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Resumo 



RESUMO 
 
 
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE PRESCRIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PNEUMO-
CARDIOLÓGICA DO CEARÁ. 

 
Os Erros de Medicação (EM) são um importante desafio a ser superado 

na promoção do uso racional de medicamentos, fator contribuinte para o 
desenvolvimento de serviços de saúde eficazes e seguros para os pacientes. EM 
podem ocorrer em várias etapas da cadeia de utilização de medicamentos. No 
Brasil, pouco se conhece sobre o perfil dos erros e sobre a segurança do processo 
de prescrição. Baseado na abordagem sistêmica do erro foi realizado um estudo 
exploratório, com determinação da taxa de prevalência de erros de prescrição 
clinicamente significativos (TPEPCS) e da taxa de segurança do processo de 
prescrição de medicamentos (TSPPM) nas unidades de Cardiologia, Pneumologia e 
Pediatria de um hospital de referência do Ceará. No período de 20 de agosto a 03 
de setembro de 2007, em dias alternados, foram analisadas 140 prescrições 
médicas (PM), totalizando 1017 itens contendo medicamentos. A maioria das PM 
(75% - n=105) foram recebidas pelo serviço de farmácia no turno da tarde, 61,4% 
(n=86) pertencia a pacientes do sexo masculino e 22,2% (n=31) pertencia a 
pacientes com idade de 60 a 69 anos. No prontuário dos pacientes das PM 
selecionadas, não houve relato de alergia a medicamentos em 83,6% (n=117), nem 
registro do peso em 60% (n=84). Quanto aos componentes legais da prescrição, 
houve ausência do registro do número do prontuário em 63,3% (n=89), da unidade 
de internação em 59,3% (n=83), do carimbo do prescritor em 28,6% (n=40) e da 
assinatura do médico em 15% (n=21). Foram identificadas interação medicamento-
medicamento em 28,6% (n=40) das PM, interação medicamento-alimento em 14,3% 
(n=20) e erros de prescrição clinicamente significativos (EPCS) em 25,9%, (n=30) 
sendo o mais recorrente a detecção de interação medicamentosa potencialmente 
significante (26,61% - n=95). Boa parte dos medicamentos envolvidos nos EPCS 
(63,3% - n=201) pertenceu a classe terapêutica de medicamentos cardiovasculares 
e houve a suspeita de Reação Adversa a Medicamentos em apenas 1,8% (n=18) 
dos medicamentos prescritos. A denominação mais utilizada na prescrição dos 
medicamentos foi a genérica (60,2% - n=612) e a concentração não foi prescrita em 
56,4% (n=574) dos itens contendo medicamentos. Foi prescrito o diluente em 35,1% 
(n=65) dos medicamentos classificados como injetáveis, enquanto não foi prescrita a 
velocidade de infusão em 59,3% (n=121) dos injetáveis e solução para hidratação. 
Também foram prescritas informações adicionais em 14,7% (n=150) dos itens 
contendo medicamentos e utilizadas abreviaturas em 97,6% (n=993) destes, sendo 
mais comum a abreviatura da via de administração (36% - n=833). Ao final, foram 
calculadas a TPEPCS (35,10%) e TSPPM (64,9%), indicando a necessidade da 
reavaliação do processo de prescrição e implementação das estratégias 
educacionais. Portanto, a identificação da taxas referidas constitui o primeiro passo 
na busca da prevenção de erros. Porém, para que ela possa estabelecer-se no 
âmbito hospitalar, sem propiciar um ambiente de punições, faz-se necessário que a 
responsabilidade pela segurança do paciente seja vista como coletiva e que a 
abordagem sistêmica do erro seja aplicada cotidianamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prescrição de Medicamentos, Erros de Medicação. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



ABSTRACT 
 
SETTING OF THE SAFETY RATE ON PRESCRIPTION DRUG PROCEDURES IN 
A REFERENCE PNEUMOCARDIOLOGY HOSPITAL. 
 

Medication errors are a great challenge to the rational use of drugs, which 
is a significant contributing factor to the development of effective and safe health 
assistance services to patients. Medication errors can occur at various stages in the 
drug use process. In Brazil, little is known about the profile of errors and the 
prescription process safety. In order to determine the prevalence rate of errors in 
prescribing clinically significant drugs (PREPCS) and the safety rate on prescription 
drug procedures (SRPDP), an exploratory study based on an approach in systematic 
error estimation was carried out at Cardiology, Pneumology and Pediatrics Units of a 
reference hospital in the State of Ceará. From August 20 to September 3, 2007, on 
alternate days, 140 medical prescription – totaling 1,017 items containing drugs – 
were analyzed. Most medical prescriptions (75% - n=105) were received by the 
department of pharmacy in the afternoon shift; 61.4% (n=86) had been given to male 
patients and 22.2% (n=31) had been given to patients between 60 to 69 years of age. 
In 83.6% (n=117) of records of patients to whom the selected medical prescriptions 
had been given, no allergy to drugs were reported, and in 60% (n=84) of them the 
patients’ weight was not informed. In regard to the legal components of the 
prescriptions, the patient record number was not informed in 63.3% (n=89) 
prescriptions; the hospital unit was not informed in 59.3% (n=83) prescriptions; the 
prescriber’s stamp was not stamped in 28.6% (n=40) prescriptions; and 15% (n=21) 
prescriptions had not been signed by the doctor. Drug-drug interactions were 
identified in 28.6% (n=40) medical prescriptions; drug-food interactions were 
identified in 14.3% (n=20) medical prescriptions; and clinically significant prescription 
errors (CSEP) were found in 25.9% (n=30) medical prescriptions, and the detection 
of potentially significant drug interactions (26.61% - n=95) was the most recurrent. 
Most drugs involved in CSEP (63.3% - n=201) belonged to a therapeutic class of 
cardiovascular medicines and there was suspicion of Adverse Drug Reaction in only 
1.8% (n=18) of the prescription drugs. Generic names were most commonly used in 
the medical prescriptions (60.2% - n=612); and the concentration was not prescribed 
in 56.4% (n=574) of items containing drugs. The dilluent was prescribed in 35.1% 
(n=65) of injection drugs, while no infusion speed and hydration solution were 
prescribed in 59.3% (n=121) of injection drugs. Additional information was prescribed 
in 14.7% (n=150) of the items containing drugs; and abbreviations were used in 
97.6% (n=993) of them, and administration routes were the most common 
abbreviations used (36% - n =833). And finally, the PREPCS (35.10%) and SRPDP 
(64.9%) were ascertained, thus indicating the need to reevaluate the process of 
prescribing and implementing educational strategies. Therefore, the identification of 
the aforesaid rates is the first step to be taken in order to prevent errors. However, in 
order to use them at hospitals without creating a punishment environment, the 
responsibility for the patient’s safety must be collective and an approach in 
systematic error estimation must be made regularly. 
 
KEYWORDS: Prescription drugs, Medication errors. 
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Apresentação 



A promoção do uso racional de medicamentos é atualmente uma 

relevante estratégia no desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros que 

agreguem qualidade na execução de seus processos, favorecendo a racionalização 

dos custos e riscos operacionais. 

 

No entanto, para a prestação de serviços de saúde pautados na 

qualidade por excelência, é imprescindível a superação de muitos desafios, dentre 

eles os erros de medicação que podem ocorrer em várias etapas da cadeia de 

utilização de medicamentos. 

 

Esta temática vem despertando o interesse de estudiosos há muitos anos 

e, a partir da década de 90, pôde-se perceber um aumento significativo na produção 

científica contemplando-a. O aumento na quantidade de trabalhos publicados é 

reflexo do grande interesse que o assunto desperta, encontrando motivação na 

necessidade da melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. 

 

Sua dimensão social é importante, fundamentada no elevado número de 

pessoas internadas em hospitais, na freqüente polimedicação à qual esses 

pacientes são submetidos, e no contínuo interesse em evitar que danos sejam 

causados aos mesmos em decorrência de falhas processuais que podem ser 

prevenidas e até mesmo evitadas. 

 

Desta forma, este estudo poderá fornecer subsídios para a avaliação do 

impacto dos erros de medicação no custo da assistência hospitalar e, também, para 

a identificação das inadequações existentes na cadeia terapêutica sem propiciar um 

ambiente de punições, partindo da determinação da taxa de segurança da primeira 

etapa do ciclo de utilização de medicamentos em âmbito hospitalar: a Prescrição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 



1. INTRODUÇÃO 

 

No homem, o instinto de preservação é modulado pelo pensamento 

abstrato. Por isso, a espécie humana utiliza-se – além das respostas reflexas de 

autoproteção comuns aos seres vivos – de formas elaboradas de preservação e 

restauração da saúde. No decorrer da história da humanidade, foram registradas 

inúmeras ações com tais objetivos, englobando mudanças comportamentais, rituais 

religiosos, atos cirúrgicos, ingestão de substâncias com presumível poder 

terapêutico, entre outras. Muitas delas levavam ao alívio do sofrimento por razões 

diversas de qualquer efeito intrínseco. Sua inserção na cultura universal consolidou 

a expectativa de sucesso e isso propiciou o uso continuado de muitas abordagens, 

com pretensos efeitos curativo e preventivo (FUCHS, 2004). 

 

Nas antigas civilizações encontram-se os primeiros registros históricos 

das preocupações do homem com os medicamentos. Na Mesopotâmia (Suméria – 

4000 a 200 a.C., Babilônia – 2000 a 1350 a.C. e Assíria – 612 a 539 a.C.) produziu-

se o primeiro Compêndio Farmacêutico. Nele encontravam-se 30 tipos de diferentes 

formas farmacêuticas de origens animal, mineral e vegetal. Originado no antigo Egito 

(4300 a 1000 a.C.), o Papiro de Ebers é a mais importante referência histórica da 

época, datando de 1500 a.C. e contendo uma coleção de 811 prescrições e 700 

medicamentos. E a civilização grega trouxe contribuições por meio de Hipócrates (o 

pai da Medicina) por sua racionalidade e pela busca de bases empíricas e naturais 

de desenvolvimento, oposição lógica à magia e à religião (MENDA, 2002). 

 

Até o século XIX predominou, amplamente, o uso de princípios ativos de 

produtos naturais na forma de preparações brutas. A partir daí, com o 

desenvolvimento das técnicas de isolamento de substâncias puras, foi possível 

isolar e identificar os princípios ativos dos produtos naturais usados na medicina 

popular. A partir do século XX, com o desenvolvimento da síntese orgânica, o 

arsenal terapêutico foi enriquecido intensamente e os fármacos de origem sintética 

foram, paulatinamente, substituindo os de origem natural, de tal forma que passaram 

a predominar largamente. No século XXI os avanços espetaculares obtidos na 

biologia molecular e na engenharia genética têm contribuído para o surgimento de 



novas formas de terapia que substituirão importantes modalidades de tratamento 

das enfermidades, em futuro próximo (GOMES, 2001). 

 

Nesta busca incessante de alternativas para prolongar a vida humana, ter 

acesso à assistência médica e a medicamentos não implica necessariamente em 

melhores condições de saúde e qualidade de vida. É evidente que a possibilidade de 

receber tratamento adequado, conforme e quando necessário, reduz a incidência de 

agravos à saúde, bem como a mortalidade para muitas doenças. No entanto, os 

maus hábitos prescritivos, as falhas na dispensação e a automedicação inadequada, 

dentre outros fatores, podem levar a tratamentos ineficazes e pouco seguros 

comprometendo a qualidade da assistência à saúde (ARRAIS, 2007).   

 

1.1. QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE 

 

Com o incremento da quimiossíntese farmacêutica, os medicamentos 

passaram a ocupar lugar de destaque e hegemônico como alternativa para a cura 

das doenças e alívio dos sintomas (BARROS, 2002). 

 

A própria palavra “fármaco” teve origem a partir do termo grego pharmak, 

que significa “aquilo que tem o poder de transladar as impurezas” (KAWANO, 2006). 

 

 A despeito dos inegáveis ganhos terapêuticos obtidos, os produtos 

farmacêuticos passaram a sofrer um uso indiscriminado e irracional que termina por 

acarretar conseqüências negativas importantes, tanto nos custos de ordem 

econômica, como nos malefícios no âmbito sanitário, traduzidos pelo aumento de 

reações adversas, por vezes bastante graves (BARROS, 2002).  

 

A disponibilidade e o elevado número de princípios ativos e 

especialidades farmacêuticas expõem o paciente à possibilidade cada vez maior de 

ser vítima de danos associados à medicação. Ou seja, paralelamente ao 

desenvolvimento de novos fármacos e novas formas farmacêuticas, o processo de 

assistência à saúde torna-se cada vez mais caro, complexo e repleto de riscos 

(KAWANO, 2006). 



O conceito de medicamento como agente de cura associado ao seu 

potencial de dano esteve presente desde as civilizações arcaicas da Mesopotâmia e 

Egito. Para os gregos, pharmakón era aquilo que poderia trazer tanto o bem quanto 

o mal, manter a vida ou causar a morte. Esse conceito também se manifestou 

durante a Idade Média e somente no final do Século XIX, foram criadas as primeiras 

comissões para investigar os danos associados ao uso de medicamentos, 

inicialmente em função de inúmeros relatos de mortes súbitas durante os 

procedimentos de anestesia com clorofórmio, culminando com o surto de focomelia, 

ocorrido em 1961, em conseqüência do uso de talidomida pelas mães. (KAWANO, 

2006) 

 

Na última década, tem-se percebido um aumento substancial no interesse 

sobre a segurança dos sistemas de saúde, em especial no estudo da segurança do 

uso de medicamentos. Como conseqüência deste amplo uso, cresce o número de 

investigações relacionadas com diversos aspectos da farmacoterapia, desde a 

análise de custos (farmacoeconomia) ao uso seguro e racional dos fármacos 

(farmacovigilância) (COSTA, 2006). 

 

Entretanto, a complexidade inerente ao sistema de saúde, a não 

disponibilidade da informação no momento em que é necessária, a tolerância a 

práticas individuais e o medo de punição permanecem como obstáculos à melhoria 

da segurança na área da saúde (ROSA, 2003). 

 

O processo de utilização dos medicamentos nos hospitais é complexo, 

envolvendo de 20 a 30 etapas diferentes. Implica na atuação de diversos 

profissionais, transmissão de ordens ou materiais entre pessoas, contendo cada elo 

do sistema, potenciais variados de ocorrência de erros (ROSA, 2003). 

 

E, para que o profissional de saúde seja um promotor de motivação para 

o paciente buscar a sua saúde, é necessário que ele esteja bem consigo próprio no 

que diz respeito à sua qualidade de vida e às relações interpessoais gerais. No 

entanto, as mudanças nas condições de trabalho no cenário nacional, associadas à 

falta de infra-estrutura adequada dos serviços de saúde, têm refletido diretamente na 

relação médico-paciente (ARRAIS, 2007). 



O número de erros que ocorre no sistema de saúde é cada vez mais 

evidente e inaceitável, e medidas precisam ser tomadas para mudar esse cenário 

(ROSA, 2003). Para tanto, uma das exigências para uma assistência de qualidade e 

segura é que o sistema possua um canal de comunicação eficaz, permitindo às 

equipes transmitir e receber informações de forma clara e correta (SILVA, 2007). 

 

As mensagens a respeito da terapia medicamentosa são transmitidas 

pela comunicação escrita ou falada. Na escrita, utilizam-se as prescrições de 

medicamentos (PM) e formulários de requisição enviados à farmácia; as faladas 

ocorrem nas relações interpessoais e profissionais. No processo de prescrição de 

medicamentos, esta é a principal fonte de informação terapêutica medicamentosa 

(SILVA, 2007). Porém, habitualmente, os médicos não admitem que sua atividade 

prescritora sofra influência, em maior ou menor grau, das atividades promocionais 

da indústria farmacêutica, nas quais são investidos recursos substanciais (BARROS, 

2002). 

 

As PM são o início de uma cadeia de ações que levará o medicamento 

até o paciente, não podendo constituir um fator exacerbador para o erro de 

medicação (MIASSO, 2006). Contudo, o paciente constitui a última barreira para 

evitar-se um erro de medicação. Ele tem o direito de ser informado sobre todos os 

aspectos de sua terapêutica medicamentosa, tendo, assim, a oportunidade de, por 

meio do conhecimento, tornar-se participante ativo no seu próprio tratamento 

(SILVA, 2007). 

