  ocupado  pela  pediatria,  a  maternidade  é  composta  por  doisalojamentos  sendo  cada  um  com  30  leitos.  A  farmácia  não  tem  acesso  àsprescrições do serviço de grande emergência e traumatologia, mas este local temuma média de 80 leitos ativos. 



41O sistema  de  distribuição  de  medicamentos  para  os  diversos  setores  dohospital  e  maternidade  é  tanto  dose  coletiva  como  individualizada.  No  qual  ossetores  de clínica médica,  de  internação cirúrgica e do CTI,  são distribuídos deforma  individualizada.  Os  demais  setores,  da  internação  pediátrica,  da  grandeemergência/traumatologia  e  dos  alojamentos  da  maternidade,  o  sistema  dedistribuição  é  misto;  somente  os  medicamentos  controlados,  listados  na  portaria344/98  e  os  antimicrobianos  são  distribuídos  por  paciente,  isto  é  de  formaindividualizada, os demais medicamentos são distribuídos de forma coletiva.          A  população  que  foi  estudada  corresponde  aos  pacientes  internados  noserviço  de  pediatria  do  hospital,  onde  são  reservados  cerca  de  10  leitos.  Asprescrições pediátricas são pré-digitadas com os principais medicamentos utilizadospor  estes  pacientes  (por  exemplo:  hidratação venosa –  soro glicosado 5%, sorofisiológico  0,9%;  alguns  antibióticos  -  Oxacilina,  Clindamicina,  entre  outros;medicamentos SOS – Dipirona e  Bromoprida;  e  para  nebulização –  Fenoterol  eIpratrópio), entretanto, a maior parte delas são mistas (prescrição parte pré-digitadae parte escrita à mão), observou-se pouca ocorrência de prescrições completamentemanuscritas..  A prescrição  original  permanece  no  setor  de  pediatria  e  a  cópiacarbonada  é  enviada  para  a  farmácia  que  é  arquivada  após  a  dispensação.  Osistema de distribuição dos medicamentos é do tipo misto para 24 horas. As  prescrições  emitidas  para  pacientes  pediátricos  de  ambos  os  sexosinternados por período superior a 24 horas, durante os meses de fevereiro a junhodo ano de 2016, foram selecionadas para comporem a amostra do estudo. 4.3.COLETA E ANÁLISE DE DADOSFoi realizada à partir da cópia carbonada das prescrições arquivadas no setorde farmácia. Como já mencionado, diversas normas abordam acerca do conteúdoque  deve  está  presente  numa  prescrição.  Sendo  assim,  as  principais  variáveisestudadas constam das normas relacionadas ao ato de prescrever. Neste sentido, foi adotado o  Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso eAdministração de Medicamentos da ANVISA, já que este aborda o maior número de



42variáveis,  que  também  são  observados  nos  outros  parâmetros  legais  (BRASIL,2013b).Quanto aos requisitos obrigatórios na prescrição foi verificada a presença dosseguintes itens (BRASIL, 2013b):a) Identificação  do  paciente: num  ambiente  hospitalar  a  identificação  deverá  serrealizado  de  acordo  com  um  formulário  da  instituição,  onde  as  seguintesinformações não poderão estar ausentes:
• Nome do hospital;
• Nome completo do paciente;
• Número do prontuário ou registro do atendimento;
• Leito;
• Serviço;
• Enfermaria.b) Identificação do prescritor: existência de assinatura e CRM;c) Data da prescriçãod) Legibilidade:  em função  do  alto  grau  de  subjetividade  envolvida  no  julgamentodesse tópico, será classificada como ilegível a grafia que necessitasse maior tempode  leitura,  sem  certeza  de  compreensão  total  de  todas  as  palavras,  números,símbolos e abreviaturas.e) Medicamentos prescritos utilizando a Denominação Comum Brasileira (DCB)f) Posologia g) Via de administraçãoh) Expressão  de  doses:  A  utilização  da  forma  farmacêutica  (ampola,  frasco,comprimido  e  outros)  na  prescrição  deverá  ser  acompanhada  de  todas  asinformações necessárias para a dispensação e administração segura.Alguns  medicamentos  injetáveis  necessitam  de  recomendações.  Estasinformações referentes a estes itens não são obrigatórios,  mas sua presença naprescrição  facilita  a  dispensação  e  a  administração  correta  e  segura  domedicamento, como: i) Diluição: para medicamentos de uso endovenoso,  intramuscular, subcutâneo, naprescrição deverá conter informações sobre o diluente (tipo e volume). j) Reconstituição: para  medicamentos  de  uso  endovenoso,  intramuscular,subcutâneo,  na  prescrição  deverá  conter  informações  sobre  o  diluente  (tipo  evolume). 



43k) Velocidade de infusão: velocidade e tempo de infusão (para endovenosos).As informações referentes à diluição e à reconstituição, e suas orientaçõescom relação ao tipo e volume do diluente; e a velocidade de infusão foi verificadanas bulas dos medicamentos pela consulta dos dados no site da ANVISA.Outros problemas em uma prescrição que devem ser observadas pois suapresença comprometem a segurança do paciente são:l) Uso de abreviaturasm) Prescrição de medicamentos com nomes semelhantesA  coleta  dos  dados  foi  realizada  através  de  um  formulário  específico(apêndice 2); posteriormente, foram digitados, conferidos e processados em umaplanilha  utilizando  o  programa Microsoft  Excel.  Os  dados foram processados eanalisados de forma agregada; nenhum item foi estudado de maneira isolada, comintuito de não expor a clínica ou o profissional pertencente à mesma. A planilha paraa coleta de dados encontra-se no APÊNDICE 2. Além destes resultados uma análiseestatística de outros fatores foi realizada, tais como: 
•  Número  de  medicamentos  prescritos  no  período:  Média  de  medicamentos  porprescrição. As  prescrições  estavam  organizadas  pelos  meses  selecionados(fevereiro/2016 a junho/2016) e pelas quantidades que foram geradas no dia queocorreu o atendimento.  Os medicamentos foram adicionados um a um em ordem deobservação no formulário de coleta de dados, sendo marcados e posteriormenteforam somados. Parte do formulário pode ser visto no apêndice 3.

•  Percentual  de  receitas  em  que  foram  prescritos  medicamentos  potencialmenteperigosos:  prescrições com presença de MPP dividido  pelo  total  de  prescrições,multiplicado por 100. Para investigar os MPP prescritos no período foi utilizado o mesmo formuláriode coleta  de dados referentes  aos medicamentos,  falado anteriormente.  A ISMPdisponibiliza uma lista com os MPP mais utilizados nas instituições (apêndice 2), quefoi empregada como base para elaboração dos resultados.



44A classe  terapêutica  e  os  medicamentos  mais  prescritos  no  período,  foianalisada segundo a classificação recomendada pela OMS: Anatomical TherapeuticChemical (ATC) nível 1 (grupo anatômico) e os mais utilizados também classificadosno nível 2 (grupo terapêutico) (WHO, 2016). Os resultados são apresentados emtabelas.  No site da  WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology épossível acessar a base de dados com todas essas classificações. 4.4.CONSIDERAÇÕES ÉTICAS Esta  pesquisa  foi  realizada  atendendo  ao  que  preconiza  a  Resolução  doConselho Nacional de Saúde, CNS n° 466/12, que apresenta as Diretrizes e NormasRegulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos,  com segurança erespeito total às pessoas participantes. Sendo assim, foi garantida a segurança econfidencialidade  dos  dados  coletados.  O  estudo  foi  analisado  e  aprovado  peloComitê  de  ética  em  pesquisa  da  Universidade  Federal  Fluminense  -  HospitalUniversitário  Antônio  Pedro  /  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  FederalFluminense  -  HUFMUFF  (CAAE  No  57819516.0.0000.5243,  aprovado  em07/10/2016)  e  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde do Rio  de Janeiro  -  SMS/RJ(CAAE No 57819516.0.3001.5279, aprovado em 25/11/2016).



455. RESULTADOS E DISCUSSÃODurante o período de estudo foram analisadas 1474 prescrições, totalizando112  especialidades  farmacêuticas,  8036  medicamentos  prescritos  no  período  defevereiro a junho de 2016. O maior número de medicamentos prescritos encontradosem uma receita foi 17 e o menor número de medicamentos foi 2, sendo a média demedicamentos  por  receita  5,42.  A  média  de  medicamentos  e  suas  formasfarmacêuticas foram próximas à verificada por Weber e colaboradores (2012), queobservou 5,06 medicamentos por prescrição.No decorrer  da  análise,  foram verificados 8  medicamentos potencialmenteperigosos.  A Tabela  1  apresenta  o  número  de vezes que  foi  observado  (n)  e  afrequência com que foram prescritos em ordem decrescente.TABELA 1: Frequência dos medicamentos potencialmente perigososMEDICAMENTO n Frequência relativa (%)Cloreto de Potássio 10% 313 3,89Cloreto de sódio 20% 312 3,88Enoxaparina 40mg 16 0,20Glicose 50% 5 0,06Carbamazepina 200mg cp. 4 0,05Adrenalina 1mg/ mL 3 0,04Insulina NPH 2 0,02Insulina Regular 1 0,01TOTAL DE MPP 656 8,16TOTAL DE MEDICAMENTOS 8036 100 LEGENDA: n = número de observações do medicamento nas prescrições De  acordo  com  o  Institute  of  Health  Care  Improvement  (IHCI),aproximadamente 58% dos danos causados por medicamentos, em hospitais, sãocausados  pelos  MPP.  Além  disso,  outro  fator  preocupante  é  que  muitos  dosmedicamentos utilizados em unidades pediátricas são  off-label  ou não aprovados(MEISEL e MEISEL, 2007 apud SANTOS, 2009). 



46Soares e colaboradores (2012) realizaram um estudo também com pacientespediátricos,  e  da  mesma forma os dois  MPP mais  prescritos  foram as soluçõesinjetáveis de cloreto de potássio e cloreto de sódio. Em uma emergência pediátricafoi verificado que os principais erros médicos estão relacionados às prescrições devolume de hidratação venosa e de concentração de eletrólitos, sendo que erros naadministração de cloreto de potássio injetável podem até mesmo ser fatais (SELBSTet al. apud CARVALHO; VIEIRA, 2002).Outro fator que pode favorecer o erro é o fato de que esses medicamentossão distribuídos de forma coletiva e sem alertas como é sugerido pelo ISMP. Essasbarreiras dentro dos estabelecimentos são fundamentais (BRASIL 2013a). É comuma  ocorrência  de  erros  relacionados  aos  nomes  e  aos  rótulos  similares  demedicamentos, erros estes passíveis de prevenção (CARVALHO; VIEIRA, 2002).De acordo com o protocolo de segurança na prescrição desenvolvido pelaANVISA,  alguns  itens  são  imprescindíveis  para  a  segurança  do  paciente.  Comrelação  à  identificação  do  paciente  o  do  prescritor,  a  Tabela  2  apresenta  osresultados encontrados referentes ao cabeçalho das prescrições. O preenchimentodessas informações é essencial para a correta identificação do paciente. Diversosestudos apontam problemas relacionados a essa identificação e à frequência dessasocorrências (SOARES et al., 2012). TABELA 2: Dados de identificação ausentes nas prescriçõesIDENTIFICAÇÃO DO PACIENTEPARÂMETRO n % AUSENTENome do hospital 533 36,2%Nome completo do paciente 517 35,1%Número do prontuário 283 19,2%Leito 141 9,6%Serviço 104 7,1%Enfermaria 106 7,2%IDENTIFICAÇÃO DO PRESCRITORAssinatura 224 15,2%CRM - Registro no Conselho 262 17,8%TOTAL 1474 100%LEGENDA: n – número de prescrições



47Winterstein e colaboradores (2004) realizaram um estudo demostrando que72% dos erros de medicação foram durante a elaboração da prescrição, seguidospela  administração  (15%),  dispensação  (7%)  e  transcrição  (6%).  Informaçõesausentes nas prescrições com relação à identificação do paciente e do prescritorcomprometem  a  segurança  da  prescrição,  por  aumentar  a  possibilidade  de  umpaciente  receber  medicamentos  que  não  foram  prescritos  ao  mesmo  e,consequentemente, sofrer danos advindos dessa troca. Como o local de estudo éum hospital de ensino é indiscutível a necessidade de melhorias nesse ambiente(BRASIL, 2013b).   No  presente  estudo,  a  informação  sobre  a  identificação  do  paciente  naprescrição  apresentou  elevado  percentual  de  inadequação  sendo  observadasinformações incompletas,  com abreviatura ou ilegíveis;  resultando em 35,1% dasprescrições. Em 19,2% não havia o número de registro do paciente no hospital; e emcerca de 7% não havia a informação quanto ao serviço ou enfermaria ocupadospelos pacientes. A deficiência nas informações contribui para a ocorrência de trocade  prescrições  entre  homônimos e até  mesmo  administração  de  medicamentosincorretos,  que pode ser  evitado pelo  correto  preenchimento  dessas (CRUCIOL-SOUZA; THOMSON; CATISTI, 2008, DEAN et al., 2002). Miasso & Cassiani (2000)verificaram que 33,9% dos erros de administração de medicamentos em um hospitalde  ensino  estariam  relacionados  a  problemas  de  identificação  do  paciente,  istoindica a necessidade de aprimoramento no aprendizado do correto preenchimentodas informações na prescrição.A assinatura do prescritor esteve ausente em 15,2%, e o registro no conselhoem 17,8% das prescrições. Como a prescrição é um documento legal, deve conterinformações  referentes  ao  prescritor  tal  como  sua  correta  identificação  (nomelegível, assinatura e registro no respectivo conselho), uma vez que em situações dedúvidas,  o  médico  possa  ser  solicitado.  Assim,  é  irrefutável  que  a  corretaidentificação do prescritor  é  um parâmetro  que tem por  objetivo  agregar  valor  àprescrição e à função do médico na equipe hospitalar; além de ser uma exigêncialegal  (ROSA et  al.,  2009,  SOARES et  al.,  2012).  Aguiar  e  colaboradores (2006)constataram em sua pesquisa que 87% das prescrições,  de um hospital  públicogeral  de  médio  porte,  estavam  com  a  legibilidade  das  informações  acerca  do