 

1.2. ERROS DE MEDICAÇÃO: DEFINIÇÃO E SUA OCORRÊNCIA 
 

Discorrer sobre erro, como e porque acontece, seja na área da saúde ou 

em qualquer outra, não é falar apenas de questões da mente humana, mas, 

também, analisar e compreender as circunstâncias e fatores que propiciam sua 

ocorrência (BOHOMOL, 2006). 

 

FERREIRA (1986) define erro, “substantivo masculino, como ato ou efeito 

de errar; desacerto; engano; incorreção; inexatidão; desvio do bom caminho; 



desregramento; falta”. Enquanto na visão dos estudiosos de teorias envolvendo 

qualidade, erro é qualquer desvio em relação ao nível de atendimento das 

necessidades pactuadas entre o prestador e o receptor/cliente (BOHOMOL, 2006). 

 

O estudo dos erros humanos é recente e é um campo de estudo 

multidisciplinar que envolve conhecimentos sobre psicologia cognitiva, fatores 

humanos, trabalhos de grupos e sociologia organizacional (ROSA, 2003). Contudo, 

é muito difícil a comparação entre estudos devido a uma série de fatores, como 

definições diferentes (COSTA, 2006). Para facilitar a compreensão desta 

abordagem, algumas definições foram expressas a seguir. 
 

A American Society of Health-System Pharmacists – ASHP (1998) define 

os eventos adversos – EA, como “qualquer injúria ou dano advindo de 

medicamentos, provocados pelo uso ou falta do uso quando necessário”. Neste 

conceito a presença do dano é, portanto, condição necessária para a caracterização 

do evento adverso. 

 

Outro conceito importante a ser evidenciado é o de reação adversa a 
medicamentos – RAM, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, em que 

a RAM é “qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a 

administração de doses de medicamentos normalmente utilizadas no homem para 

profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade”. Sua definição expressa o 

risco inerente de problemas com medicamentos quando usados corretamente 

(ROSA, 2003). 

 

E, por fim, o National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention – NCCMERP, fundado em 1995, nos Estados Unidos da América 

(EUA), conselho que representa os consumidores, provedores de cuidados à saúde, 

médicos e instituições, indústria farmacêutica e órgãos fiscalizadores, define o erro 
de medicação – EM, como “qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamentos”, podendo ou não 

lesar o paciente e que pode estar relacionado à prática profissional, produtos usados 

na área da saúde, procedimentos, problemas de comunicação, incluindo prescrição, 



rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso de medicamentos. 

 

Muitos dos problemas surgidos com o uso dos medicamentos não se 

enquadram no conceito de RAM, pois acontecem em doses ou condições não 

usuais de tratamento e profilaxia. Essa é a razão pela qual foram então propostos os 

conceitos para evento adverso relacionado a medicamentos e erros de medicação 

(ROSA, 2003).  

 

Enquanto os eventos adversos não são evitáveis, os erros de medicação 

são, em sua maioria, principalmente, mediante a melhoria dos sistemas de controle, 

implicando a todos os profissionais de saúde, a necessidade de mudanças (COSTA, 

2006). 

 
Os erros de medicação são as causas mais comuns de erros médicos e o 

Medical Defense Union alega que um em quatro são relatados na prescrição, 

monitoramento e administração de medicamentos (KRIPALANI, 2007). Podem 

ocorrer em qualquer faixa etária, afetam todas as populações de pacientes, 6% 

destes resultam em danos e seu nível de severidade não se relaciona com a idade 

dos pacientes envolvidos (HICKS, 2007). 

 

Sua detecção deve ser encarada como um componente do processo de 

melhoria contínua da qualidade da assistência hospitalar, pois após a determinação 

dos tipos e prevalência dos mesmos, pode-se vislumbrar maneiras de corrigir as 

anomalias no sistema de utilização do medicamento antes delas ocorrerem, 

reduzindo os custos relacionados (KOHN, 2001; ASHP, 1998). 

 

Porém, independente de sua natureza, esses eventos devem ser 

analisados numa perspectiva multidimensional, tendo por base a premissa de que 

são o resultado de um processo que apresentou falha em alguma de suas fases 

(TOFFOLETTO, 2005). 

 

 



1.3. ERROS DE MEDICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO E POSSÍVEIS CAUSAS 
 

Erros de medicação podem ocorrer em uma ou mais etapas da cadeia 

terapêutica, desde a prescrição, passando pela preparação e dispensação, como 

também na administração e monitoramento. (BOHOMOL, 2006). Podem ser 

subdivididos em erros reais e potenciais de medicação, sendo considerados como 

potenciais os equívocos em prescrição, dispensação ou plano de administração do 

fármaco, os quais são detectados e corrigidos completamente antes da 

administração dos mesmos aos pacientes (ASHP, 1998). 

 

Podem ser categorizados de diversas formas, no entanto, a American 

Society of Health-System Pharmacists – ASHP desenvolveu uma taxonomia para 

sua classificação considerando os tipos, causas, local de ocorrência, classificação 

terapêutica do medicamento envolvido e o resultado ao paciente, permitindo 

pesquisas, análises efetivas e comparação de dados. 

 

Suas causas são multifatoriais e devem ser analisadas de forma 

multidisciplinar para que medidas preventivas sejam tomadas (BOHOMOL, 2003). 

 

Dentre as causas podem ser citadas: falha na comunicação, erros de 

cálculo de dose, erros de ponto decimal, conhecimento deficiente dos profissionais 

de saúde e dosagens confusas relacionadas às unidades métricas, bem como 

fatores humanos que podem potencializar a ocorrência de erros, principalmente na 

etapa de administração (HICKS, 2007). 

 

Quanto aos fatores humanos impactantes na ocorrência de erros, podem 

ser relatados o excesso de trabalho devido à extenuante carga horária a qual os 

profissionais são submetidos e ao volume de tarefas a serem cumpridas decorrentes 

do número de pacientes com elevado quantitativo de medicamentos necessários. E 

associados a estes, também podem ser enumerados fatores organizacionais, como 

problema relativos às estruturas física e financeira, ao sistema de distribuição de 

medicamentos, à gestão de pessoal e à desorganização dos serviços (MIASSO, 

2006). 



Em estudo realizado por SILVA (2007), através de entrevistas com 

profissionais de saúde, os resultados obtidos denotaram que em 29% dos relatos, o 

erro de prescrição (EP) foi apontado como o de maior ocorrência. Para esses 

profissionais, tais erros ocorrem devido à dificuldade de leitura e à incompreensão 

da letra do médico. 

 

Noutro estudo, desenvolvido no Brasil, 43,8% dos profissionais de 

enfermagem apontam a caligrafia do médico, ilegível ou difícil de ser lida, como uma 

das quatro causas mais freqüentes para a ocorrência de erros de medicação 

(BOHOMOL, 2003). Os transtornos acarretados nas atividades da farmácia e da 

enfermagem, com as idas e vindas de pessoas, devido à caligrafia ruim do médico, 

ocasionam atrasos e acabam gerando gastos desnecessários às instituições 

(MIASSO, 2006). 

 

O National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention – NCCMERP enfatiza que a ilegibilidade das PM pode levar o 

profissional a interpretar de maneira errada a terapêutica desejada e causar danos 

aos pacientes. Declara ainda que 15% dos erros de medicação ocorrem por causa 

de ilegibilidade, má interpretação de abreviaturas e problemas com casas decimais. 

 

As abreviaturas economizam o tempo do prescritor, porém quando mal 

empregadas, podem causar equívocos de leitura ou de interpretação, pois uma 

abreviatura pode ter mais de um significado, além de aumentar o trabalho daqueles 

que tentam compreendê-las (SILVA, 2007). 

 

Em concordância, estudos em New Jersey, EUA, por meio de revisão de 

30.000 erros de medicação registrados em bancos de dados ao longo de três anos, 

apresentam que aproximadamente 5% dos erros são atribuídos às abreviaturas, 

incluindo nome de drogas, quantidade de doses e freqüências de administração 

destas. Abreviaturas podem ser confusas e ocasionalmente perigosas, podendo ser 

utilizadas moderadamente (MED, 2007). 

 

Muitos erros também ocorrem devido ao uso inapropriado de pontos 

decimais e adição de zero desnecessário. Além disso, os médicos poderiam ser 



alertados para a necessidade de vigilância quando convertem administração oral 

para vias alternativas (NAUNTON, 2007). 

 

Importantes causas de erros incluem a falta de informações do paciente, 

tal qual história documentada sobre alergias e reações adversas a medicamentos 

(KRIPALANI, 2007). 

 

As interações medicamentosas são erros de prescrição e podem ser a 

causa da manifestação de muitos eventos adversos, sendo clinicamente relevantes 

quando o início da ação resultante da interação é rápido, em até 24h; quando podem 

representar risco à vida do paciente, causando dano permanente ou deterioração do 

quadro clínico e quando apresentam alta probabilidade de ocorrerem na prática 

clínica (KAWANO, 2006). 

 

Sabe-se que outros fatores podem afetar a taxa de erros, como o tipo de 

sistema de distribuição, a carga de trabalho e treinamento dos profissionais, entre 

outros (COSTA, 2006). 

 

Por fim, estudos evidenciam que os médicos, devido à de formação 

acadêmica inadequada em farmacologia, geralmente não possuem as noções 

básicas necessárias para melhor atuação profissional e que, sem tais noções, não é 

possível manipular adequadamente a farmacoterapia, aumentando a probabilidade 

de iatrogenias (MIASSO, 2006). 

 

1.4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS ENVOLVENDO ERROS 
 

A contínua ocorrência de erros de medicação induz a população ao 

descrédito no sistema de saúde, bem como a um aumento dos custos da assistência 

hospitalar (DEAN, 2002). Frente a esse cenário, o paciente vem se tornando mais 

contestador e exigente, forçando uma mudança de atitude dos prestadores de 

serviços. A assistência à saúde passou a ser, cada vez mais uma forma de 

prestação de serviços sujeita às leis contratuais e suas conseqüências nas áreas 

cível e penal (ROSA, 2003). 



Medicar pacientes depende de ações meramente humanas e os erros 

fazem parte dessa natureza, porém, um sistema de medicação bem estruturado 

deverá promover condições que auxiliem na minimização e prevenção dos erros, 

implementando normas, regras, ações, processos com a finalidade de auxiliar os 

profissionais envolvidos (MIASSO, 2006). 

 

De um modo geral, os profissionais não medem esforços para obedecer 

às normas institucionais, sobretudo no que concerne à realização de procedimentos 

nos tempos certos (BOHOMOL, 2006). É importante que o profissional que participa 

da medicação de um paciente conheça seu papel na corrente que forma no 

desempenho das tarefas, para que desenvolva tal papel com segurança, 

consciência, responsabilidade e eficiência (MIASSO, 2006). 

 

Assim, especialistas e investigadores que há muito vêm se dedicando ao 

estudo dessa temática são unânimes, e não há mais dúvidas em rejeitar as 

abordagens que enfocam os indivíduos puramente como causa de erros, e notificam 

que mudanças no sistema de medicação constituem estratégias efetivas para 

reduzir a probabilidade de acidente (MIASSO, 2006). 

 

Numa visão sistêmica, os homens são falíveis e todas as organizações, 

incluindo aquelas de excelência em segurança, irão conviver com uma certa taxa de 

erros, sendo estes conseqüências e não causas, imputando grande importância à 

segurança dos sistemas.  Esta abordagem tem como norma ser melhor mudar o 

sistema e torná-lo mais seguro do que mudar as condições humanas. Muitos 

paradigmas são desafiados quando se fala em erros de medicação. Quando algum 

acidente ocorre, a tendência é procurar escondê-lo. Quando isso não é possível, o 

foco é geralmente dirigido às pessoas, negligenciando-se a busca das causas 

sistêmicas do problema. (ROSA, 2003). 

 

Ainda persiste a cultura de responsabilizar o profissional pelo erro e, 

também, a prática de punição sem modificação substancial da causa que levou ao 

erro. Estudo realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP relata as atitudes tomadas 

pelas instituições frente ao EM. Indica que 88,9% (n=226) das atitudes foram 

tomadas em relação ao próprio profissional, sendo reunião com o mesmo (32,7% - 



n=86), relato da ocorrência do erro (26,6% - n=70), treinamento e orientação ao 

profissional (26,6% - n=70).  Quanto à atitude com o paciente, 10,3% (n=27) dos 

participantes do estudo informaram que comunicaram a ocorrência do erro ao 

próprio paciente envolvido no erro e/ou à família (CASSIANI, 2005). 

 

Outra questão relevante relaciona-se à maioria dos prescritores não 

cumprir as diretrizes técnicas e legais exigidas na elaboração da PM e, por esse 

motivo, suas prescrições tornam-se potenciais para erros (SILVA, 2007). 

 

Os relatos de erros devem ser anônimos e voluntários, e os profissionais 

devem ser motivados pelas instituições hospitalares a fazê-lo, pois estas podem ser 

penalizadas por negligência em diversas situações, como por exemplo, na 

administração de medicamento prescrito havendo contra-indicação deste para o 

paciente (HICKS, 2007). 

 

1.5. IMPACTO DOS ERROS DE MEDICAÇÃO EM OUTRAS REALIDADES 
 

Erros durante a assistência prestada à saúde da população ocorrem em 

cerca de 14% dos pacientes hospitalizados nos Estados Unidos da América - EUA, 

sendo que os erros de medicação foram responsáveis pela morte de, 

aproximadamente, 7.000 americanos e por cerca de 30% dos danos ocorridos 

durante a hospitalização no ano de 1997 (CORRIGAN, 1999). O custo anual de 

morbidade e mortalidade tem sido estimado em torno de 76,6 bilhões de dólares 

americanos (MIASSO, 2006). 

 

Estima-se que 2% dos pacientes admitidos nos hospitais americanos 

sofrem danos à sua saúde em virtude dos erros de medicação e cada erro resulta 

em custo adicional de cerca de 5.000 dólares americanos, excluindo-se as questões 

legais (DEAN, 2001). 

 

Na Europa e Austrália, a incidência de erros varia de 2,4 a 49%, sendo 

um importante problema de saúde pública (COSTA, 2006). Também tem sido 

relatado que na Europa, em particular na Inglaterra, dentre os pacientes 



hospitalizados, 10,8% são acometidos por eventos adversos, sendo 46% destes 

definidos com preveníveis e 12%, decorrentes do uso de medicamentos. Esses 

eventos aumentam a morbimortalidade e acrescentam cerca de 8,5 dias ao tempo 

de permanência hospitalar, estimando-se os custos em 1,1 bilhões de libras 

esterlinas por ano (VICENT, 2001). 

 

No Canadá, 400 milhões de prescrições são elaboradas todo ano, sendo 

este um amplo espaço para ocorrência de erros (YOUNG, 2008). 

 

Nos hospitais do Reino Unido a incidência de eventos adversos pode ser 

maior que 10%, mas a escala real do problema é ainda desconhecida (KRIPALANI, 

2007). 

 

No Brasil existem poucos estudos sobre o tema, onde alguns abordam 

aspectos relacionados com a segurança dos medicamentos, relacionados com a 

administração e em sua maioria avaliando as causas dos erros através de 

metodologia qualitativa (COSTA, 2006). 

 

As subnotificações podem ser um dos responsáveis pelas estimativas 

ainda tão incipientes no Brasil. Constata-se que as providências administrativas 

frente ao erro voltam-se para o profissional que errou e não para o desenvolvimento 

de estratégias que transformem o erro em aprendizado para o sistema. Na 

ocorrência de um erro, não é dada ênfase à educação e, sim, à punição. Ou seja, ao 

invés de ajudar a prevení-los, medidas dessa natureza fazem com que cada vez 

menos os erros sejam notificados, prejudicando o conhecimento de seus fatores de 

risco e permitindo sua repetição (MIASSO, 2006). 

 

Há também referências de que a subnotificação desses eventos pode ser 

vinculada ao desconhecimento do que seja efetivamente um erro de medicação, 

devido aos conceitos particulares ou por falta de uma definição de uma política 

institucional a respeito do tema (BOHOMOL, 2006). 

 

 



1.6. ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERROS 
 

O objetivo dos sistemas desenvolvidos, que visam à segurança do 

paciente, é dificultar que os profissionais cometam erros e, quando isto não é 

possível, detectar sua ocorrência a fim de minimizar seu impacto. 

 

Neste contexto, alguns segmentos da saúde refletem um histórico de 

sucesso na redução de erros, espelhados no exemplo da aviação, considerada uma 

organização modelo em termos de segurança. Na área médica, a especialidade de 

anestesia foi pioneira no estudo dos fatores humanos, conseguindo diminuir 

drasticamente as mortes durante o ato anestésico (ROSA, 2003). 