48prescritor  comprometidas.  E Weber e colaboradores (2012),  observaram que umpouco mais da metade das prescrições, 55,4% foi verificada a assinatura do médicoenquanto  em  nenhuma delas  encontrou-se  o  registro  no  Conselho  Regional  deMedicina.Ainda de acordo com o protocolo de segurança do paciente, existem algunsitens para verificação e administração segura do medicamento; configurando-se: “Osnove certos para a administração do medicamento”. São eles: 1. Paciente certo, 2.Medicamento certo, 3. Dose certa, 4. Via certa, 5. Hora certa, 6. Registro certo daadministração,  7. Orientação certa,  8.  Forma farmacêutica correta e 9.  Respostacorreta. A conferência destes itens não irá garantir que falhas não irão ocorrer, maspodem preveni-las de forma significativa (BRASIL, 2013b).  De acordo com Malcolme Yisi (2010), em um estudo realizado num hospital universitário dinamarquês 36%das doses de medicamentos foram administradas sem qualquer prévia verificaçãoverbal  da  identificação  do  paciente.  Isto  demonstra  que  esse  problema  não  éexclusivamente  brasileiro,  e  sim  de  ordem mundial,  por  isso  a  OMS não  medeesforços para incentivar melhorias na segurança do paciente (WHO, 2005).A análise dos critérios de legibilidade, uso de abreviaturas, conformidade coma DCB, expressão de doses, posologia e via de administração, permitiu registrar quea legibilidade foi o parâmetro que esteve ausente na maior parte dos casos, 60,8%do  total.   Nas  prescrições  as  ilegibilidades  foram  observadas,  ora  na  parte  deidentificação do paciente, ora na parte de dados referentes ao uso do medicamento.Conforme uma pesquisa realizada por Silvério e Leite (2010), no qual se constatouque apenas 32% das prescrições estavam completamente legíveis, tal como Rosa ecolaboradores (2009) em que 53,3% estavam legíveis; o resultado encontrado estáestabelecido entre os valores mencionados nos estudos anteriores.  Verificou-se que em 11,3% das prescrições não constava a data da prescriçãoque  é  um  item  imprescindível  para  a  dispensação  e  a  administração  dosmedicamentos, assegurando que a prescrição está baseada numa avaliação médicado dia em que foi emitida. Levando em consideração que a maioria dos hospitaisutiliza um sistema de distribuição de 24 horas, a presença da data será um indícioque permitirá um melhor acompanhamento do quadro do paciente. A omissão da



49data  na prescrição pode levar  à  ocorrência de descuidos como,  por  exemplo,  apermanência  da  utilização  de  medicamentos  por  tempo  inadequado  e  aadministração de medicamentos sem indicação para  a  condição clínica  atual  dopaciente  (WEBER;  BUENO;  OLIVEIRA,  2012;  BRASIL,  2013b).  No  caso  deantibióticos,  por  exemplo,  a interrupção antes da duração prevista  do tratamentopode causar resistência bacteriana e a incapacidade de utilizar subsequentemente omesmo agente antimicrobiano (MIASSO et al., 2009).Resultados parecidos também foram encontrados em um estudo realizado porGuzatto e    Bueno  (2007),  no qual  11,9% das prescrições também não continhaminformações  sobre  a  data.   Entretanto,  em  outros  estudos  resultados  menosnegativos foram verificados como é o caso de Aguiar e colaboradores (2006), queobservaram ausência em 9,60% das prescrições e Néri e colaboradores (2011) queencontraram 3,60% das prescrições sem esta informação.  Complicações nas atividades das farmácias e enfermarias,  decorrentes decaligrafia ilegíveis,  podem induzir  a interpretações destes profissionais de acordocom sua experiência, sendo assim a dispensação e administração do medicamentotornam-se erradas. Estes erros são capazes de ocasionar atrasos no tratamento eaumento de gastos que são desnecessários para o sistema de saúde (MIASSO;CASSIANI, 2000).Já os medicamentos com nomes semelhantes, não foi encontrado nenhumcaso. A lista utilizada como base foi a desenvolvida pelo ISMP pelo boletim “Nomesde medicamentos com grafia ou som semelhantes: Como evitar os erros?” (ISMP,2014).  Entretanto,  vale  ressaltar  que  é  de  responsabilidade  das  instituições  queprestam  serviços  de  saúde  implantar  práticas  seguras  no  que  diz  respeito  aosmedicamentos com nome ortográfico ou fonético ou aspecto semelhante em todasas etapas de uso e armazenamento (HOFFMAN; PROULX, 2003).Com relação ao uso de abreviaturas, foi apurado que 96,67% das prescriçõescontinham pelo menos a presença de uma abreviatura, sendo seu uso frequente nasvias de administração, posologia e nome do medicamento. Um resultado semelhantefoi  observado  por  Néri  e  colaboradores  (2011),  onde  98  %  dos  medicamentos
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50prescritos apresentaram algum tipo de abreviatura.  Rosa e colaboradores (2009)demonstraram em sua pesquisa que o uso de abreviaturas era frequente, verificandoem média 33,3 observações por prescrição. Esta prática é reconhecida como umfator importante para a causa de erros, pois contribui para incorretas interpretações,uma vez que seu potencial em criar dubiedade e erros na comunicação é relevante.É incontestável através da observação desses dados, como tantos outros estudos, anecessidade de conscientização dos profissionais quanto aos riscos associados aesta prática frequente. (GUZATTO;   BUENO, 2007). Outras maneiras de escrita abreviada como, por exemplo, símbolos, siglas,números e certas expressões de dose utilizadas frequentemente em prescrições,também podem ocasionar tanto eventos adversos, como falhas, principalmente nasprescrições  em duas  vias  ou  em papel  pautado. O Protocolo  de  Segurança  naPrescrição,  Uso  e  Administração  de  Medicamentos  do  Ministério  da  Saúdeestabelece algumas recomendações com relação a algumas abreviaturas que nuncadevem ser utilizadas. Algumas situações merecem destaques, a título de exemplo: autilização do nome do paciente incompleto ou de forma abreviada deve ser excluídada prática cotidiana dos estabelecimentos de saúde; o uso de fórmulas químicas,como KCl, NaCl, KMnO4, nomes de medicamentos, como HCTZ, RIP, PEN BEZ,MTX, SMZ-TMP, e o uso das “unidades” (U) e “unidades internacionais” (UI), essasduas últimas consideradas as abreviaturas de maior risco, pois podem provocar aadministração de dose dez vezes maior do que a prescrita (BRASIL, 2013b). No  entanto,  insulinas  e  heparinas,  considerados  medicamentospotencialmente  perigosos,  são  prescritas  em  unidades,  por  isso  exigem  maiorprecaução  (BRASIL,  2013b).  Em  2005  no  Canadá,  foi  registrado  um  erro  deadministração  preocupante  na  dose  de  insulina;  em  vez  de  7  unidades  foramadministradas 70 unidades de insulina,  devido ao engano na leitura de “7 U” com ode “70”. Por isso, é recomendado que essa medida passe a ser escrita por extenso afim de que erros como este sejam evitados (BENETOLI et al., 2011). No que se referem aos medicamentos escritos pela DCB, em 58,42% dasprescrições todos os medicamento estavam prescritos com seu nome genérico. Umvalor abaixo se comparado a Weber e colaboradores (2012) que obteve 89,93%, e
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51Cardinal (2012) com 80%, entretanto, próximo a Aguiar e colaboradores observaramque  esta  nomenclatura  esteve  persente  em  63,4%  das  prescrições.  Deve-seressaltar que as três instituições utilizadas para comparação também são públicas; eno Brasil, a denominação genérica, além de ter o seu uso obrigatório no âmbito doSUS, reduz  equívocos entre nomes de medicamentos (BRASIL, 1999b). A OMStambém recomenda que se utilize o nome genérico dos medicamentos em todas asprescrições, com o propósito de facilitar a educação e a informação dos usuários e,no caso de hospitais, dos profissionais responsáveis pela prescrição e administraçãodos produtos (OMS, 1993). A frequência reduzida na prática de utilização do nome genérico na prescriçãopode  ser  atribuída,  principalmente,  à  forte  influência  do  marketing da  indústriafarmacêutica sobre o prescritor, o que é sempre preocupante, principalmente por setratar  de  hospital  de  ensino.  A  disponibilização  de  diferentes  apresentaçõescomerciais  para o mesmo princípio  ativo (em parte  pela grande rotatividade dasmarcas no meio hospitalar), o desconhecimento da legislação, o elevado número deassociações e a confiabilidade em determinadas marcas farmacêuticas são fatoresque podem levar o médico à prescrição pelo nome fantasia (MARIN et al., 2003).Em 48,77% das prescrições não foi indicada a dose do medicamento. Esteresultado é inferior ao de Weber e colaboradores (2012), que verificou essa omissãoem 75,54%, entretanto superior em relação a Silvério e Leite (2010) com 22%. Afalta  de  informação  no  que  diz  respeito  à  dose  podem  ocasionar  falhas  notratamento  medicamentoso.  Para  o  farmacêutico  essa  informação  é  de  sumaimportância  visto  que  a  quantidade  de  medicamento  distribuída  para  umdeterminado período, são em função da dose e os dos intervalos entre elas, estaprática reduz desperdícios, por isso, seu registro é essencial (GUZATTO;    BUENO,2007).Ao omitir um dado essencial como a dose do medicamento pode acarretarfalhas em todo tratamento. Pacientes podem ser submetidos a doses inferiores ousuperiores de um medicamento que deveria estar corretamente prescrito, e assimnão alcançaria  seu objetivo farmacoterapêutico,  por  causa de sua ineficácia,  porexemplo,  que  aumentaria  o  risco  de  resistência  microbiológica  no  caso  de  um
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52agente antimicrobiano, ou pela toxicidade, sendo este último crucial, já que podeimplicar em grave risco para o paciente (MARCHETE et al., 2010).No que se refere à posologia, em 6,03% das prescrições este item não foiinformado.  Este  resultado  está  próximo  ao  se  confrontar  com  Marchete  ecolaboradores (2010) que também encontraram 6%, contudo Silvério e Leite (2010)enfrentaram dificuldades, pois a posologia não foi indicada em 63% das prescrições.A ausência de dados essenciais na prescrição dificulta o tratamento podendo trazerprejuízos e até mesmo por em risco a vida de pacientes (SILVÉRIO; LEITE, 2010).  Com  relação  à  via  de  administração,  em  3,66%  das  prescrições  não  foiregistrada.  Rosa  e  colaboradores  (2009),  e  Aguiar  e  colaboradores  (2006),observaram  a  omissão  da  via  de  administração  em  1,30%  e  13,50%,respectivamente  das  prescrições  analisadas;  Weber  e  colaboradores  (2012)observaram  que  faltava  esse  dado  em  24,46%.  A  falta  de  informações  ourecomendações incompreensíveis ao modo de utilização e a via de administraçãopodem  levar  a  interações  medicamentosas  importantes,  até  mesmo  a  umasignificativa  perda  na  absorção  do  medicamento,  gerando  alterações  em  suabiodisponibilidade além de prejuízo terapêutico (FERRARI et al., 2013).Como pode ser constatado na Tabela 3, medicamentos injetáveis necessitamde  maiores  informações  com  relação  ao  seu  uso.  Cada  apresentação  possuicaracterísticas únicas como é o caso da reconstituição, da diluição e da velocidadede infusão, além de outras informações relevantes como é o caso da estabilidade,das incompatibilidades e das interações que devem ser mencionadas sempre quepossível,  pois  irá  auxiliar  os  profissionais  de  enfermagem  acerca  da  suaadministração.  No estudo realizado por  Galiza e colaboradores 2014,  o segundomaior erro encontrado durante o preparo do medicamento foi com relação a diluição.Além  disso,  a  dificuldade  dos  profissionais  acerca  dos  cálculos  matemáticosnecessários  para  a  diluição  pode  levar  a  preparações  de  forma  inadequadacolaborando na ocorrência de falhas (GALIZA et al., 2014). 