 

Sabe-se que um processo de comunicação eficaz é indispensável para a 

garantia da segurança do paciente na administração de seus medicamentos. Falhas 

nesse processo podem resultar em piora na condição do paciente, atraso de sua 

recuperação e, até mesmo, o óbito (MIASSO, 2006). Para evitar os erros, os meios 

de comunicação utilizados devem ser revistos, a fim de que se crie um sistema de 

medicação seguro para o paciente (SILVA, 2007). 

 
A partir da idéia de que problemas ocorrem em parte porque médicos não 

recebem formação farmacológica adequada, o treinamento dos prescritores pode 

auxiliar na compreensão de como trabalhar com medicamentos, como prescrevê-los, 

como monitorar pacientes e como ajustar doses medicamentosas. No Canadá, 

Farmacologia Clínica será pré-requisito para recebimento de certificação (YOUNG, 

2008). 

 

Aumento do papel do farmacêutico e o suporte do departamento de 

farmácia também devem ser efetivamente explorados. Quando possível, 

farmacêuticos devem revisar todas as ordens de medicação antes da administração 

dos medicamentos (HICKS, 2007). Sua atuação neste elo de utilização de 

medicamentos é, portanto, uma oportunidade de identificar, corrigir ou reduzir riscos 

associados à terapêutica (ARRAIS, 2007). Estudos observacionais identificaram que 

serviços de farmácia clínica em hospitais estão associados com redução de 



mortalidade, de custos com medicamentos, custos com tratamentos e cumprimento 

do período de internação (NAUNTON, 2007). 

 

Outras estratégias de atuação do farmacêutico são a adoção de cuidados 

especiais no controle de produtos que devem ser avaliados na revisão farmacêutica 

(HICKS, 2007), adoção do código de barras nos processos de utilização de 

medicamentos e na identificação de pacientes, e criação de sistemas de 

monitoramento e relatórios de eventos adversos (CASSIANI, 2005).  

 

Muito comum nos EUA e ainda embrionária do Brasil é a implantação de 

sistemas eletrônicos de prescrição, uma ferramenta valiosa na prevenção de erros. 

A prescrição eletrônica melhora de forma significativa a qualidade da prescrição 

numa instituição, reduzindo não apenas os EP, mas também o número de 

intervenções farmacêuticas necessárias. No entanto, vale salientar que prescritores 

e farmacêuticos precisam estar conscientes de que haverá novos tipos de erros 

advindos da prescrição eletrônica, de modo que possam agregar como meta em 

suas atividades, estratégias para redução do risco clínico. Farmacêuticos terão 

ainda a necessidade de mudar a sua forma de trabalhar para complementar os 

benefícios do prontuário eletrônico (DONYAI, 2007). 

 

Associada à prescrição eletrônica, outro método oportuno é a 

disponibilização de sistemas de suporte à decisão clínica, através de alertas de 

segurança aos prescritores antes que o pedido seja processado (NAUNTON, 2007). 

Tal conduta não visa restringir, salvo raras exceções, a escolha da conduta 

terapêutica a ser tomada por parte do prescritor, mas sim, permitir a este que sua 

decisão seja tomada depois do acesso a toda informação necessária para prestação 

de um serviço seguro (KAWANO, 2006). 

 

Aliados ao sistema de prescrição eletrônica, a utilização de protocolos 

clínicos bem fundamentados e a dispensação dos medicamentos por dose unitária 

podem auxiliar de maneira decisiva na redução dos erros com medicamento 

(KAWANO, 2006). A implementação da dose unitária de medicamentos em 

hospitais, em que os medicamentos são dispensados pela farmácia, prontos para 



serem administrados pela enfermagem, vêm atingindo significativa redução na 

administração de doses erradas de medicamentos (ROSA, 2003). 

 

Logo, os aspectos ligados à educação continuada, à disponibilidade de 

recursos bibliográficos para consulta, treinamento em novas tecnologias 

(BOHOMOL, 2003) e a identificação dos tipos de erro mais freqüentes, bem como 

de seus fatores causais, podem contribuir para que os mesmos sejam revertidos em 

educação e melhorias para o sistema (MIASSO, 2006). 

 

1.7. DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA UMA BOA PRESCRIÇÃO 
 

Na tradição da prescrição de medicamentos, há uma analogia associada 

ao pictograma do olho de Hórus que se tornou o símbolo da prescrição médica nos 

dias atuais (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – Olho de Hórus. 

 

 
 

FONTE: http://www.sobravime.org.br/simbol_01.html 

  

O símbolo do olho de Hórus, deus egípcio, surgiu há 5000 anos. Hórus, 

filho de Ísis, perdeu a visão após um ataque malicioso do demônio Seti, mas 

recuperou-a quando sua mãe invocou a ajuda de Tot. Daí em diante, médicos 

egípcios passaram a recorrer ao deus Hórus e usando como símbolo o olho. O 

símbolo significava saúde e felicidade, e precedeu a Imhotep, médico e conselheiro 

de Zoser na terceira dinastia (2670 a.C.) (BONFIM, 2001). 
  

Homero (850 a.C.) acreditava que os egípcios eram habilidosos médicos 

e o signo de Hórus ao ser adotado pelos médicos gregos tornou-se o signo de 

Apolo. Médicos gregos escravizados trouxeram o símbolo para Roma, e Nero (37 a 



68 a.C.) tentou atribuí-lo a Júpiter, o deus romano, na tentativa de subjugar o médico 

ao Estado. A igreja, em seu turno, esforçou-se para cristianizar o símbolo, 

escrevendo-o com duplo R e propalou-se ser uma invocação ao anjo Rafael e sua 

réplica Responsum Raphaelis. Mais tarde os alquimistas retornaram ao símbolo 

grego original que perdura aos dias de hoje (BONFIM, 2001). 
 

Por fim o símbolo  foi racionalizado, onde a inicial R do latim recipe, 

denota a expressão “receba esta prescrição”, ou “tome estes princípios ativos” 

(BONFIM, 2001). 

 

Além dos aspectos históricos e tradicionais, especialistas trazem diretrizes 

institucionais que propiciam a elaboração de uma prescrição de medicamentos de 

qualidade.  

 

Dentre essas diretrizes pode-se destacar a estruturação de um ambiente 

físico adequado, ou seja, com boas luminosidade e ventilação, onde o prescritor 

possa elaborar a prescrição utilizando ferramentas de apoio à tomada de decisão 

clínica, sem muitas interrupções, sem barulho e com ordem no espaço (BOHOMOL, 

2003).  

 

Associado a mudanças estruturais os sistemas de saúde também podem 

delimitar um quantitativo de pacientes acompanhados por cada médico para 

minimizar a sobrecarga de trabalho e atividades desenvolvidas pelo profissional. 

 

Atualmente, é possível encontrar um clima estressante no trabalho dos 

profissionais da saúde, comumente desencadeados pelas exigências dos clientes e 

seus familiares, pelo grande número de tarefas a serem realizadas, pela admissão 

de novos colaboradores que precisam ser treinados, implantação de novas 

tecnologias e revisão de processos assistenciais (BOHOMOL, 2003).  

 

Neste contexto, o National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention – NCCMERP (1998) faz algumas recomendações e para 

isso é fundamental que a PM esteja legível. 



No processo de prescrição de medicamentos onde a mesma é elaborada 

de forma manual, a utilização de papel carbono pode ser vista como um fator 

positivo, pois elimina a fase de transcrição que é um passo adicional para se incorrer 

em erro. No entanto, quando de má qualidade, a segunda via da PM não 

apresentará boa resolução, podendo ocasionar problemas relacionados à sua 

legibilidade, com conseqüente erro no processo seguinte (SILVA, 2007). 

 

Outras orientações são: utilizar se possível, o sistema computadorizado; 

evitar abreviaturas; incluir nome, registro, idade e peso do paciente; inclusão da 

especialidade farmacêutica, dose, forma, diluição, concentração, quantidade, 

freqüência de administração e via de administração; duração da terapia, nome e 

assinatura do médico, assim como número de seu registro no conselho profissional 

(SILVA, 2007). 

 

The Joint Comission também oferece dicas: eliminar abreviaturas 

perigosas, utilizar abreviaturas de listas disponíveis em anais que incluem alguns 

nomes de medicamentos, cc, m, U, UI (MED, 2007). 

 

Assim, é compromisso ético do profissional de medicina fazer uma 

prescrição completa, com caligrafia legível e informações claras e compreensíveis 

para toda a equipe (SILVA, 2007). Bem como, é compromisso da equipe 

multidisciplinar disponibilizar orientações contribuidoras para adesão ao tratamento 

farmacológico proposto aos pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 



2. OBJETIVOS 
 

2.1. GERAL 
 

• Determinar a Taxa de Segurança do processo de prescrição de 

medicamentos nas unidades de internação de um hospital público de 

referência pneumo-cardiológica do Estado do Ceará. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

• Delinear o perfil dos erros potenciais de medicação envolvidos na etapa 

prescrição de medicamentos nas especialidades de Cardiologia, 

Pneumologia e Pediatria; 

 

• Calcular as taxas de prevalência dos erros de prescrição clinicamente 

significativos (EPCS); 

 

• Identificar os tipos de EP e EPCS; 

 

• Classificar os EP e os EPCS quanto à severidade; 

 

• Verificar quais as classes terapêuticas e os medicamentos mais 

envolvidos em EPCS. 
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3. MÉTODOS 
 

3.1. DESENHO DO ESTUDO 
 

O método investigacional aplicado foi o de um estudo observacional, 

transversal, exploratório. 

 

Tratou-se de um estudo com a determinação da taxa de prevalência de 

erros de prescrição de medicamentos, segundo metodologia descrita por Lesar 

(1990) e adaptada por Néri (2004), no qual os tipos de erros de prescrição foram 

descritos e quantificados. 

 

E com determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos, segundo metodologia estabelecida por Belkacem (2001) e Costa 

(2006). 

 

3.2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 
 

Este estudo foi desenvolvido nas unidades de Cardiologia, Pneumologia e 

Pediatria do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, localizado na 

cidade de Fortaleza, quinta maior capital do Brasil, contendo, aproximadamente, um 

terço da população do Estado do Ceará. 

 

O Hospital de Messejana tem como missão “promover a assistência à 

população do Ceará, de forma humanizada e de qualidade, em procedimentos 

terciários, prioritariamente de alta complexidade, nas áreas cardiovascular, torácica 

e pulmonar, e atuar como centro de ensino e pesquisa”.  

 

A instituição é certificada como Hospital de Ensino, através da Portaria 

MS/Mec no 50, 03/01/2005, tendo registrado 8.004 admissões de pacientes no ano 

de 2006. Sua taxa média de ocupação perfaz um total de 95,94% dos 306 leitos 

disponibilizados para internação, classificando-o como hospital de grande porte, 

prestando atendimento especializado (Cardiovascular e Pneumologia) através de 



corpo clínico fechado. Outro indicador a ser ressaltado é o tempo médio de 

permanência do paciente no hospital, de 13,58 dias. 

 

Estruturalmente, o hospital é subdividido em 10 unidades de internação. 

As unidades B, C, G e I disponibilizam 26, 28, 35 e 28 leitos, respectivamente, na 

especialidade de Cardiologia e as unidades H e J abrangem 30 e 28 leitos, 

respectivamente, na especialidade de Pneumologia. A Pediatria Cardiológica conta 

com 20 leitos de internação, enquanto Emergência, Semi-intensiva e UTI dispõem 

de 46, 14 51 leitos, respectivamente. 

 

A seleção e coleta das segundas vias das prescrições de medicamentos 

analisadas foram realizadas no Serviço de Farmácia da referida instituição, e este 

funciona 24 horas, efetuando a dispensação de medicamentos através de um 

sistema de distribuição misto (individual + coletivo). O serviço conta com uma equipe 

de 08 profissionais farmacêuticos e, em 2006, atendeu 48.107 prescrições médicas 

de pacientes internados (média de 131,8 prescrições/dia), numa estimativa de 1.259 

itens dispensados/dia. 

 

3.3. FONTES DOS DADOS 
 

• Segundas vias das prescrições diárias de medicamentos dos pacientes 

internados nas unidades de Cardiologia, Pneumologia e Pediatria 

Cardiológica do Hospital de Messejana; 

 

• Prontuário dos pacientes, incluindo seus exames laboratoriais. 

 

3.4. POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

3.4.1. POPULAÇÃO 

 
Foram incluídas no estudo as prescrições de medicamentos dos 

pacientes internados nas unidades de Cardiologia, Pneumologia e Pediatria do 



Hospital de Messejana, por período igual ou superior a 24h, no período estabelecido 

para o teste piloto e coleta definitiva. 

 

3.4.2. AMOSTRAGEM 

 

Como método de amostragem foi escolhido o método casual simples, por 

conglomerados, sendo os sorteios realizados com o auxílio de globo giratório e 

esferas numeradas. 

 

Inicialmente foram sorteados o mês e a semana de realização do estudo 

piloto e o mês da coleta definitiva. Em seguida, foi definido que o estudo seria 

realizado com 10% do volume total de prescrições de cada especialidade, tomando 

como base a capacidade de análise das prescrições por parte da equipe de coleta 

de dados, em concordância com a metodologia adotada por Néri (2004). 

 

O estudo piloto foi realizado durante uma semana, em dias alternados, 

para que os pesquisadores pudessem testar e validar o método e fazer ajustes, caso 

necessários. A coleta definitiva foi realizada durante duas semanas, também em 

dias alternados, tendo sido este o período necessário para que fosse coletada toda a 

amostra definitiva. 

 

Quanto ao sorteio das prescrições, quando o resultado matemático do 

cálculo dos 10% das prescrições de cada especialidade era uma fração, foi feito o 

arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, e os números 

sorteados não foram repostos no globo, para uma mesma especialidade. 

 

3.4.3. TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra, o ponto de partida adotado foi a 

taxa de prevalência de erros de prescrição clinicamente significativos determinada 

por Néri (2004), de 29,25%.  

 

Portanto, para estimar uma proporção de 29,25% para erro alfa de 5% e 

uma precisão relativa de 10%, foi definida como necessária uma amostra de pelo 



menos 940 itens contendo medicamentos. Para validar o poder estatístico dos 

resultados encontrados, os pesquisadores optaram por arredondar a amostra para 

1.000 itens medicamentosos. 

 

3.5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PRECRIÇÕES 
 
3.5.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Fizeram parte da pesquisa 10% das prescrições de medicamentos 

elaboradas nas unidades de Cardiologia, Pneumologia e Pediatria do Hospital de 

Messejana, no período de 07 a 15 de maio de 2007 (estudo piloto) e 20 de agosto a 

03 de setembro de 2007 (coleta definitiva). 

 

3.5.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídas da pesquisa: 

 

• As prescrições dos setores de Emergência, UTI, Semi-intensiva e Centro 

Cirúrgico; 

 

• Prescrições que não continham medicamentos, ou seja, que continham 

apenas orientações de cuidados de enfermagem, nutrição e 

hemocomponentes; 

 

 Quando cuidados de enfermagem, nutrição e 

hemocomponentes faziam parte de uma prescrição que continha 

outros itens, somente os itens medicamentosos foram 

analisados; 

 

 Quando prescrições contendo somente hemocomponentes 

foram sorteadas imediatamente foi realizado um novo sorteio 

para substituí-las. 



• Medicamentos suspensos e erros corrigidos antes da prescrição chegar 

até o Serviço de Farmácia; 

 

• Prescrições e/ou itens prescritos considerados ilegíveis, mesmo após 

revisão do farmacêutico responsável pela dispensação dos medicamentos. 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

Foram utilizados os seguintes instrumentos no estudo: 

 

• FORMULÁRIO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO (APÊNDICE 1) – Foi 

utilizado para identificar a prescrição e registrar os dados gerais sobre o 

paciente; especialidade de onde se originou a prescrição; prescritor; os 

componentes básicos legais da prescrição; as interações medicamento-

alimento e medicamento-medicamento. 

 

• FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE ERROS POR MEDICAMENTO 
PRESCRITO (APÊNDICE 2) – Foi utilizado para analisar individualmente 

todos os medicamentos prescritos quanto à presença de erros. 