53TABELA 3: Dados do receituário referente aos medicamentos injetáveisPARÂMETRO AUSENTE (n) FREQUÊNCIADiluição (uso: IV, IM, SC) 683 13,9%TOTAL 4926Reconstituição (uso: IV, IM, SC) 728 49%TOTAL 1484Velocidade e tempo de infusão 1412 63,3%TOTAL 2230LEGENDA: n – número de medicamentosPara  medicamentos  injetáveis,  de  uso  endovenoso,  intramuscular,subcutâneo e em neuroeixo e plexos nervosos existem recomendações de que asinstruções devem estar claras principalmente para a equipe de enfermagem.  Emrelação à diluição, na prescrição deve conter o tipo e o volume do diluente (BRASIL,2013b).  Esta  informação  foi  observada  em  86,14%  das  prescrições  analisadas.Aguiar e colaboradores (2006) verificaram que em 48,7% das prescrições não haviaorientações quanto ao diluente a ser utilizado.A  forma  de  reconstituição  esteve  ausente  em  49,06%  das  prescriçõesanalisadas. Em estudo realizado em quatro hospitais das regiões Sudeste, Centro-oeste e Nordeste, em 2006, observaram-se como principais problemas no ambientehospitalar  as  falhas  na  técnica  e  no  preparo  antecipado  dos  medicamentos,  natécnica de administração dos medicamentos, além da comunicação e identificaçãodeficientes do usuário. Esta pesquisa ainda concluiu que 38% da frequência de errosestavam no preparo e na administração de medicamentos. Sendo assim, a ausênciadestas informações potencializa a ocorrência de erros que poderiam ser facilmenteevitados (MIASSO et al., 2006).As etapas de reconstituição e diluição dos medicamentos são cruciais, poisgeram impacto sobre a estabilidade, bem como sobre a efetividade do medicamento.Existem casos em que a incompatibilidade pode levar à diminuição ou à perda daação farmacológica do medicamento. Como é o caso da Clindamicina, que na suaconcentração ideal é administrada em forma de micelas em solução aquosa. Abaixodesta concentração ocorre hidrólise do sal, e a Clindamicina não ionizada, produzida



54pela hidrólise, se separa da fase aquosa, produzindo uma mistura não homogêneacom dupla fase (ABBOTT; BENTON; HAMPSON, 1977).Em 63,32% das prescrições a velocidade de infusão foi omitida. Já Aguiar ecolaboradores (2006) e Néri e colaboradores (2011) analisaram essa ausência em76,6%,  e  74,44%,  respectivamente,   portanto  observando  valores  relativamentepróximos. A definição da velocidade de infusão na prescrição é um fator essencialconsiderando-se  a  melhor  evidência  científica  disponível,  ou  seja,  com  fontesseguras de dados, assim como as recomendações do fabricante do medicamento,evitando-se a ocorrência  de eventos  adversos passíveis  de  prevenção (BRASIL,2013b).Medicamentos  de  uso  intravenoso  necessitam  de  um  diluente  adequado,sendo  assim,  o  médico  deve  prescrevê-lo  de  modo  seguro  e  com  a  devidacompatibilidade  ao  agente  farmacológico.  Ao  se  administrarem  concentraçõesmaiores ou até mesmo infusões rápidas que ultrapassam de maneira exorbitante orecomendado,  as  consequências  podem  ser  algumas  reações  locais,  cominflamação,  infecção  e  necessidade  de  tratamento,  ou  reações  cutâneas  quelevaram a mudanças na abordagem terapêutica,  que seriam facilmente evitadas.Logo,  para  prevenir  tais  episódios  de  reações  adversas,  alguns  medicamentosprecisam  de  acompanhamento  da  quantidade  administrada  contra  o  tempo  deinfusão (AGUIAR; JUNIOR; FERREIRA, 2006; HOEFEL; LAUTERT, 2006). Observou-se a presença de seis medicamentos prescritos no período que nãosão padronizados pela instituição, verificados na tabela 4. As observações referentesaos  medicamentos  não  padronizados  equivalem  a  0,38%  do  total  dosmedicamentos,  um  valor  adequado.  A  padronização  do  abastecimento  dosmedicamentos  é  uma ferramenta  fundamental,  pois,  tem a  finalidade  de  reduzircustos nos serviços de saúde, deve incluir a maioria dos itens nos quais é voltado oatendimento da instituição (BRASIL, 1998).
TABELA 4: Medicamentos não padronizados pela instituição



55
MEDICAMENTOS n Frequência (%)Acetato de retinol (10.000 UI/g), aminoácidos (25 mg/g),metionina (5 mg/g) e cloranfenicol (5 mg/g)- pomadaoftálmica 14 0,17Cetoprofeno 20 mg/ mL gotas 1 0,01Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml, Hidróxido de magnésio20mg/ml, Oxetacaína 2mg/ml - susp. Oral 7 0,08MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIALClobazam 10mg 2 0,02Periciazina 4% gotas 3 0,03Risperidona 1mg / mL sol. Oral 4 0,04TOTAL de medicamentos não padronizados 31 0,38TOTAL de medicamentos 8036 100LEGENDA: n – número de medicamentosAs Tabelas 6 e 7 identificam os medicamentos de acordo com a classificaçãoATC níveis 1 e 2, mostrando o número de vezes que foi observado (n) e a frequênciacom que foram prescritos, os medicamentos foram colocados na tabela em ordemdecrescente conforme o número de verificações.TABELA 5:  Classificação dos  medicamentos de  acordo com o  primeiro  nível  daclassificação ATC. CLASSE CLASSIFICAÇÃO ATC - NÍVEL 1 n Frequência (%)A Aparelho digestivo e metabolismo 1964 24,44J Anti-infecciosos para usosistêmico 1926 23,97N Sistema Nervoso 1590 19,79B Sangue e órgãos hematopoiéticos 1038 12,92R Sistema Respiratório 943 11,73H Preparações hormonaissistêmicas, excluindo hormôniossexuais 343 4,27D Dermatológicos 129 1,61M Sistema músculo-esquelético 29 0,36C Sistema Cardiovascular 24 0,30P Produtos antiparasitários,inseticidas e repelentes 23 0,29S Órgãos dos sentidos 21 0,26G Sistema Genitourinário eHormônios sexuais 6 0,07TOTAL 8036 100LEGENDA: n – número de medicamentos