 

• FORMULÁRIO DE REGISTRO DO TIPO DE ERRO DE PRESCRIÇÃO, 
SEVERIDADE E INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA (APÊNDICE 3) – Foi 

utilizado para registrar o tipo de erro de prescrição, severidade do erro e 

intervenção farmacêutica. 

 

3.7. SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
 

Para a realização do estudo, foram treinados dois estagiários, objetivando 

evitar a ocorrência de viés. Um deles deu suporte às coletas de dados e o outro 

efetuou o lançamento dos dados em banco criado para este fim. 

 

No treinamento, o projeto foi apresentado de forma a ressaltar sua 

relevância, objetivos e metodologia, as questões éticas e as relações 



interprofissionais que o envolvem, bem como a necessidade de sigilo. Também 

foram apresentados: a estrutura dos instrumentos, a padronização de seu 

preenchimento e a simulação de possíveis problemas e padrões de conduta para a 

resolução destes. 

 

O preenchimento dos formulários foi realizado pela mestranda 

responsável pela pesquisa, com o auxílio de um estagiário. Todos os formulários 

foram revisados pela farmacêutica consultora do estudo e, quando foram 

identificadas informações conflitantes ou omissões de informações, foram realizadas 

novas consultas aos prontuários dos pacientes em questão para alinhamento das 

informações. Após o lançamento dos dados pelo estagiário, foi realizada a total 

conferência dos mesmos, sendo os erros encontrados devidamente corrigidos. 

 

3.8. OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Operacionalmente, o estudo foi dividido nas etapas descritas a seguir 

(FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 – Modelo esquemático das etapas do estudo. 
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3.8.1. ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO PROJETO – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL – 

DEFINIÇÃO DO FLUXO OPERACIONAL 

 

Na primeira etapa do estudo para elaboração do projeto foi efetuada uma 

revisão da literatura envolvendo a temática, permitindo uma maior compreensão 

sobre o assunto. 

 

Para a obtenção do diagnóstico situacional, foram buscadas informações 

sobre a estruturação do hospital quanto às especialidades atendidas e a subdivisão 

em unidades de internação, bem como o volume de internações anuais, taxa média 

de ocupação e tempo médio de permanência dos pacientes. Foram identificadas 

também informações sobre o Serviço de Farmácia como horário de funcionamento, 

quadro de farmacêuticos, modelo de dispensação, volume de prescrições 

dispensadas anualmente e volume de itens dispensados diariamente. 

 

Para a definição do fluxo operacional, foi imprescindível a percepção da 

rotina processual desempenhada pela Farmácia que permitiu o delineamento dos 

passos a serem seguidos nas coletas piloto e definitiva, podendo estes serem 

visualizados através da FIGURA 3. 

  

FIGURA 3 – Fluxo operacional da metodologia para o estudo. 

 



Nesta etapa também foi elaborada uma fundamental ferramenta de apoio: 

o banco de dados no programa EPI INFO, versão 6.2, para lançamento e análise 

dos dados coletados. 

 

3.8.2. ETAPA 2: ESTUDO PILOTO – ANÁLISE DOS DADOS – VALIDAÇÃO DE 

INSTRUMENTOS E MÉTODOS 

 

A segunda etapa do estudo envolveu a realização de teste piloto 

conforme fluxo descrito a seguir, com análise dos dados coletados propiciando a 

validação de instrumentos e metodologia. 

 

Conforme rotina institucional, durante o estudo, as segundas vias dos 

receituários das prescrições médicas (carbonadas ou impressas) foram elaboradas 

em formulário padrão da instituição e enviadas diariamente para o Serviço de 

Farmácia, para que fossem feitas as análises, aviamento e dispensação de 

medicamentos por dose individual ou mista para as 24h seguintes, sob a supervisão 

do farmacêutico. 

 

Ao chegar à Farmácia, foi registrado o turno de recebimento das 

prescrições. Para efeito de registro, foi considerado como turno de elaboração da 

prescrição aquele no qual a prescrição chegou à Farmácia, pois na quase total 

maioria das vezes, as prescrições são encaminhadas para a Farmácia no mesmo 

turno em que são escritas. Os turnos estabelecidos foram: manhã (7:00 – 12:59h), 

tarde (13:00 - 18:59h) e noite (19:00h – 6:59h). 

 

No dia seguinte à dispensação, as prescrições foram ordenadas de forma 

crescente com base no número dos leitos de cada unidade de internação e estas 

grupadas por especialidade médica. Após definir o número de prescrições 

provenientes de cada especialidade, foi calculado o número de prescrições que 

seriam sorteadas. O sorteio era realizado com auxílio de um globo giratório e de 

esferas numeradas. 

 

As prescrições sorteadas foram fotocopiadas e receberam os formulários 

de coleta de dados (APÊNDICES 1, 2 e 3) com numeração de identificação.  



O Formulário Geral de Identificação (APÊNDICE 1) é dividido em 4 partes. 

Parte 1: identificação; Parte 2: dados do paciente; Parte 3: componentes da 

prescrição e Parte 4: aprazamento e análise de interações. Após a seleção das 

prescrições, foram preenchidas as partes 1, 3 e 4. A parte 2 de todos os formulários, 

foi preenchida, ao final, mediante consulta ao prontuário do paciente e evolução do 

dia anterior à prescrição sorteada. 

 

Após a análise da prescrição e preenchimento dos formulários 

(APÊNDICES 1 e 2), foi realizado o preenchimento do formulário de registro do tipo 

de erro e gravidade (APÊNDICE 3). Foi considerado como erro clinicamente 

significativo aquele que ocorreu como resultado de uma decisão de prescrição ou 

processo de elaboração da prescrição escrita, de forma não intencional, e que gerou 

ou contribuiu para uma significativa redução da probabilidade do tratamento ser 

oportuno e efetivo, ou quando aumentou o risco de dano, se comparado com os 

padrões atuais de prática geral (Dean, 2000). 

 

A classificação da gravidade (severidade) utilizará como base a fusão das 

escalas de determinação de erro potencial, escala de Folli adaptada por Lesar 

(1990) (ANEXO 3) e erro real: índice e algoritmo de categorização de erros de 

medicação – NCCMERP (2001) (ANEXOS 1 e 2). 

 

A ocorrência de interações medicamento-alimento foi verificada através 

do cruzamento do aprazamento das administrações dos medicamentos prescritos 

com a tabela de horário padronizado de alimentação (ANEXO 5). Para a avaliação 

da ocorrência de interações medicamento-medicamento, foram cruzados os horários 

previstos para administração dos medicamentos prescritos (ANEXO 4), conforme 

posologia estabelecida na prescrição. 

 

Após a coleta dos dados, os formulários foram codificados e as 

informações originais sobre medicamentos, prescritores e serviços, devidamente 

descartadas. A codificação utilizada foi desenvolvida especificamente para o estudo, 

objetivando assegurar o sigilo das informações. Os dados codificados foram 

lançados em banco de dados, conferidos e analisados. 

 



3.8.3. ETAPA 3: COLETA DEFINITIVA – DETERMINAÇÃO DA TAXA DE 

PREVALÊNCIA DOS ERROS DE PRESCRIÇÃO CLINICAMENTE 

SIGNIFICATIVOS – DETERMINAÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO 

DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

A terceira etapa do estudo envolveu a realização da coleta definitiva dos 

dados conforme fluxo descrito anteriormente e validado pelo estudo piloto. 

 

Os dados coletados e analisados propiciaram a determinação da 

prevalência dos EPCS obtida através do número de EPCS dividido pelo número de 

oportunidades de erros que equivale ao número total de itens prescritos contendo 

medicamentos, multiplicado por 100. Cálculo descrito no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 – Fórmula utilizada para o cálculo da Taxa de Prevalência de EPCS. 

 

 

 

 

 

 

A determinação da prevalência do EPCS propiciou a determinação da 

Taxa de Segurança do Processo Prescrição de Medicamentos obtida a partir da 

fórmula apresentada no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 – Fórmula utilizada para o cálculo da Taxa de Segurança de PPM. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
TSPPM = 100% - Taxa de prevalência de erros de prescrição clinicamente significativos  

 
  Número de erros de prescrição clinicamente significativos 
TPEPCS =                   x 100 
  Número total de itens prescritos contendo medicamentos  



3.9. PADRÕES ESTRUTURAIS PARA IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS EP 
 

Durante a identificação e análise de erros de prescrição, foram 

considerados que para cada item prescrito existem várias possibilidades de erro de 

forma individual ou combinada entre seus elementos. Face a essa afirmativa, foram 

definidos padrões de estrutura de prescrição, para harmonizar o preenchimento do 

formulário (APÊNDICE 2). Os padrões estabelecidos são: 

 

• PARA MEDICAMENTOS DE USO ORAL – nome do medicamento, 

concentração, forma farmacêutica, dose, posologia e orientações de uso. 

Padrão utilizado visualizado na FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 – Padrão para medicamentos de uso oral. 

 

 
 

• PARA MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO – nome do medicamento, 

concentração, forma farmacêutica, posologia e orientações de uso. Padrão 

utilizado visualizado na FIGURA 5. 

 

FIGURA 5 – Padrão para medicamentos de uso tópico. 

 

 
 

• PARA MEDICAMENTOS DE USO PARENTERAL – nome do 

medicamento, concentração, forma farmacêutica, dose, diluente, volume, 

velocidade de infusão, posologia e orientações de administração e uso. 

Padrão utilizado visualizado na FIGURA 6. 
 

FIGURA 6 – Padrão para medicamentos de uso parenteral. 

 

 



• OUTRAS VIAS PARENTERAIS – nome do medicamento, concentração, 

forma farmacêutica, dose, volume, posologia e orientações de 

administração e uso (FIGURA 7). 

 

FIGURA 7 – Padrão para medicamentos usados em outras vias parenterais. 

 

 
 

3.10. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE EP 
 
3.10.1. QUANTO À CONTAGEM DO NÚMERO DE ITENS, NÚMERO DE ITENS 

COM MEDICAMENTOS E NÚMERO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

 

Para efeito de contagem do número de itens prescritos, foram 

consideradas, linha a linha da prescrição, todas as ordens médicas, contendo ou 

não medicamento. Após a quantificação do número de itens, foi verificado, em 

quantos deles existia um ou mais medicamentos prescritos, sendo contabilizado o 

número de itens com medicamentos. 

 

Para quantificar o número absoluto de medicamentos prescritos, foram 

analisados os itens contendo medicamentos, sendo contabilizado se existia um ou 

mais medicamentos prescritos. Essa identificação dos medicamentos prescritos foi 

utilizada somente para avaliar os principais medicamentos prescritos e a utilização 

de denominação genérica, comercial ou química. Para todos os outros cálculos, 

quando em um mesmo item existia associação, exemplo: “atrovent®+berotec®” para 

a análise de erro foi considerada a associação, portanto o item, já que são 

administrados ao mesmo tempo. 

 

Para o preenchimento dos campos “número de itens prescritos” e 

“número de itens com medicamentos prescritos”, não foram considerados na 

contagem, os itens cancelados ou suspensos antes da prescrição chegar à 

Farmácia. 



3.10.2. QUANTO À PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ASSOCIAÇÃO 

 

Quando em um mesmo item estavam prescritos dois ou mais 

medicamentos para serem administrados de forma conjunta, na análise do erro foi 

considerada a associação. Exemplo visualizado na FIGURA 8. 

 

FIGURA 8 – Exemplo de prescrição de medicamentos em associação. 

 

 
 

3.10.3. QUANTO À PRESCRIÇÃO DE ITENS CONTENDO ALTERNATIVAS DE 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

Quando em um mesmo item de prescrição, estavam reunidos dois 

medicamentos sob a forma de alternativas, como no exemplo da FIGURA 9, foi 

considerado para efeito de análise de erro e contagem de medicamento a prescrição 

do primeiro item. 

 

FIGURA 9 – Exemplo de prescrição de item contendo alternativa de tratamento 

medicamentoso. 

 

 
 

3.10.4. QUANTO À ANÁLISE DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 
Nesta análise foram incluídos os casos onde a prescrição conjunta dos 

medicamentos resultava em risco potencial para a saúde do paciente, não sendo 

incluídos casos onde essa combinação for considerada inevitável, isto é onde a 

combinação for feita atendendo a uma relação risco-benefício. Essa análise contou 

com o apoio de uma farmacêutica e de um médico consultores. 

 

Medicamentos prescritos para uso tópico não foram considerados no 

momento da análise de interações medicamentosas em função da escassa 



bibliografia disponível sobre o assunto. Medicamentos “se necessário” não foram 

considerados na análise de interações medicamentosas, devido à ausência de 

certeza de que estes seriam utilizados. 

 

3.10.5. QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE ERROS CAUSADOS PELA AUSÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO PACIENTE 

 

Durante o estudo não foi utilizado nenhuma variável ou instrumento para 

identificação de erros de omissão de prescrição de um medicamento necessário ao 

paciente, como por exemplo, relato de constipação e ausência da prescrição de 

laxante. 

 

3.10.6. QUANTO À PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS 

 

A prescrição de medicamentos não padronizados não foi considerada erro 

de prescrição. 

 
3.10.7. QUANTO À LEGIBILIDADE 

 

Foi feita inicialmente componente a componente, de forma a permitir 

identificar qual o elemento menos legível, sendo posteriormente cruzadas as 

informações e realizada uma avaliação da ocorrência de itens ilegíveis por 

prescrição. Para efeito de cálculo, uma prescrição foi considerada ilegível quando 

continha pelo menos um componente ilegível. 

 

Cada item prescrito foi analisado, palavra a palavra, sendo considerado 

ilegível, quando pelo menos dois dentre os envolvidos na coleta dos dados da 

pesquisa tiveram dificuldade em ler e tiveram que recorrer ao registro farmacêutico 

do que foi dispensado para esclarecer o que estava prescrito. 

 

A FIGURA 10 exemplifica a ilegibilidade na dose prescrita da Insulina que 

pode ser confundida entre 13UI e 18 UI. 

 

 



FIGURA 10 – Exemplo de prescrição de item ilegível. 

 

 
 

3.10.8. QUANTO À ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE ITEM AMBÍGUO OU CONFUSO 

 

Para realizar esta avaliação, foi definido que para um item ser ambíguo ou 

confuso, a leitura do mesmo deveria deixar dúvida sobre o que dispensar para 

atender o item e como administrar o medicamento prescrito. Um exemplo de 

ambigüidade pode ser compreendido através da FIGURA 11, onde não fica claro se 

deveria ser administrado 2ml ou 2amp de Escopolamina e Bromoprida. 

 

FIGURA 11 – Exemplo de prescrição de item ambíguo ou confuso. 

 

 
 

3.10.9. QUANTO À CONTRA-INDICAÇÃO 

 

Um medicamento foi considerado contra-indicado quando o paciente 

possuía qualquer condição clínica ou laboratorial nas quais o medicamento não 

poderia ser utilizado, sob pena de gerar dano. 

 
3.10.10. QUANTO À ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES SOBRE ALERGIA, PESO, 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS E HÁBITOS 

 

Para a análise da ocorrência de erros de prescrição de medicamentos, 

foram coletadas informações nos prontuários dos pacientes, cujas prescrições foram 

sorteadas. As informações coletadas foram: existência de registro do relato de 

alergia a medicamento, se o paciente era alérgico ou não a medicamentos e se o 

paciente fosse alérgico, a qual (is) medicamento(s); existência do registro do peso 

do paciente, patologias associadas e hábitos. 

 



No caso em que foi sorteada a prescrição de um paciente cujas as 

informações já tinham sido coletadas, as informações foram buscadas novamente, já 

que tais informações poderiam ser inseridas no prontuário a qualquer momento do 

internamento. 

 

3.10.11. QUANTO À INDICAÇÃO 

 

Um medicamento foi considerado indicado, quando fazia parte de 

protocolo atual de tratamento para o quadro apresentado para o paciente em 

questão. Para a análise desse item o estudo teve o suporte de uma farmacêutica e 

de um médico consultores. 

 

3.10.12. QUANTO À PRESCRIÇÃO DE TERAPIA DUPLICADA 

 

Quando foi identificado erro em decorrência de terapia duplicada, foi 

considerado como medicamento não indicado para o paciente, aquele prescrito em 

último lugar. Pode-se entender como terapia duplicada, por exemplo, a prescrição 

concomitante de um mesmo medicamento prescrito com nome genérico e nome 

comercial. 