56TABELA 6:  Classificação dos medicamentos de acordo com o segundo nível  daclassificação ATC. CLASSIFICAÇÃO ATC NÍVEL 2 n Frequência (%)Antibacteriano de uso sistêmico J01 1848 22,99Analgésicos N02 1535 19,10Agentes antiespasmódicos, anticolinérgicos epropulsivos A03 1433 17,83Substitutos do sangue e soluções de perfusão B05 1004 12,49Antiasmáticos R03 567 7,05Antiácidos e fármacos para tratamento deúlcera péptica e flatulência A02 465 5,77Corticosteróides para uso sistêmico H02 343 4,27Preparações nasais R01 301 3,74Emolientes e Protetores D02 81 1,01Antivirais de uso sistêmico J05 76 0,94Anti-histamínicos de uso sistêmico R06 75 0,93Antidiarreicos, antiinflamatórios intestinais,agentes antiinfecciosos A07 36 0,45Antiepiléticos N03 32 0,40Produtos anti-reumáticos e antiinflamatórios M01 29 0,36Agentes antitrombóticos B01 26 0,32Antibióticos e quimioterápicos para usodermatológico D06 25 0,31Anti helmínticos P02 23 0,29Psicolépticos N05 23 0,29Oftamológicos S01 21 0,26Antieméticos e antinauseantes A04 13 0,16Corticosteróides, preparações dermatológicas D07 13 0,16Agentes que agem no sistema renina-angiotensina C09 12 0,15Antifúngicos para uso dermatológico D01 9 0,11Vitaminas A11 8 0,10Preparações antianêmicas B03 8 0,10Laxativos A06 6 0,07Diuréticos C03 6 0,07Antiinfecciosos e anti-sépticos ginecológicos G01 6 0,07Medicamentos usados na diabetes A10 3 0,04Terapia cardíaca C01 3 0,04Anti-hipertensivos C02 3 0,04Soros imunes e imunoglobulinas J06 2 0,02Preparações para tratamento de feridas eúlceras D03 1 0,01TOTAL 8036 100%LEGENDA: n – número de medicamentos



57No  primeiro  nível  da  classificação,  quanto  ao  grupo  anatômico  principal,prevaleceram os medicamentos do aparelho digestivo e metabolismo, seguidos dosagentes  infecciosos  para  uso  sistêmico;  sistema  nervoso;  sangue  e  órgãoshematopoiéticos; e sistema respiratório, como  descrito na Tabela 5. Paiva e Moura(2012) em sua pesquisa também com pacientes pediátricos, encontram no primeironível da classificação ATC os cinco primeiros grupos sendo que em ordem diferente.Quanto ao subgrupo terapêutico, que representa o nível 2, visto na Tabela 6; osmesmos  cinco  mais  frequentes  foram  os  agentes  infecciosos  de  uso  sistêmico;analgésicos; agentes antiespasmódicos, anticolinérgicos e propulsivos; substitutosdo sangue e soluções de perfusão e os antiasmáticos.A Tabela 7 apresenta os vinte medicamentos mais prescritos no período deestudo. A Dipirona e a Bromoprida foram os medicamentos que se apresentaramcom maior frequência, na maioria das vezes com o uso condicionado à ocorrênciade sintomas de febre ou náusea, se apresentando regularmente na forma de “SOS”ou  “se  necessário”,  essas  expressões  vagas  não  são  recomendadas  para  asegurança do paciente, somente se estiverem definidas a: dose, posologia, dosemáxima diária, que devem estar claramente descritas; e a condição que determina ouso ou interrupção do uso do medicamento. Sendo que, durante a análise, nenhumadessas observações se apresentava completa nas prescrições (BRASIL, 2013b).  TABELA 7: MEDICAMENTOS MAIS PRESCRITOS NO PERÍODO DE ESTUDOCLASSIFICAÇÃO ATC MEDICAMENTO NN02 Analgésicos Dipirona 500mg/mL amp 2mL 1386A03 Agentes antiespasmódicos,anticolinérgicos e propulsivos Bromoprida 10mg amp 2mL 1317J01 Antibacteriano de uso sistêmico Oxacilina 500mg 326B05 Substitutos do sangue e soluções deperfusão Cloreto de Potássio 10% 313B05 Substitutos do sangue e soluções deperfusão Cloreto de sódio 20% 312B05 Substitutos do sangue e soluções deperfusão Soro glicosado 5% 312R03 Antiasmáticos Fenoterol 5mg/mL (solução paranebulização) 309



58R01 Preparações nasais Budesonida 0,50 mg/ml (Suspensãopara Nebulização) 301J01 Antibacteriano de uso sistêmico Amoxicilina com Clavulanato 1,2gF/A 235A02 Antiácidos e fármacos paratratamento de úlcera péptica eflatulência Ranitidina 25mg/mL amp. 1mL 223H02 Corticosteróides para uso sistêmico Prednisolona 3mg/mL solução oral 215J01 Antibacteriano de uso sistêmico Benzilpenicilina Potássica 5.000.000UI 187R03 Antiasmáticos Salbutamol aerossol oral100mcg/dose frasco 200 doses 186J01 Antibacteriano de uso sistêmico Gentamicina 40 mg/mL amp 2mL 174A02 Antiácidos e fármacos paratratamento de úlcera péptica eflatulência Simeticona suspensão oral gotas75mg/mL 172J01 Antibacteriano de uso sistêmico Ampicilina 1g F/A 167J01 Antibacteriano de uso sistêmico Clindamicina 150mg/mL amp 4mL 140J01 Antibacteriano de uso sistêmico Claritromicina 500mg F/A 106J01 Antibacteriano de uso sistêmico Azitromicina 500mg F/A 86J01 Antibacteriano de uso sistêmico Cefepime 2g F/A 84TOTAL 8036LEGENDA: n – número de medicamentosA oxacilina foi o antibiótico mais prescrito no período (n= 326), seguido deamoxicilina com clavulanato (n= 235), penicilina cristalina (n= 187), gentamicina (n=174)  e  ampicilina  (n=  167).  A  oxacilina  é  uma  isoxazolilpenicilina  utilizada,geralmente  por  via  endovenosa,  no  tratamento  de  infecções  causadas  porestafilococos resistentes a outras penicilinas. Entretanto, a mais de uma década temsido cada vez mais relatado em todo mundo, eventos relacionados com casos deinfecção por  Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina (MRSA) em pacientessem fatores de risco  para  infecções nosocomiais  (MIMICA,  2010;  SOUZA et  al.,2007). Além  do  aumento  com  custos  de  infecções  hospitalares  causadas  porbactérias resistentes, problemas maiores como a inefetividade terapêutica devido aagentes patógenos farmacorresistentes ou a infecções de difícil tratamento, aumentade forma circunstancial o potencial de disseminação de tais microrganismos em todohospital ou na comunidade, e reduzem as alternativas terapêuticas (SOUZA et al.,