 

3.10.13. QUANTO A SUSPEITA DE INDICATIVO DE REAÇÃO ADVERSA A 

MEDICAMENTOS 

 

Para a análise da ocorrência de suspeita de RAM, foram coletadas 

informações nos prontuários dos pacientes, sendo verificado a existência de relato 

de RAM e/ou condutas tomadas como a suspensão do medicamento relacionado 

com a reação ou a prescrição de corticóides, por exemplo. Foi considerado erro, a 

manutenção da prescrição do medicamento em caso de suspeita de RAM. 

 

3.10.14. QUANTO À FORMA DE REDIGIR A PRESCRIÇÃO 

 

As prescrições foram divididas em manuscritas, mistas e digitadas, 

exemplificadas nas FIGURAS 12, 13 e 14, respectivamente. 

 



FIGURA 12 – Exemplo de prescrição manuscrita. 

 

 
 

FIGURA 13 – Exemplo de prescrição mista. 

 

 
 

FIGURA 14 – Exemplo de prescrição digitada. 

 

 
 
3.10.15. QUANTO AO TIPO DE DENOMINAÇÃO UTILIZADA 

 

As denominações dos medicamentos prescritos foram classificadas em: 

genérica, comercial e química. Prescrever utilizando a denominação comercial ou 

química foi considerado erro de prescrição, porém não foi considerado erro 

clinicamente significativo, a menos que associado a outros erros que pudessem 

gerar dano ao paciente, como erro por confusão com outro medicamento com 

denominação comercial semelhante. Nas FIGURAS 15, 16 e 17 encontram-se 

exemplos de denominações genérica, comercial e química, respectivamente. 

 

FIGURA 15 – Exemplo de denominação genérica. 

 

 
 

 

 



FIGURA 16 – Exemplo de denominação comercial. 

 

 
 

FIGURA 17 – Exemplo de denominação química. 

 

 
 

3.10.16. QUANTO AO MEDICAMENTO SER O DESEJADO 

 

Um medicamento prescrito foi considerado como não sendo o desejado, 

quando foram encontradas na própria prescrição do item, evidências contraditórias 

entre o nome do medicamento e sua apresentação ou forma farmacêutica. 

 

Como por exemplo, a prescrição de “Buscopan® ampola (5ml ) + 15ml de 

glicose 25%, EV até de 6/6h se dor abdominal”, já que a única apresentação 

comercial do Buscopam® (hioscina) ampola, possui somente 1ml enquanto a 

apresentação comercial Buscopam composto® (hioscina + dipirona) ampola, possui 

5ml. Portanto, esse item foi analisado como prescrito um produto não desejado, 

havendo engano com nome comercial semelhante. 

 

3.10.17. QUANTO À PRESCRIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO MEDICAMENTO 

 

Quando o item prescrito se apresentou conforme exemplo: “Captopril 

25mg 8/8h”, o medicamento foi considerado prescrito, sem definição de 

concentração e 25mg foi considerada como a dose desejada. 

 

Quando a concentração não estava prescrita, foi utilizada como referência 

a forma farmacêutica prescrita para responder se existe ou não mais de uma 

concentração disponível para o produto. Se a forma farmacêutica não tivesse sido 

prescrita, foram consideradas todas as formas farmacêuticas disponíveis para a via 

de administração prescrita, estabelecidas no Dicionário de Especialidades 

Farmacêuticas. 



3.10.18. QUANTO À PRESCRIÇÃO DA FORMA FARMACÊUTICA DO 

MEDICAMENTO 

 

Quando o item prescrito se apresentou conforme exemplo: “Cefalexina 

500mg VO 6/6h”, o medicamento foi considerado prescrito, sem definição de forma 

farmacêutica. 

 

Quando a forma farmacêutica não estava prescrita, foi utilizada como 

referência a via de administração prescrita para responder se existe ou não mais de 

uma forma farmacêutica disponível para o produto. Se a via de administração não 

tivesse sido prescrita, foram consideradas todas as via de administração 

estabelecidas no Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. 

 
3.10.19. QUANTO À PRESCRIÇÃO DA VIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MEDICAMENTO 

 

Na análise da prescrição da via de administração dos produtos de uso 

tópico, foram considerados como tendo via de administração prescrita, quando 

estava escrita uma das seguintes expressões “passar nas lesões”, “aplicar”, “aplicar 

em compressa”, “uso tópico”, “passar na pele” ou “passar no couro cabeludo”. 

 
3.10.20. QUANTO À DOSE DO MEDICAMENTO 

 

Foi considerada inadequada aquela dose 20% maior ou menor que a 

dose preconizada para o caso na literatura. Foi considerada overdose, quando: o 

medicamento havia sido prescrito em dose superior a dose máxima estabelecida 

pelo fabricante do produto ou aquelas definidas pelo guia de fármacos Pharmacist’s 

Drug Handbook® 2001. 

 

Para medicamentos de uso tópico foi considerado como não sendo 

necessário especificar a quantidade ou dose a ser aplicada (Segura, 2001). 

 

 

 



3.10.21. QUANTO À PRESCRIÇÃO DA POSOLOGIA DO MEDICAMENTO 

 

Na análise da posologia foi utilizado como referências máximas e 

mínimas os dados estabelecidos pelos fabricantes dos medicamentos. Em sua 

ausência, foram utilizadas as referências estabelecidas em consensos brasileiros e 

no guia de fármacos Pharmacist’s Drug Handbook®. 

 
3.10.22. QUANTO À PRESCRIÇÃO DO DILUENTE, VELOCIADADE DE INFUSÃO  

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DISPENSAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

MEDICAMENTO 

 
Na análise da prescrição e compatibilidades com diluentes, velocidade de 

infusão e orientações de diluição e de administração dos medicamentos prescritos, 

foi utilizado como referências máximas e mínimas os dados estabelecidos pelos 

fabricantes dos medicamentos. Em sua ausência, foram utilizadas as referências 

estabelecidas em consensos brasileiros, no Handbook of Injectable Drugs® e no guia 

de fármacos Pharmacist’s Drug Handbook®. 

 

Foram consideradas erradas as orientações de diluição e de 

administração dos medicamentos prescritos, quando em desacordo com as 

informações do fabricante do medicamento ou do fabricante da droga de referência 

(quando genérico) (Segura, 2001). 

 
3.10.23. QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ABREVIATURAS 

 

Foi considerado erro a utilização de abreviaturas ausentes na lista de 

abreviaturas padronizadas na instituição (ANEXO 6), bem como a abreviação do 

nome do medicamento que pode proporcionar engano. 

 

3.10.24. QUANTO ÀS INTERVENÇÕES 

 

Não foi realizada nenhuma intervenção farmacêutica após a detecção e 

classificação dos erros de prescrição clinicamente significativos. 



3.11. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS 
 

As principais variáveis estudadas foram divididas em variáveis 

relacionadas à identificação geral e variáveis relacionadas aos erros. 

 

3.11.1. RELACIONADAS À IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 

As principais variáveis relacionadas à identificação geral estão descritas 

na TABELA 1. 

 

TABELA 1 – Principais variáveis relacionadas à identificação geral para 

determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos 

em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará. 

 

NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO TIPO DE 
VARIÁVEL

TURNO Turno no qual a prescrição foi elaborada Categórica

SEXO Sexo do paciente para quem a prescrição foi 
elaborada Dicotômica

IDADE Idade do paciente no momento da coleta dos dados Discreta

SERVIÇO Especialidade médica da qual foi originada a 
prescrição do medicamento Categórica

PRESCRITOR Médico responsável pela prescrição Categórica

GRADUAÇÃO DO 
PRESCRITOR 

Grau de formação do prescritor no momento da 
elaboração da prescrição selecionada Categórica

PESO Registro do peso do paciente para quem a 
prescrição foi elaborada Dicotômica

ALERGIA Registro de relato de alergia a medicamentos Dicotômica

NOME DO PACIENTE Registro do nome completo do paciente na 
prescrição selecionada Dicotômica

NÚMERO DE 
PRONTUÁRIO 

Registro do número do prontuário do paciente no 
receituário sorteado Dicotômica

DATA Registro da data de elaboração da prescrição 
analisada Dicotômica

CARIMBO OU CRM Registro da identificação do prescritor Dicotômica

LEITO Registro do leito de internação do paciente Dicotômica

UNIDADE DE 
INTERNAÇÃO Registro da unidade de internação do paciente Dicotômica

ASSINATURA Registro da assinatura do prescritor responsável 
pela prescrição Dicotômica



NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO TIPO DE 
VARIÁVEL

NÚMERO DE ITENS 
PRESCRITOS 

Número de itens, medicamentos ou não, prescritos 
no receituário selecionado Discreta

NÚMERO DE ITENS 
PRESCRITOS CONTENDO 
MEDICAMENTO 

Número de itens prescritos, contendo um ou mais 
medicamentos para o paciente no receituário 
selecionado. 

Discreta

NÚMERO DE 
MEDICAMENTOS 
PRESCRITOS 

Número de medicamentos, identificados nas 
prescrições selecionadas. Discreta

 

3.11.2. RELACIONADAS AOS ERROS 

 

A TABELA 2 contém as principais variáveis relacionadas aos erros. 

 

TABELA 2 – Principais variáveis relacionadas aos erros de prescrição para 

determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos 

em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará. 

 

NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO TIPO DE 
VARIÁVEL

MEDICAMENTO 
PRESCRITO Medicamento presente na prescrição coletada Categórica

MEDICAMENTO 
ENVOLVIDO NO ERRO Medicamento envolvido no erro de prescrição Categórica

TIPO DE DENOMINAÇÃO 
UTILIZADA 

Tipo de denominação utilizada na prescrição do 
medicamento (genérica, comercial ou química) Categórica

FORMA DE REDAÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO 

Forma de redigir a prescrição: manuscrita, mista ou 
digitada Categórica

PRESCRIÇÃO COM ERRO Indica se a prescrição possui erro Dicotômica

NÚMERO DE ERROS / PM Número de erro em cada prescrição selecionada. Discreta

NÚMERO DE ERROS 
CLINICAMENTE 
SIGNIFICATIVOS / PM 

Número de erros clinicamente significativos, 
identificados na prescrição selecionada. Discreta

TIPO DE ERRO Tipo de erro clinicamente significativo, identificado 
na prescrição selecionada. Categórica

CLASSIFICAÇÃO DO 
ERRO 

Classificação do erro clinicamente significativo, em 
real (quando já havia ocorrido no momento da 
detecção) ou potencial (quando foi identificado 
antes da sua ocorrência). 

Categórica

INTERAÇÃO 
MEDICAMENTO – 
MEDICAMENTO 

Presença de interação entre medicamentos escritos 
na prescrição selecionada. Dicotômica



NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO TIPO DE 
VARIÁVEL

NÚMERO DE 
INTERAÇÕES 
MEDICAMENTO-
MEDICAMENTO 

Número de interações medicamento-medicamento 
identificadas na prescrição selecionada. Discreta

NÚMERO DE 
INTERAÇÕES 
MEDICAMENTO-
MEDICAMENTO 
SIGNIFICATIVAS 

Número de interações medicamento-
medicamento que podem gerar redução do efeito 
esperado dos medicamentos prescritos, 
exacerbação de efeito ou surgimento de outros 
efeitos que possam reduzir a probabilidade do 
tratamento ser oportuno e eficaz, podendo 
resultar em dano ao paciente, identificadas na 
prescrição selecionada. 

Discreta

INTERAÇÃO 
MEDICAMENTO-
ALIMENTO 

Presença de interação entre medicamento e 
alimento na prescrição selecionada. Dicotômica

NÚMERO DE 
INTERAÇÕES 
MEDICAMENTO-
ALIMENTO 

Número de interações medicamento-alimento 
identificadas na prescrição selecionada. Discreta

NÚMERO DE 
INTERAÇÕES 
MEDICAMENTO-
ALIMENTO 
CLINICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

Número de interações medicamento-alimento que 
podem gerar redução do efeito esperado do 
medicamento prescrito, exacerbação de efeito ou 
surgimento de outros efeitos que possam reduzir a 
probabilidade do tratamento ser oportuno e eficaz, 
podendo resultar em dano ao paciente 

Discreta

SEVERIDADE Severidade (gravidade) do erro identificado Categórica

INTERVENÇÃO Tipo de intervenção realizada pelo farmacêutico  Categórica
 

 

3.12. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

O Tratamento estatístico dos dados foi realizado pelo Laboratório de 

Estatística e Matemática Aplicada da UFC. 

 

Os dados coletados foram codificados e inseridos num banco de dados 

específico, elaborado no programa EPI INFO, versão 6.2, e foram posteriormente 

analisados com auxílio deste software, com teste de análise de variância para 

detecção das diferenças de médias e utilizando um nível de significância de 0.05. 

 

 

 

 



3.12.1. ANÁLISE QUALITATIVA 

 

• SEVERIDADE – A severidade ou gravidade dos erros reais foi classificada 

de acordo com o índice (ANEXO 1) e o algoritmo de categorização de 

Erros  de Medicação (ANEXO 2) e a dos erros potenciais foi avaliada, 

tendo como base a escala de Folli, modificada por Lesa (1990) (ANEXO 

3). Os erros potenciais de prescrição classificados como problemas de 

prescrição (Classe D) na escala de Folli modificada por Lesar (1990) foram 

considerados como sem gravidade (severidade). 

 

• CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS DE PRESCRIÇÃO – Foram utilizados 

como referência os tipos de erros de prescrição identificados por Lesar 

(1990) e Dean (2000), acrescidos de erros identificados durante o estudo 

piloto e coleta definitiva e que não puderam ser classificados nos tipos 

estabelecidos inicialmente. Os erros foram agrupados em duas categorias: 

erros no processo de decisão (erros associados ao grau de conhecimento 

do prescritor, envolvendo conhecimento sobre o quadro clínico do paciente 

e escolha da farmacoterapia) e erros na redação da prescrição (erros 

associados ao grau de cumprimento das boas práticas de prescrição). 

 

• SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA DO ERRO DE PRESCRIÇÃO – Para classificar 

a significância clínica de cada erro, foi utilizada a metodologia estabelecida 

por Dean (2000), baseada no potencial do erro ser levado adiante, 

resultando em uma redução da probabilidade do tratamento ser oportuno e 

efetivo ou aumentando o risco de agravo ao paciente, quando comparado 

com as práticas vigentes. Prescrições cujos erros não poderiam ser 

executados devido às características dos produtos, dos fatores físicos e 

mecânicos ou do sistema de distribuição e preparação de medicamentos 

do hospital, não foram considerados como clinicamente significativos. 

 

 

 

 

 



3.12.2. ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

• DETERMINAÇÃO DA TAXA DE PREVALÊNCIA DE ERROS DE 
PRESCRIÇÃO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS (TPEPCS) – 

Corresponde ao número de EPCS identificados, dentre todos os itens 

prescritos contendo medicamentos, no período observado. Fórmula 

apresentada anteriormente no QUADRO 1 (Página 55) 
 

• DETERMINAÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE 
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TSPPM) – A performance do 

processo de prescrição de medicamentos é avaliada pela taxa de 

segurança, onde segurança 100% é igual a zero erro. Portanto, TPEPCS e 

TSPPM são inversamente proporcionais e para calcular o taxa de 

segurança, debita-se de 100 a taxa de insegurança que é igual a taxa de 

prevalência de erros. Fórmula apresentada anteriormente no QUADRO 2 

(Página 57). 
 

3.13. PROCEDIMENTOS ÉTICOS 
 

Foi solicitada e concedida a autorização formal do Comitê de Ética em 

Pesquisa e do complexo Hospitalar da UFC - COMEPE e da Diretoria e Gerência de 

Risco do Hospital de Messejana para realização do referido estudo (ANEXOS 7 e 8), 

cabendo ressaltar que o mesmo é parte integrante do projeto “Estudo Multicêntrico 

para Avaliação do Impacto de Métodos de Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos na Redução da Taxa de Erros de Prescrição nos Hospitais Sentinelas 

de Fortaleza – CE”. 

 

A presente pesquisa é considerada sem risco para os pacientes, pois foi 

baseada na análise de prescrições e registros de prontuários, não havendo 

necessidade de intervenção junto ao paciente e não trazendo prejuízos para este. E, 

da mesma forma que o estudo desenvolvido por Costa (2006), não foi obstrutiva ao 

cumprimento das rotinas operacionais. 