592007). Contudo, alguns estudos têm evidenciado que o uso de antimicrobianos emdoses habituais,  trata  adequadamente infecções causadas por  pneumococo comresistência intermediária à penicilina e que não comprometem o sistema nervosocentral (NASCIMENTO-CARVALHO; SOUZA-MARQUES, 2004). As infecções respiratórias agudas são uma causa comum de morbidade emortalidade em pacientes pediátricos, onde a pneumonia é uma das mais graves.Alguns fatores como: baixo peso ao nascer, prematuridade, desnutrição, desmameprecoce, baixo nível socioeconômico, deficiência de vitamina A, doenças de base(especialmente  as  que  afetam  os  sistemas  cardiopulmonar,  imunológico  ounervoso),  fatores  ambientais  (exposição  à  poluição  atmosférica,  fumo  ouaglomeração),  faixa  etária  (predomínio  em crianças  menores  de  um ano),  baixacobertura  vacinal  e  dificuldade  ou  demora  no  acesso  aos  serviços  de  saúde,favorecem a incidência e a severidade da pneumonia (NASCIMENTO-CARVALHO;SOUZA-MARQUES, 2004). Em crianças maiores de 2 meses de idade, que estão recebendo tratamentohospitalar, o esquema antimicrobiano  deverá ser escolhido conforme a gravidade.Para os casos graves,  inicia-se a penicilina cristalina ou a ampicilina,  e para oscasos muito graves, a oxacilina associada à ceftriaxona. Apesar dos mecanismos deresistência  já  relatados,  estes  medicamentos  ainda  são  muito  eficazes  para  otratamento dessas infecções.  Com isso, observa-se que o consumo hospitalar estáde  acordo  com  a  “Recomendação  da  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  paraantibioticoterapia  em  crianças  e  adolescentes  com  pneumonia  comunitária”,realizada por Nascimento-Carvalho, tendo em vista que as infecções respiratóriassão as mais comuns em crianças (NASCIMENTO-CARVALHO; SOUZA-MARQUES,2004).   A classificação ATC/DDD é uma unidade de medida internacional que temcomo objetivo auxiliar  na determinação do consumo real  nos serviços de saúde.Também contribui no estabelecimento de um perfil de utilização destes fármacos epermite realizar comparações entre diferentes instituições.  E, ainda,  no caso dosantimicrobianos, serve como subsídio para que a Comissão de Controle de Infecção



60Hospitalar  (CCIH)  possa revisar  a  política  de antimicrobianos existente  e  avaliarseus protocolos de uso (FISHMAN, 2006; FRENCH, 2005).A Dose Diária Definida (DDD) é estabelecida pela WHO Collaborating Centrefor Drug Statistics and Methodology como a dose média de manutenção diária paradeterminado fármaco, na sua principal indicação, em pacientes adultos, com 70 kg,por uma determinada via de administração e expressa em quantidade de princípioativo (WHO, 2016). De acordo com Castro 2000, o uso da especificação DDD emestudos que envolvem unidades pediátricas acarretam falhas devido a diferençassignificativas da magnitude da dose. Lee & Bergman (1989 apud CASTRO, 2000)afirmam que o uso da DDD nesta população pode levar a uma subestimativa daexposição da população.Quanto  aos  medicamentos  aprovados  para  utilização  em  crianças,  asrecomendações  de  dose  são  diferentes  com  base  na  idade  e  peso  corporal.Inclusive  muitos  medicamentos  não  são  aprovados  para  uso  em  pediatria,  e  adocumentação relativa aos regimes de dose nem sempre está disponível. Em vistadisso, o WHO International Working Group for Drug Statistics Methodology advertiuque não é viável atribuir a classificação DDD em crianças, e também, problemasrelacionados à pesquisa de utilização de drogas nesse grupo não é possível  serresolvido por este método (WHO, 2013).Com a finalidade de evitar a disseminação e o crescimento dos mecanismosde resistência e o uso empírico e indiscriminado de antimicrobianos é necessáriauma avaliação do perfil de resistência bacteriana que norteie a prescrição racional eadequada destes fármacos. É fundamental estabelecer programas de controle deinfecções  hospitalares  com base  em práticas  adequadas,  que  possam tratar  demaneira  eficaz  a  resistência  aos  antimicrobianos,  tais  como,  por  exemplo,  aimplantação de protocolos com atualização periódica na instituição e a CCIH paraauxiliar no uso racional desses medicamentos. Outro fator importante é garantir adisponibilidade de recursos para os laboratórios de microbiologia para que tenhamcapacidade  de  isolar,  identificar  e  realizar  provas  de  sensibilidade  dosmicrorganismos, que são peças fundamentais no diagnóstico (GRILLO et al., 2013). 



61A associação entre interação medicamentosa e quantidade de medicamentosprescritos está bem documentada na literatura. (MOURA; ACURCIO;  BELO, 2009;MEINERS;  BERGSTEN-MENDES,  2001).  Estudos  demostram  que  a  taxa  deinterações  medicamentosas  são  de  3-5%  em  pacientes  que  recebem  até  10medicamentos, sendo que esse valor pode aumentar em até 20% quando se utilizade 10 a 20 medicamentos (LIMA; CASSIANI, 2009). No ano de 1993, a OMS passou a incentivar a construção de indicadoresacerca da utilização de medicamentos. Esse artifício tem como objetivo asseguraruma  farmacoterapia  de  qualidade,  maior  eficiência  no  emprego  dos  recursosdisponíveis  e  a  resolutividade  dos  serviços  ofertados.  Dentre  os  indicadores  dequalidade de prescrição tem-se a média de medicamentos por prescrição médica,baseados  no  manual  How  to  Investigate  Drug  Use  em  Health  Facilities.  Seupropósito é medir o grau de polimedicação do paciente, uma vez que este é um dosfatores  que  leva  à  ocorrência  de  várias  interações  medicamentosas  e  reaçõesadversas,  além  disso,  Os  indicadores  das  práticas  de  prescrição  medem  odesempenho  dos  prestadores  de  cuidados  de  saúde  em  várias  dimensõesfundamentais relacionadas com o uso adequado de medicamentos (WHO, 1993).O  farmacêutico  como  o  profissional  especialista  em  medicamentos  podetrazer informações essenciais acerca dessas interações a fim de minimizá-las. Umrecurso eficaz que pode prevenir problemas com interações medicamentosas é aprescrição eletrônica com um banco de dados acoplado sobre o assunto, gerandoalertas aos prescritores (MEINERS; BERGSTEN-MENDES, 2001). Segundo um estudo realizado por Valadão e colaboradores (2008), 95% dosreceituários  médicos  do  SUS no  município  de  Coronel  Fabriciano  apresentaramerros relacionados à redação da prescrição, principalmente omissão de informações.Segundo  os  autores,  mesmo  esclarecendo  o  profissional  prescritor  quanto  àlegislação vigente, não ocorreu diminuição dos erros nas prescrições.Ao observar os inúmeros estudos sobre medicamento, a ideia da pesquisa éainda mais estimulada devido à sua importância ao relatar sobre o uso racional demedicamentos, o uso de antimicrobianos no ambiente hospitalar e a seriedade do