 



Também não oferece riscos para os prescritores, pois as prescrições 

selecionadas foram fotocopiadas sem a identificação de quem as elaborou e foram 

descartadas após a transcrição dos itens medicamentosos analisados. No formulário 

geral de identificação (APÊNDICE 1) foram registradas apenas as iniciais dos 

prescritores e estas foram codificadas para lançamento em banco de dados, 

garantindo desta forma o total sigilo destas informações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados 



4. RESULTADOS 
 

4.1. ESTUDO PILOTO: ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS 
RESULTADOS 
 

Durante o estudo piloto, foram coletadas nos dias 07, 09, 11 e 13 de maio 

de 2007, 70 prescrições de medicamentos. 

 

As prescrições selecionadas continham 742 itens, desde orientações de 

cuidados gerais e nutrição a medicamentos. Nas menores prescrições foram 

identificados 02 itens enquanto as maiores apresentavam 21 itens, perfazendo uma 

média de 10,6 ± 4,012 itens/PM, mediana 11 e moda 12. 

 

Nesta amostra foram coletados 554 medicamentos, prescrito apenas 01 

medicamento nas menores prescrições e 17 medicamentos nas prescrições de 

maior volume, perfazendo uma média de 7,914 ± 3,619 medicamentos/PM,    

mediana 8 e moda 9. 

 

Na análise de ocorrência de interações medicamento-medicamento 

(IMM), foram identificadas IMM em 38,6% (n=27) das prescrições analisadas. 

Cabendo ressaltar que o número de IMM variou de 01 a 03 nas PM com interação. 

 

Ainda na análise envolvendo interações, neste caso interações 

medicamento-alimento (IMA), foram identificadas IMA em 14,3% (n=10) das 

prescrições, onde o número de IMA foi de 01 nas prescrições analisadas e que 

apresentaram interações envolvendo alimento. 

 

Em 100% (n=70) das prescrições analisadas foram detectados erros de 

prescrição, que variaram de 04 a 48 erros nas PM, numa média de 20, 857 ± 10,732 

erros/PM, mediana 21 e moda 21. 

 



Já os erros de prescrição clinicamente significativos foram detectados em 

77,1% (n=54) das prescrições analisadas, variando de 01 a 08 EPCS nas PM, com 

média de 2,528 ± 1,588 EPCS/PM, mediana 2 e moda 1. 

 

Em 28,3% (n=15) das prescrições que continham EPCS, foram 

detectados 02 erros simultaneamente e 35,9% (n=18) apresentaram entre 03 e 05 

EPCS de forma simultânea. 

 

Todos os EPCS detectados foram classificados como erros de prescrição 

potenciais. 

 

4.1.1. CÁLCULO DA TAXA DE PREVALÊNCIA DE ERROS DE PRESCRIÇÃO 

CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS (TPEPCS) 

 

O valor da TPEPCS obtido no estudo piloto foi de 24,37%, conforme 

demonstrado no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3 – Demonstrativo do cálculo da TPEPCS – Estudo Piloto. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. CÁLCULO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE PRESCRIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS (TSPPM) 

 

Conforme demonstrado no QUADRO 4, O valor da TSPPM obtido no 

estudo piloto foi de 75,63%. 

 

QUADRO 4 – Demonstrativo do cálculo da TSPPM – Estudo Piloto. 

 

 

 

 

  135 

TPEPCS =             x 100 = 24,37% 
  554  

 

TSPPM = 100% - 24,37% = 75,63%  



4.2. COLETA DEFINITIVA: ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS 
RESULTADOS 
 

Durante a coleta definitiva, foram coletadas nos dias 20, 22, 24, 26, 28, 30 

de agosto e 01 e 03 de setembro de 2007 um total de 140 prescrições de 

medicamentos. 

  

Das prescrições sorteadas, 25% (n=35) foram recebidas pelo serviço de 

farmácia no turno da manhã, enquanto que 75% (n=105) foram recebidas no turno 

da tarde (TABELA 3). 

 

TABELA 3 – Distribuição, por turno de recebimento no serviço de farmácia, das 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

TURNO DE RECEBIMENTO NO 
SERVIÇO DE FARMÁCIA 
 

 

n 
 

% 

Manhã 35 25 
Tarde 105 75 
TOTAL 140 100 

 

Na distribuição envolvendo o sexo, 61,4% (n=86) dos pacientes eram do 

sexo masculino e 38,6% (n=54) eram do sexo feminino, freqüências apresentadas 

na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – Distribuição, por sexo dos pacientes, das prescrições coletadas para 

determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos 

em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

SEXO DOS PACIENTES 
 

 

n 
 

% 
Masculino 86 61,4 
Feminino 54 38,6 
TOTAL 140 100 

 



No que diz respeito à idade, 22,2% (n=31) dos pacientes tinham entre 60 

e 69 anos de idade, 20% (n=28) tinham entre 50 e 59 anos de idade e somente 9,3% 

(n=13) tinham entre 30 e 39 anos. Essas e demais faixas etárias podem ser 

visualizadas na TABELA 5. 

 

TABELA 5 – Distribuição, por faixa etária dos pacientes, das prescrições coletadas 

para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 

 
 

FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES 
 

 

n 
 

% 
Até 19 anos 16 11,4 
De 20 a 29 anos 14 10,0 
De 30 a 39 anos 13 9,3 
De 40 a 49 anos 21 15,0 
De 50 a 59 anos 28 20,0 
De 60 a 69 anos 31 22,2 
De 70 anos ou mais 17 12,1 
TOTAL 140 100 

 

Dentre as prescrições sorteadas, 61,4% (n=86) pertenciam à 

especialidade de Cardiologia, 28,6% (n=40) à especialidade de Pneumologia e 

10,0% (n=14) à especialidade de Pediatria (TABELA 6). 

 

TABELA 6 – Distribuição, por especialidade, das prescrições coletadas de para 

determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos 

em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

ESPECIALIDADE 
 

 

n 
 

% 
Cardiologia 86 61,4 
Pneumologia 40 28,6 
Pediatria  14 10,0 
TOTAL 140 100 

 

Na distribuição envolvendo a graduação dos prescritores responsáveis 

pela elaboração das prescrições coletadas, 17,9% (n=25) dos médicos eram R1, 

11,4% (n=16) eram R2, 1,4% (n=2) eram R3, 6,5% (n=9) eram médicos orientadores 

(staff) e 31,4% (n=44) foram classificados como ausente a identificação da 



graduação do prescritor pela ausência na identificação dos mesmos, conforme 

TABELA 7. 

 

TABELA 7 – Distribuição, por graduação dos prescritores, das prescrições coletadas 

para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 

 
 

GRADUAÇÃO DOS PRECRITORES 
 

 

n 
 

% 
R1 25 17,9 
R2 16 11,4 
R3 02 1,4 
Staff 09 6,5 
Ausência de identificação da graduação 44 31,4 
Outros  44 31,4 
TOTAL 140 100 

 

Relativo ao registro do peso no prontuário dos pacientes, em 60% (n=84) 

o peso foi registrado e em 40% (n=56) o registro do peso estava ausente. 

Percentuais descritos na TABELA 8. 

 

TABELA 8 – Presença do registro do peso no prontuário dos pacientes das 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

REGISTRO DO PESO DOS 
PACIENTES 
 

 

n 
 

% 

Presente 84 60 
Ausente  56 40 
TOTAL 140 100 

 

Quanto ao registro de relato de alergia a medicamentos no prontuário do 

pacientes, em 1,4% (n=2) dos pacientes foi relatada a presença de alergia a 

medicamentos, em 15% (n=21) foi relatada ausência de alergia a medicamentos e 

em 83,% (n=117) não houve relato sobre alergia (TABELA 9). 

 



TABELA 9 – Presença do registro de relato de alergia a medicamentos no prontuário 

dos pacientes das prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança 

do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-

cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

RELATO DE ALERGIA A 
MEDICAMENTOS 
 

 

n 
 

% 

Presença de alergia  02 1,4 
Ausência de alergia 21 15,0 
Ausência de relato sobre alergia 117 83,6 
TOTAL 140 100 

 

Nos dois casos em que houve relato de presença de alergia, os 

medicamentos envolvidos foram: dipirona (ATC N02B) e penicilina (ATC J01C). 

 

Outras variáveis foram levantadas com preenchimento da parte 3 do 

APÊNDICE 1, se relacionam aos componentes legais da prescrição, foram descritas 

a seguir com suas respectivas freqüências e, apresentadas logo após, na TABELA 

10. 

 

Em 83,6% (n=117) das prescrições coletadas, o nome do paciente estava 

completo e em 99,3% (n=139) das mesmas, o nome do paciente estava certo, ou 

seja, o nome registrado na PM estava de acordo com o paciente que ocupava o leito 

relacionado (TABELA 10).  

 

No que diz respeito ao número do prontuário, em 36,4% (n=51) das 

prescrições coletadas o prontuário estava presente e quanto à data de elaboração 

da PM, houve registro da data em 94,3% (n=132) dos casos (TABELA 10). 

 

Quanto ao registro do leito do paciente, o mesmo estava presente em 

90% (n= 126) das PM e quanto ao registro da unidade de internação dos pacientes, 

esta foi registrada em 40,7% (n=57) (TABELA 10). Relativo à identificação do 

prescritor através de carimbo e/ou registro do CRM, este registro estava presente 

em 68,6% (n=96) das prescrições coletadas e relativo à assinatura do prescritor, 

15,0% (n=21) das prescrições não cotinha assinatura (TABELA 10). 



TABELA 10 – Distribuição, por registro dos componentes legais da prescrição, das 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 

SIM NÃO ILEGÍVEL TOTAL 
 

REGISTRO DOS 
COMPONENTES LEGAIS          
DA PRESCRIÇAO  
 

n % n % n % n % 
Nome completo do paciente 117 83,6 22 15,7 01 0,7 140 100 
Paciente certo 139 99,3 01 0,7 - - 140 100 
Número do prontuário 51 36,4 89 63,6 - - 140 100 
Data de elaboração da PM 132 94,3 07 5,0 01 0,7 140 100 
Leito 126 90,0 14 10,0 - - 140 100 
Unidade de internação 57 40,7 83 59,3 - - 140 100 
Carimbo e/ou CRM 96 68,6 40 28,6 04 2,9 140 100 
Assinatura 06 4,3 21 15,0 113 80,7 140 100 

 

Nas 51 PM que continham o número do prontuário, este estava correto 

em 92,2% (n=47) dos casos e errado em 7,8% (n=4) dos casos (GRÁFICO 1). 

 

GRÁFICO 1 – Registro correto ou errado do número do prontuário do paciente, nas 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 
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Nas 126 prescrições que continham o leito, este estava correto em 99,2% 

(n=125) dos casos e errado em 0,8% (n=1) dos casos (GRÁFICO 2). 



GRÁFICO 2 – Registro correto ou errado do leito do paciente nas prescrições 

coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 
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Em 100% das 57 prescrições que continham a unidade de internação, 

houve o registro correto da mesma. 

 

Quanto à freqüência do prescritor responsável pela elaboração das 

prescrições coletadas foram identificados 65 prescritores diferentes. O prescritor 

responsável pelo maior número de prescrições elaborou 12 PM, enquanto o 

prescritor responsável pelo menor número de prescrições elaborou 01PM. 

 

Na análise de ocorrência de interações medicamento-medicamento, 

foram identificadas IMM em 28,6% (n=40) das prescrições analisadas. Cabendo 

ressaltar que o número de IMM variou de 01 a 05 nas PM com interação. 

 

Ainda na análise envolvendo interações, neste caso interações 

medicamento-alimento, foram identificadas IMA em 14,3% (n=20) das prescrições, 

onde o número de IMA variou de 01 a 04 nas prescrições analisadas e que 

apresentaram interações envolvendo alimento. 

 



Em 100% (n=140) das prescrições analisadas foram detectados erros de 

prescrição, que variaram de 01 a 47 erros nas PM, numa média de 19,171 ± 9,393 

erros/PM, mediana 19 e moda igual 20. 

 

Já os erros de prescrição clinicamente significativos foram detectados em 

82,9% (n=116) das prescrições analisadas, variando de 01 a 09 EPCS nas PMS, 

com média de 3,069 ± 1,919 EPCS/PM, mediana 3 e moda 2. 

 

Em 25,9% (n=30) das prescrições que continham EPCS, foram 

detectados 02 erros simultaneamente e 19,82% (n=23) apresentaram entre 05 e 09 

EPCS de forma simultânea e todos os EPCS detectados foram classificados como 

erros de prescrição potenciais. Quanto aos tipos de EPCS, foram identificados 34 

diferentes tipos, sendo apresentados os de maior freqüência na TABELA 11. 

 

TABELA 11 – Freqüências dos tipos de EPCS identificados nas prescrições 

coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 

 
 

TIPOS DE EPCS 
 

 

n 
 

% 
Interação medicamentosa potencialmente 
significante 95 26,61 

Interação medicamento-alimento 10 2,80 
Omissão de um ou mais itens de identificação 
do paciente 55 15,41 

Omissão da assinatura do prescritor 21 5,88 
Omissão do carimbo e/ou CRM do prescritor 41 11,48 
Omissão de informação adicional (não 
administrar com alimento) 37 10,37 

Omissão de velocidade de infusão 17 4,76 
Outros 81 22,69 
TOTAL 357 100 

 

Os medicamentos mais envolvidos nos EPCS estão relacionados, 

juntamente com sua freqüência, na TABELA 12, dentre um universo de 47 

medicamentos diferentes. Nesta distribuição estão apresentados o nome do 

medicamento e sua classificação Anatômico Terapêutica e Química – ATC. 

 



TABELA 12 – Freqüências dos medicamentos mais envolvidos em EPCS 

identificados nas prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do 

processo de prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-

cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 
 

 

MEDICAMENTOS MAIS ENVOLVIDOS 
EM EPCS 
 

 

n 
 

% 

Furosemida – ATC C03C 31 9,8 
Espironolactona – ATC C03D  14 4,4 
Captopril – ATC C09A 46 14,6 
Carvedilol – ATC C07A  13 4,1 
Sinvastatina – ATC C10  16 5,1 
Insulina regular – ATC A10A  14 4,4 
Prednisona – ATC H02 11 3,5 
Digoxina – ATC C01A  81 25,6 
Outros 90 28,5 
TOTAL 316 100 

 

No GRÁFICO 3 estão apresentadas as classes terapêuticas mais 

envolvidas nos EPCS correspondentes aos medicamentos apresentados 

anteriormente. Cabe ressaltar que 63,3% (n=201) envolvem medicamentos 

cardiovasculares (classificação C). 

 

GRÁFICO 3 – Classes terapêuticas mais envolvidas em EPCS identificados nas 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 
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NOTA: Classes terapêuticas: A- diurético de alça; B- diurético poupador de potássio;                   
C- inibidor da ECA; D- beta bloqueador; E- hipolipemiante; F- insulina;                      
G- corticosteróide; H- glicosídeo cardíaco e I- outros. 



As prescrições selecionadas continham 1446 itens, desde orientações de 

cuidados gerais e nutrição a medicamentos. Nas menores prescrições foram 

identificados 03 itens enquanto as maiores apresentavam 30 itens, perfazendo uma 

média de 10,3 itens/PM ± 3,907, mediana 10 e moda 9. 

 

Na amostra foram coletados 1017 medicamentos, prescrito apenas 01 

medicamento nas menores prescrições e 19 medicamentos nas prescrições de 

maior volume, totalizando uma média de 7,236 medicamentos/PM ± 3,191,   

mediana  7 e moda 8. 

 

Outras variáveis se relacionam ao modo de prescrever os componentes 

de cada item medicamentoso e foram obtidas a partir do preenchimento do 

APÊNDICE 2 que continha perguntas fechadas com respostas variando entre “sim”, 

“não”, “ilegível” e “não necessita” . 

 

Somente 0,9% (n=9) dos itens contendo medicamentos foram 

considerados ilegíveis, 3,0% (n=31) foram considerados ambíguos e confusos, 

apenas 0,7% (n=7) contra-indicados e 1,9% (n=19) não foram considerados 

indicados para o paciente, conforme considerações descritas na metodologia 

(TABELA 13). 

 

TABELA 13 – Análise de legibilidade, ambigüidade, contra-indicação e indicação dos 

itens contendo medicamentos nas prescrições coletadas para determinação da taxa 

de segurança do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de 

referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

SIM 
 

NÃO 
 

TOTAL 
 

LEGIBILIDADE, AMBIGUIDADE, 
CONTRA-INDICAÇÃO E INDICAÇÃO 
 

n % n % n % 

Item legível 1008 99,1 09 0,9 1017 100 
Item ambíguo ou confuso 31 3,0 986 97,0 1017 100 
Medicamento contra-indicado para o paciente 07 0,7 1010 99,3 1017 100 
Medicamento indicado para o paciente 998 98,1 19 1,9 1017 100 

 

Quanto à prescrição de medicamento na presença de relato de alergia ao 

mesmo, não foi identificada nenhuma ocorrência. 