62controle do uso de antimicrobianos em hospitais. Desde 2009, como meta para asegurança  do  paciente,  a  OMS propôs  a  “redução  dos  eventos  adversos  até  omínimo aceitável, ou seja, o que é viável frente ao conhecimento que possuímos,dos  recursos  disponíveis  e  do  contexto  que  a  assistência  foi  realizada”.  Aindaressaltou a importância de se reduzir o distanciamento entre o cuidado ideal do real(FONSECA et al., 2011).     5.1.Limitações do estudoA maior limitação enfrentada nesta pesquisa se deve ao fato dos dados teremsido  coletados  de  cópias  carbonadas  de  prescrições  médicas.  Isso  pode  terinterferido no grau de ilegibilidade. Além disso, algumas informações que estariamausentes  poderiam  ter  sido  fornecidas  de  forma  verbal  ou  manuscritas  nasprescrições originais.   6. CONCLUSÃOEm  decorrência  dos  resultados  observou-se  que  os  principais  problemasenvolvem a omissão da identificação do paciente e do prescritor; como foi verificadoinadequação  das  informações,  aos  dados  do  receituário;  como  é  o  caso  davelocidade e o tempo de infusão, da legibilidade, da forma de reconstituição, daexpressão  da  dose  e  dos  medicamentos  prescritos  na  denominação  comumbrasileira.  Com  estes  resultados,  sugere-se  a  necessidade  de  aplicação  detreinamentos contínuos pela instituição,  criação de rotinas e protocolos;  além deestimular todos os profissionais o hábito de atualização técnica continuamente. As  prescrições  analisadas  neste  estudo  não  oferecem  todos  os  dadosnecessários para uma utilização correta e segura dos medicamentos. Esse trabalhointenciona enfatizar a necessidade de adoção de medidas que possam sensibilizar eeducar os prescritores em relação à importância de se elaborar uma boa prescrição,a fim de que sejam alcançados maiores benefícios no tratamento medicamentoso. 



63Diante da grande quantidade de informação e estudos sobre prescrição estetrabalho oferece ao hospital informações úteis para melhorar a qualidade no que dizrespeito ao atendimento e na segurança do paciente. A importância de ser relatadoaos  núcleos  de  segurança  do  paciente  sobre  a  necessidade  de  mudanças  naspolíticas e procedimentos de saúde, frente à ocorrência de erros na elaboração dasprescrições médicas é fundamental e estes dados irão fortalecer este argumento.Em  uma  unidade  hospitalar  o  farmacêutico  como  profissional  diretamenterelacionado ao medicamento, assegura a terapêutica medicamentosa aos pacientescom a devida qualidade, eficácia e segurança; seu é papel relevante na integraçãodas equipes de cuidados de saúde e no desenvolvimento de ações de investigaçãocientífica e de ensino.A segurança do paciente é um preceito que deve ser incorporado dentro dasorganizações hospitalares. O ato de se administrar medicamentos a um paciente éum processo complexo, que contem várias etapas com uma série de decisões eações  relacionadas,  envolvendo  diferentes  profissionais.  Por  isso,  exige  umaabordagem multidisciplinar, e assim cada profissional tem a obrigação de utilizar seuconhecimento cientifico com responsabilidade de tomar as devidas precauções, eidentificar e corrigir quaisquer fatores que contribuam para ocorrência de erros. 



647. APÊNDICE7.1.Apêndice 1: Lista dos Medicamentos Potencialmente Perigosos Utilizadosem Hospitais MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS Classes Terapêuticas ExemplosAgonistas adrenérgicos endovenosos Epinefrina, fenilefrina, norepinefrinaAnalgésicos opióides endovenosos,transdérmicos e de uso oral (incluindolíquidos concentrados e formulações deliberação imediata ou prolongada) XAnestésicos gerais, inalatórios eendovenosos. Propofol, cetaminaAntagonistas adrenérgicos endovenosos Propranolol, metroprololAntiarrítmicos endovenosos Lidocaína, amiodaronaAntitrombóticos � XAnticoagulantes Varfarina, heparinas não fracionadas e debaixo peso molecular (Ex. enoxaparina,dalteparina, nadroparina)Inibidor do fator Xa Fondaparinux, rivaroxabana, apixananaInibidores diretos da trombina Dabigatrana, lepirudinaTrombolíticos Alteplase, tenecteplaseInibidores da Glicoproteína IIb/IIIa Eptifibatide, tirofibanaBloqueadores neuromusculares Suxametônio, rocurônio, pancurônio,vecurônioContrastes radiológicos endovenosos XHipoglicemiantes orais XInotrópicos endovenosos MilrinonaInsulina subcutânea e endovenosa Em todas as formas de apresentação eadministraçãoMedicamentos administrados por viaepidural ou intratecal XMedicamentos na forma lipossomal Anfotericina B lipossomal, doxorrubicinalipossomal) e seus correspondentesmedicamentos na forma convencional (ex.:anfotericina B desoxicolato, cloridrato dedoxorrubicina)Quimioterápicos de uso parenteral e oral XSedativos de uso oral de ação moderada,para crianças. Hidrato de cloralSedativos endovenosos de ação moderada Dexmedetomidina, midazolamSoluções cardioplégicas XSoluções para diálise peritoneal ehemodiálise XSoluções de nutrição parenteral XFONTE: ISMP’s list of high-alert medications / ISMP 2008



657.2.Apêndice 2: Planilha de coleta de dadosPROTOCOLO DE SEGURANÇA DO PACIENTE – ANVISAParâmetro S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S NIdentificação do pacienteNome do hospital                       Nome completo do paciente                       Número do prontuário                       Leito                       Serviço                       Enfermaria                       Identificação do prescritorAssinatura                       CRM - Registro no Conselho                       Dados do Receituário Data                       Legibilidade                       Uso de abreviaturas                       Medicamentos prescritos utilizando a DCB                       Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes                       Expressão de doses *                       Posologia                       Via de administração                       Diluição (uso: IV, IM, SC)                       Reconstituição (uso: IV, IM, SC)                       Velocidade e tempo de infusão                       *OBS: S = sim/ N = não



667.3.  Apêndice 3: Parte do formulário de coleta de dados dos medicamentosprescritos no período 

LEGENDA: P = presente/ se observado o medicamento na prescrição marcava-se com um x
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Medicamentos prescritos no períodoMEDICAMENTO DIA: 01/02 DIA: 02/02Hidratação venosa P P P P P P P PCloreto de Potássio 10%Cloreto de sódio 20%Glicose 50%Insulina NPHInsulina RegularRinger LactatoSoro fisiológico 0,9% 500mLSoro glicosado 5%Medicamentos SOS / ACMAdrenalina 1mg/ mLBromoprida gotasBromoprida ampDipirona ampDipirona gotasCaptopril 25 mgFurosemida 10mg/mL amp. 2mLIbuprofeno gotasParacetamol 500mgParacetamol gotasRanitidina 25mg/mL amp. 1mLRanitidina 15mg/mL sol oralSimeticona gtsTotal de medicamentos por receita
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