Relativo a suspeita de indicativo de RAM, foi detectada suspeita em 1,8% 

(n=18) dos itens analisados (TABELA 14). Desses 18 itens medicamentos, 88,9% 

(n=16) continuaram a ser prescritos mesmo após a suspeita da possível reação 

indesejável. Dentre as reações identificadas, pode-se referir como exemplo a tosse 

seca associada ao captopril. 

 

TABELA 14 – Suspeita de indicativo de Reação Adversa a Medicamentos (RAM) 

nos itens contendo medicamentos nas prescrições coletadas para determinação da 

taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de 

referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

SUSPEITA DE INDICATIVO DE RAM 
 

 

n 
 

% 
Sim 18 1,8 
Não 999 98,2 
TOTAL 1017 100 

 

Outra variável identificada foi o tipo de denominação utilizada na 

prescrição dos itens contendo medicamentos: genérica em 60,2% (n=612), 

comercial em 38,6% (n=393), química em 0,9% (n=9) e outras em 0,3% (n=3) 

(TABELA 15). 

  

TABELA 15 – Denominação utilizada nos itens contendo medicamentos nas 

prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de 

prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do 

Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

DENOMINAÇÃO 
 

 

n 
 

% 
Genérica 612 60,2 
Comercial 393 38,6 
Química 09 0,9 
Outras 03 0,3 
TOTAL 1017 100 

 

O medicamento prescrito não foi o desejado em apenas 0,9% (n=9), 

devido a engano com nome comercial semelhante (22,2% - n=2), a engano com 

nome genérico semelhante (33,3% - n=3) e a outros (44,5% - n=4). 



Quanto à análise das variáveis: concentração, forma farmacêutica, via de 

administração e dose, foi prescrita a concentração em 40,5% (n=412), a forma 

farmacêutica em 56,5% (n=575), a via de administração em 89,0% (n=905) e a dose 

em 97,1% (n=988) dos itens contendo medicamentos (TABELA 16). 

 

TABELA 16 – Análise da prescrição de concentração, forma farmacêutica, via de 

administração e dose nos itens contendo medicamentos nas prescrições coletadas 

para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 

 

SIM NÃO NÃO 
NECESSITA TOTAL 

 

CONCENTRAÇÃO, FORMA 
FARMACÊUTICA, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E DOSE 
 

n % n % n % n % 
Concentração prescrita 412 40,5 574 56,4 31 3,0 1017 100 
Forma farmacêutica prescrita 575 56,5 442 43,5 - - 1017 100 
Via de administração prescrita 905 89,0 112 11,0 - - 1017 100 
Quantidade/dose prescrita 988 97,1 17 1,7 12 1,2 1017 100 

 

Nos 412 itens contendo medicamentos que continham a concentração, 

esta estava correta em 91,7% (n=378). 

 

Nos 575 que continham a forma farmacêutica, esta estava correta em 

92,7% (n=533). E nos 905 que continham a via e administração, esta estava correta 

em 99,9% (n=904) dos casos. 

 

Dentre os 988 itens contendo medicamentos onde estava prescrita a 

dose, esta estava errada em 5,5% (n=54) dos casos, devido a três fatores, 

apresentados na TABELA 17.  

 

A correção de todas (100%) as doses pôde ser efetuada através de 

protocolo, ou seja, baseado na dose usual preconizada na literatura. 

 

 

 

 



TABELA 17 – Causas do erro na prescrição da dose dos itens contendo 

medicamentos nas prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança 

do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-

cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

CAUSAS DO ERRO NA DOSE 
 

 

n 
 

% 
Unidade métrica errada 14 25,9 
Ausência de unidade métrica 37 68,5 
Outras 01 1,9 
TOTAL 54 100 

 

A posologia foi prescrita em 84,2% (n=856) e estava ilegível em apenas 

0,2% (n=2) dos itens contendo medicamentos. E nos 856 itens em que esteve 

prescrita, a posologia estava correta em 97,7% (n=836). 

 

Dos 1017 itens contendo medicamentos, 18,2% (n=185) eram injetáveis, 

79,9% (n=813) eram medicamentos administrados por outras vias e 1,9% (n=19) 

foram considerados solução para hidratação (TABELA 18). 

 

TABELA 18 – Distribuição, da classificação dos itens contendo medicamentos, 

quanto à via de administração, nas prescrições coletadas para determinação da taxa 

de segurança do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de 

referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 

 

n 
 

% 

Medicamento injetável 185 18,2 
Medicamento não injetável 813 79,9 
Solução para hidratação 19 1,9 
TOTAL 1017 100 

 

Nos 185 medicamentos injetáveis, foi prescrito o diluente em 35,1% 

(n=65), o diluente estava ausente em 21,6% (n=40), ilegível em 0,5% (n=1) e não 

era necessário em 42,7% (n=79). Valores visualizados no GRÁFICO 4. 

 



GRÁFICO 4 – Prescrição do diluente nos medicamentos injetáveis nas prescrições 

coletadas para determinação da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos em um hospital de referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 

03/09/2007. 
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 O diluente foi considerado compatível em 100% (n=65) dos 

medicamentos injetáveis nos quais foi prescrito o diluente. E considerando os 

medicamentos injetáveis e a solução para hidratação (n=204), foi prescrita a 

velocidade de infusão em 11,3% (n=23), estava ausente em 59,3% (n=121), ilegível 

em 0,5% (n=1) e não era necessária em 28,9% (n=59) (GRÁFICO 5). 

 

GRÁFICO 5 – Prescrição da velocidade de infusão nos medicamentos injetáveis e 

na solução para hidratação nas prescrições coletadas para determinação da taxa de 

segurança do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de 

referência pneumo-cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 
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A velocidade de infusão foi considerada maior que a recomendada em 

13,0% (n=03) e igual à recomendada em 87,05 (n=20) dos medicamentos injetáveis 

nos quais foi prescrita a velocidade de infusão. 

 

Quanto à análise da prescrição de informações adicionais que orientem a 

dispensação e administração do medicamento, foram prescritas em 14,7% (n=150), 

estavam ausentes em 6,0% (n=61) e foram consideradas desnecessárias em 79,3% 

(n=806), conforme descrição apresentada na TABELA 19. 

 

TABELA 19 – Análise da prescrição de informações adicionais nos itens contendo 

medicamentos nas prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança 

do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-

cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

PRESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 
 

 

n 
 

% 

Sim 150 14,7 
Não 61 6,0 
Não necessário 806 79,3 
TOTAL 1017 100 

 

Em 97,6% (n=993) dos itens contendo medicamentos, foram utilizadas 

abreviaturas e a sua distribuição encontra-se na TABELA 20. 

 

TABELA 20 – Distribuição, da utilização de abreviaturas, nos itens contendo 

medicamentos nas prescrições coletadas para determinação da taxa de segurança 

do processo de prescrição de medicamentos em um hospital de referência pneumo-

cardiológica do Ceará, 20/08 a 03/09/2007. 

 
 

UTILIZAÇÃO DE ABREVIATURAS 
 

 

n 
 

% 
Nome do medicamento 54 2,3 
Posologia 729 31,5 
Via de administração 833 36,0 
Forma farmacêutica 419 18,1 
Outros 279 12,1 
TOTAL 2314 100 



Vale salientar que foi considerado erro a utilização de abreviaturas 

ausentes na lista de abreviaturas padronizadas na instituição (ANEXO 6), bem como 

a abreviação do nome do medicamento que pode proporcionar engano, conforme 

descrito anteriormente na metodologia. 

 

4.2.1. CÁLCULO DA TAXA DE PREVALÊNCIA DE ERROS DE PRESCRIÇÃO 

CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS (TPEPCS) 

 

O valor da TPEPCS obtido na coleta definitiva foi de 35,10%, conforme 

demonstrado no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 – Demonstrativo do cálculo da TPEPCS – Coleta Definitiva. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. CÁLCULO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE PRESCRIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS (TSPPM) 

 

Conforme demonstrado no QUADRO 6, o valor da TSPPM obtido na 

coleta definitiva foi de 64,90%. 

 

QUADRO 6 – Demonstrativo do cálculo da TSPPM – Coleta Definitiva. 
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5. Discussão 



5. DISCUSSÃO 
 

5.1. ESTUDO PILOTO E COLETA DEFINITIVA: ANÁLISE QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DOS RESULTADOS 
 

Para que o trabalho fosse desenvolvido criteriosamente conforme os 

métodos estabelecidos, foi imprescindível a realização do estudo piloto que permitiu 

o acompanhamento da rotina de prescrição nas unidades de Cardiologia, 

Pneumologia e Pediatria e de dispensação no serviço de farmácia do Hospital de 

Messejana. 

 

A partir desta etapa foi adotado o quantitativo de prescrições que 

poderiam ser analisadas por dia pelos pesquisadores. Também foi possível testar e 

ajustar a ferramenta de apoio (banco de dados) e os instrumentos de coleta de 

dados (APÊNDICES 1, 2 e 3) e validar os métodos escolhidos. 

 

Na coleta definitiva, foram analisadas 140 prescrições, totalizando 1017 

itens contendo medicamentos. 

 

Todas as prescrições coletadas foram elaboradas no período diurno 

(manhã: 25% - n=35 e tarde: 75% – n=105) e a relevante diferença entre os 

períodos diurno e noturno pode ser justificada pelo maior número de profissionais 

presentes nas unidades no período diurno, em especial vespertino, acarretando num 

maior número de atividades para o profissional de enfermagem relacionadas à 

administração de medicamentos (TOFFOLETTO, 2005).  

 

No estudo desenvolvido por COSTA (2006), o turno matutino teve maior 

número de erros em comparação com o turno vespertino já que a maioria (70%) dos 

medicamentos foram prescritos e administrados pela manhã, evidenciando que uma 

maior carga de trabalho em determinado período contribui para a ocorrência de 

erros. 

 



Compatível ao estudo desenvolvido por TOFFOLETTO (2005), onde 66% 

dos pacientes eram do sexo masculino, foi identificado na caracterização do gênero 

que 61,4% (n=86) dos pacientes também eram do sexo masculino. 

 

No universo coletado, 22,2% (n=31) das prescrições foram elaboradas 

para pacientes com idade entre 60 e 69 anos. É fundamental ressaltar que as 

respostas aos medicamentos utilizados podem apresentar diferenças nos idosos, 

devido a alterações cardiovasculares, respiratórias, hepáticas, renais e 

fisiopatológicas, tornando essencial que a prescrição deva ser ajustada às 

peculiaridades dessa faixa etária (FUCHS, 2004). 

 

Pacientes idosos apresentam riscos mais elevados de serem vítimas de 

interações medicamentosas em decorrência das alterações citadas. Além disso, os 

pacientes da terceira idade ainda apresentam freqüentes estados de doença crônica 

e aguda e consomem grande número de medicamentos, apresentando, na maioria 

das vezes, um complicado regime terapêutico (KAWANO, 2006). 

 

O nível de graduação do prescritor responsável pela elaboração da 

prescrição pode contribuir para a ocorrência de erros, assim como fatores humanos 

podem potencializá-los (HICKS, 2007). No entanto, não foi evidenciada esta 

correlação, pois grande quantitativo de prescrições não continha a identificação do 

prescritor impossibilitando a especificação de seu nível de graduação. 

 

Para a seleção de uma farmacoterapia segura para o paciente é 

imprescindível a composição de uma história clínica completa. Nesta perspectiva, 

informações como peso e alergias devem ser obtidas no momento do exame físico, 

com o registro das mesmas no prontuário do paciente. Entretanto, em 40% (n=56) 

das prescrições selecionadas, o registro do peso estava ausente, podendo ser um 

fator contribuinte para a ocorrência de erros, já que este é um dado crítico para o 

cálculo de doses medicamentosas, em especial, doses pediátricas. 

 

Quanto ao registro de relato de alergia, houve ausência deste relato em 

83,6% (n=117) das prescrições analisadas, enquanto em estudo realizado por 

KRIPALANI (2007) informações sobre alergia foram registradas em 79% dos 



pacientes, ou seja, ausência em apenas 21% deles. O percentual encontrado se 

aproxima mais do resultado do estudo desenvolvido por ARRAIS (2007), no qual o 

médico menospreza os cuidados com as possíveis reações adversas (73,3%) e com 

a possibilidade de existência de alergias (65%). 

 

A ausência do registro de componentes de identificação do paciente foi 

detectada no número do prontuário (63,6% - n=89), no leito (10% - n=14) e na 

unidade de internação (59,3% - n=83), podendo levar a dispensação e/ou 

administração equivocada de medicamentos. Quando foram analisados os 

componentes legais da prescrição envolvendo a identificação do prescritor, foi 

encontrada ausência do carimbo do prescritor em 28,6% (n=40) e ausência da 

assinatura em 15% (n=21) das prescrições avaliadas. 

 

Estas prescrições, que não têm valor legal, poderiam ter sido elaboradas 

por qualquer indivíduo e, portanto, não deveriam ser dispensados nem 

administrados os medicamentos prescritos nestas condições. Entretanto, a correção 

destas anomalias processuais pode ser estabelecida através da adoção de medidas 

institucionais que impeçam a dispensação de medicamentos prescritos sem a 

identificação completa de paciente e prescritor. 

 

Na análise de ocorrência de interações medicamentosas, foram 

identificadas IMM em 28,6% (n=40) e IMA em 14,3% (n=20) das prescrições 

selecionadas. As interações medicamentosas representam riscos ao paciente e 

aumento dos gastos associados à assistência à saúde (KAWANO, 2006). E dentre 

os erros de prescrição clinicamente significativos, o tipo de maior recorrência foi 

interação medicamentosa potencialmente significante (26,61% - n=95). 

 

Uma vez constatada a ocorrência de interação medicamentosa 

clinicamente relevante, deve-se avaliar a possibilidade de substituição dos 

medicamentos participantes da interação por outros e, quando isto não é possível, 

pode-se propor ajustes de dosagem que, associados ao monitoramento contínuo do 

quadro clínico do pacientes, tornem segura a administração concomitante dos 

mesmos (KAWANO, 2006). 

 



Quanto aos erros de prescrição clinicamente significativos, foram 

detectados em 82,9% (n=116) das prescrições analisadas e foram identificados 34 

tipos diferentes de EPCS. Ressaltando que o percentual detectado foi bastante 

superior ao identificado por LAPOINTE (2003) de 7,6% (n=360). 

 

Os erros relacionados ao processo de decisão totalizaram 29,41% 

(n=105) e contemplam os tipos: interação medicamentosa potencialmente 

significante e interação medicamento-alimento. São os erros mais graves, pois 

refletem falhas na formação dos prescritores quanto à terapia medicamentosa, 

exigindo estratégias de ação mais complexas e profundas (DEAN, 2002a). 
 

Entretanto, a maioria dos erros se relaciona ao processo de redação da 

prescrição e perfez um total de 47,9% (n=171), abrangendo: omissão de um ou mais 

itens de identificação do paciente, omissão da assinatura do prescritor, omissão do 

carimbo e/ou CRM do prescritor, omissão de informação adicional (não administrar 

com alimento) e omissão de velocidade de infusão. Este grupo de erros pode levar a 

danos para o paciente e podem estar relacionados ao tempo disponível do 

prescritor, mas são mais facilmente corrigidos que os erros no processo de decisão, 

pois sua correção pode se dar através de processo educacional envolvendo normas, 

rotinas e valorização e boas práticas de documentação (DEAN, 2002a). 
 

A classe terapêutica mais envolvida nos EPCS foi a cardiovascular 

(63,3% - n=201), relacionando-se principalmente com IMM. Seu percentual de erros 

é superior ao encontrado na literatura (41,2% - n=1964) e envolve medicamentos 

com potencial de causar danos, e necessitam de monitoramento e controle especiais 

(LAPOINTE, 2003), sendo cabível salientar que os motivos que mais levam os 

pacientes à internação nas unidades de terapia intensiva e unidades de semi-

intensivas são as doenças cardiovasculares (31%) seguidas das doenças do 

sistema respiratório (27%) (TOFFOLETTO, 2005). 
 

Na análise da denominação utilizada, foram detectados erros devido à 

utilização de denominação comercial (38,6% - n=393), pois essa denominação não 

deve ser usada em instituições públicas. CASSIANI (2005) observou que 21,3% 



(n=23) das prescrições eram redigidas com nome comercial, mas não referiu o total 

de itens nestas prescrições dificultando assim a comparação entre os resultados. 

 

Além das questões legais, a utilização da denominação comercial é 

reflexo da propaganda da indústria farmacêutica em âmbito hospitalar, em 

contraposto à utilização da denominação Comum Brasileira (DCB), definida como 

fator contribuinte para a promoção do uso racional de medicamentos. 
 

Relacionado aos medicamentos injetáveis, não foi identificada nenhuma 

ocorrência de prescrição de diluente incompatível com o medicamento. No entanto, 

foi observada ausência da velocidade de infusão em 59,3% (n=121) dos itens 

contendo medicamentos injetáveis, exemplo visualizado na FIGURA 18.  
 

FIGURA 18 – Exemplo da ausência de velocidade de infusão na prescrição de 

medicamento antimicrobiano. 
 

 

Erros de omissão estão bastante associados com antimicrobianos 

(HICKS, 2007) e a velocidade de administração inadequada, em alguns 

medicamentos, pode causar RAM. Pacientes podem desenvolver reações adversas 

anafilactóides durante ou logo após a infusão rápida da vancomicina (exemplo citado 

na FIGURA 16), incluindo hipotensão, dispnéia, urticária ou prurido, choque e rubor 

na parte superior do corpo (Síndrome do “pescoço vermelho”). Essas reações 

desaparecem geralmente num intervalo de tempo de vinte minutos, mas podem 

persistir por várias horas. Esses eventos são infreqüentes se o referido 

medicamento for administrado em infusão lenta (FUCHS, 2004). Para garantir a 

administração correta é necessária a prescrição da velocidade de infusão. 

 Erros de dose foram detectados em 5,5% (n=54) dos itens contendo 

medicamentos e as causas relacionadas foram ausência de unidade métrica em 

68,5% (n=37) e unidade métrica errada em 25,9% (n=14). Não foram identificados 

erros em decorrência de falta de ajuste de dose na mudança de via de 

administração, causa comum de erros de dose segundo NAUNTON (2007), nem 



erros de cálculo de dose, que representam um significante perigo para a segurança 

do paciente, especialmente nos pacientes pediátricos (HICKS, 2007). 

 

Abreviaturas foram utilizadas em 97,65 (n=993) dos itens contendo 

medicamentos e totalizaram 2314 ocorrências. Percentual semelhante foi verificado 

por SILVA (2007): utilização de abreviaturas em 95,9%. Abreviaturas médicas 

podem ser úteis, mas devem ser utilizadas apenas as recomendadas pelas listas 

existentes, como a elaborada pelo The Lancet, pois podem ser confusas e 

ocasionalmente perigosas (MED, 2007). Quando autores comparam as abreviaturas 

dos dicionários internos dos hospitais com os dicionários médicos, apenas 14% a 

20%, respectivamente, são dos dicionários. 14% e 115, respectivamente, têm 

diferentes significados (MED, 2007). 

 

5.1.1. CÁLCULO DA TAXA DE PREVALÊNCIA DE ERROS DE PRESCRIÇÃO 

CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS (TPEPCS) 

 

O valor da TPEPCS obtido na coleta definitiva foi de 35,10%. 

 

Este resultado, mesmo superior ao encontrado no estudo piloto, indica a 

reprodutibilidade do método, cabendo ressaltar a semelhança ao identificado em 

estudo realizado por COSTA (2006) onde, das 683 oportunidades de erros, 32,9% 

(n=209) continham erros. 

 

5.1.2. CÁLCULO DA TAXA DE SEGURANÇA DO PROCESSO DE PRESCRIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS (TSPPM) 

 

A partir da taxa anterior, obteve-se o valor da TSPPM de 64,90%, um 

pouco inferior à encontrada por NÉRI (2004) de 70,75% e no estudo piloto de 

75,63%, respaldando a relevância da realização desse estudo e a necessidade de 

intervenções, dentro de uma abordagem sistêmica, para a criação de ambiente 

seguro na prestação da assistência hospitalar ao paciente. 

 

 

 



5.2. PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

• Escassa produção científica nacional sobre erros de medicação, pois a 

grande maioria dos estudos envolvendo erros de medicação no Brasil 

contempla a etapa administração da cadeia de utilização de 

medicamentos através de métodos qualitativos; 

 

• Não foram avaliados erros devido à falta do medicamento que pode gerar 

a suspensão e/ou substituição do produto possibilitando a ocorrência de 

erros em decorrência disto; 

 

• O método desenhado não permitiu identificar erros de omissão da 

prescrição de medicamento necessário ao paciente; 

 

• Possivelmente, o número de erros existente nas prescrições selecionadas 

é maior do que os identificados, pois as análises realizadas foram manuais 

e se correlacionam ao grau de conhecimento dos pesquisadores. Também 

ficou evidenciado a não aplicabilidade do método à rotina diária de revisão 

de todas as prescrições da instituição devido à sua execução manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 



6. CONCLUSÕES 
 

A diversidade de variáveis obtidas poderá propiciar uma análise 

estatística mais completa para delinear os possíveis fatores causais da ocorrência 

de erros. Entretanto, este não foi o foco do estudo e seu objeto de investigação foi 

determinado: a taxa de segurança do processo de prescrição de medicamentos. 
 

O delineamento do perfil dos erros de prescrição nas especialidades de 

Cardiologia, Pneumologia e Pediatria ressaltou a reprodutibilidade dos métodos da 

investigação. Estes, por sua vez, poderão ser utilizados como ferramenta na 

avaliação periódica da segurança do processo de prescrição em instituições 

hospitalares e, a partir daí, serem desencadeadas estratégias, no sentido de educar 

os profissionais de saúde, na tentativa de evitar prováveis reincidências de erros. 
 

A obtenção da taxa de prevalência dos erros de prescrição clinicamente 

significativos, bem como a identificação dos tipos de erros e sua avaliação como 

erros potenciais torna explícita a necessidade de uma atuação mais ampla do 

profissional farmacêutico. Esta atuação poderá abranger tanto a detecção dos erros 

antes deles causarem danos ao paciente, quanto o monitoramento, supervisão e 

controle dos medicamentos propensos a ocorrência de erros. 

 

A verificação da classe terapêutica predominantemente envolvida nos 

erros clinicamente significativos corrobora com a relevância da adoção de medidas 

institucionais sistêmicas, e não individuais, para propiciar um ambiente mais seguro 

para o paciente. 

 

Dentre essas medidas são oportunas a restrição de utilização de 

nomenclatura comercial, reflexo da propaganda da indústria farmacêutica em âmbito 

hospitalar, redução drástica do uso de abreviaturas, potencializadoras de erros, e 

incremento da elaboração de prescrições com o cumprimento da identificação 

completa do paciente e do prescritor. 

 



Por fim, é importante destacar a dimensão das conseqüências dos erros 

de prescrição para o paciente, pois um único erro pode ser suficiente no 

desencadeamento de danos sérios e/ou irreversíveis. Portanto, a preocupação com 

esses eventos indesejáveis deve focar não apenas seus aspectos quantitativos, 

mas, sobretudo sua significância qualitativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Recomendações 



7. RECOMENDAÇÕES 
 

O presente estudo espera contribuir para a obtenção da prestação de 

uma assistência hospitalar cada vez mais segura para os pacientes que dela fazem 

uso, através das recomendações abaixo: 

 

• Inserção da taxa de segurança do processo de prescrição de 

medicamentos, do perfil dos erros de prescrição e da taxa de prevalência 

dos erros de prescrição clinicamente significativos no programa de 

melhoria da qualidade, como indicadores; 

 

• Elaboração de estratégias educacionais, envolvendo o uso racional de 

medicamentos e a boa prescrição médica, partindo da afirmativa de que a 

experiência não traz todo o conhecimento necessário sobre a temática 

investigada; 

  

• Padronização de protocolos terapêuticos de conduta, definindo claramente 

os critérios para a prescrição de medicamentos; 

 

• Implementação dos sistemas de prescrição e prontuário eletrônicos, 

contendo alertas que auxiliem o médico na tomada de decisão clínica, 

incrementando, desta forma, a qualidade da prescrição médica; 

 

• Revisão dos meios de comunicação interprofissionais, para padronização 

de ferramentas eficazes; 

 

• Incorporação efetiva da atuação farmacêutica, na revisão e análise das 

prescrições, bem como nas visitas clínicas multidisciplinares junto ao 

paciente, associadas à implantação de monitoramento dos medicamentos 

com potencial de gerar erros clinicamente significativos. 

 

• No entanto, a responsabilidade pela segurança do paciente, não se 

restringe ao profissional médico e sim engloba os outros profissionais da 



saúde que participam das etapas posteriores à prescrição. O serviço de 

farmácia, responsável pela dispensação, pode adotar medidas como a não 

dispensação de prescrições que não contenham a identificação do 

prescritor; 

 

• Enfermagem analisar as possíveis interações medicamentosas a partir do 

aprazamento das doses, rearranjando horários que reduzam a sua 

ocorrência;  

 

• Instituição de normas que promovam o controle da influência efetuada 

pela indústria farmacêutica junto aos prescritores. 

 

E, finalmente, o estudo abre caminho para reflexões, como a feita por 

ROSA (2003), “poderá, o homem, algum dia, evitar todos os erros ou obter a 

perfeição? A condição humana, notadamente falível, não pode pretender isso; 

entretanto, é preciso ter humildade e sabedoria para aprender com os erros 

cometidos e usar este conhecimento para melhorar a assistência prestada aos 

pacientes”. 
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Apêndices 



APÊNDICE 1 – Formulário Geral de Identificação 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

NÚMERO DE 
REGISTRO: 

FORMULÁRIO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO 
DATA DO RECEBIMENTO DA PRESCRIÇÃO: 
 

TURNO DE RECEBIMENTO DA PRESCRIÇÃO: 
1-M  2-T  3-N 

DATA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: 
 

TURNO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: 
1-M  2-T  3-N 

DIA DA SEMANA: 
1-Seg 2-Ter 3-Qua 4-Qui 5-Sex 6-Sab 7-Dom 

É FERIADO: 
1-SIM  2-NÃO 

1- IDENTIFICAÇÃO: 
PACIENTE: (INICIAIS) 
 

PRONTUÁRIO: LEITO: SEXO: 
1-M  2-F 

IDADE: 

DIAGNÓSTICO INICIAL: 
 
PRESCRITOR: (INICIAIS) 
 

CÓDIGO: ESPECIALIDADE: CÓDIGO: 

GRADUAÇÃO: 1-R1  2-R2  3-R3  4-PLANTONISTA  5- OUTRO.................. CÓDIGO: 
 

2- DADOS DO PACIENTE: 
INSUFICIÊNCIA RENAL: 
1-SIM  2-NÃO 

INSUFICIÊNCIA HEPATICA: 
1-SIM  2-NÃO 

PESO 
..........kg 

ÁREA COPORAL 
...........m2 

PARÂMETRO ALTERADOS 
 

  

 
 

  

ALERGIA RELATADA A 
MEDICAMENTOS: 
1-SIM  2-NÃO 
3- NÃO RELATADA 

A QUAL(IS)? 
MED 1: ........................................................... ATC: ........................ 
MED 2: ........................................................... ATC: ........................ 
MED 3: ........................................................... ATC: ........................ 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 1-Diabetes 2-Hipertensão 3-Cardiopatias 4-Outros: …………….….. 
HÁBITOS: Tabagismo: 

1-SIM  2-NÃO 
Etilismo: 
1-SIM  2-NÃO 

Drogas ilícitas: 
1-SIM  2-NÃO 

3- COMPONENTES DA PRESCRIÇÃO: 
NOME COMPLETO 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. LEITO 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. 
PACIENTE CERTO? 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. LEITO CERTO? 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. 
NO PRONTUÁRIO 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. UNIDADE 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. 
PRONTUÁRIO CERTO? 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. UNIDADE CERTA? 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. 
DATA 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. ASSINATURA 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. 
CARIMBO OU CRM 1-SIM  2-NÃO 3-ILEG. NO ITENS 

 
 NO MED.  

4- APRAZAMENTO E ANÁLISE DE INTERAÇÕES: 
MEDICAMENTO APRAZAMENTO IMM IMA 

1-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 

2-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 

3-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 

4-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 

5-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 

6-       1-S  2-N 
C/: 

1-S  2-N 
C/: 



APÊNDICE 2 – Formulário de Identificação de Erros por Medicamento Prescrito 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

NÚMERO DE 
REGISTRO: 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE ERROS POR MEDICAMENTO PRESCRITO 
Paciente: _________ Leito: ________ Dia: ______ ATC: ______ Total de Erros: ________ 
MEDICAMENTO: _______________________________________________________ 
 
1. Item totalmente legível? 1- SIM            2- NÃO 2. Item ambíguo ou confuso? 

    1- SIM. Pode confundir com: ________________________ 
    2- NÃO 

3. Medicamento contra-
indicado p/ o paciente? 

1- SIM. Porque? __________ 
________________________ 
2- NÃO 

4. Alergia documentada ao 
medicamento prescrito? 

1- SIM            2- NÃO 

5. Medicamento indicado p/ 
o paciente? 

1- SIM            2- NÃO 6. Suspeita de reação 
adversa a esse 
medicamento? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 8) 

7. Após o início da RAM, o 
medicamento continuou a 
ser prescrito? 

1- SIM            2- NÃO 8. Uso de denominação: 1- GENÉRICA 
2- COMERCIAL 
3- QUÍMICA 

9. O medicamento prescrito 
foi o desejado? 

1- SIM (passe p/ 11) 
2- NÃO 

10. Houve engano com: 
      1- Nome comercial semelhante 
      2- Nome genérico semelhante 
      3- Outro: ______________________________________ 

11. A concentração do 
medicamento foi prescrita? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 15) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 15) 
4- NÃO NECESSITA (passe 
p/ item 16) 

12. A concentração prescrita 
está correta? 

1- SIM (passe p/ 16) 
2- NÃO 

13. Qual a concentração 
prescrita? 

 14. Qual a concentração 
correta? 

 

15. Existe mais de uma 
concentração para a via 
pretendida? 

1- SIM 
2- NÃO 

16. A forma farmacêutica foi 
prescrita? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 20) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 20) 

17. A forma farmacêutica 
está correta? 

1- SIM (passe p/ item 21) 
2- NÃO 

18. Qual a forma 
farmacêutica prescrita? 

 

19. Qual a forma 
farmacêutica correta? 

 20. Existe mais de uma 
forma farmacêutica no 
mercado que possa ser 
administrada por essa via? 

1- SIM 
2- NÃO 

21. A via de administração 
foi prescrita? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 25) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 25) 

22. A via de administração 
prescrita está correta? 

1- SIM (passe p/ item 26) 
2- NÃO 

23. Qual a via de 
administração prescrita? 

 24. Qual a via de 
administração correta? 

 

25. Existe mais de uma via 
de administração para essa 
forma farmacêutica? 

1- SIM 
2- NÃO 

26. A quantidade/dose 
desejada do medicamento 
foi prescrita? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 32) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 32) 
4- NÃO NECESSITA (passe 
p/ item 32) 

28. Qual a dose prescrita?  27. A dose prescrita está 
correta? 

1- SIM (passe p/ item 32) 
2- NÃO 29. Qual a dose correta?  

30. Dose corrigida por: 
 

1- Função Renal    2- Função Hepática    3- Peso    4- Área Corporal    5- Protocolo    6- Idade 
 

31. Dose errada em função 
de: 

1- Erro de cálculo de dose                                         2- Utilização inadequada de ponto decimal   
3- Utilização de instrumento de medida impreciso    4- Utilização de unidade métrica errada 
5- Ausência de unidade métrica                                6- Outro: __________________________ 

32. A posologia foi prescrita? 1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 36) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 36) 

33. A posologia prescrita 
está correta? 

1- SIM (passe p/ item 36) 
2- NÃO 

34. Qual a posologia 
prescrita? 

 35. Qual a posologia 
correta? 

 

36. O medicamento prescrito 
é injetável? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 44) 
3- SOLUÇÃO P/ 
HIDRATAÇÃO (passe p/ item 
39) 

37. Se injetável, o diluente 
foi prescrito? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 42) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 42) 
4- NÃO NECESSITA (passe 
p/ item 42) 

 



APÊNDICE 2 – Formulário de Identificação de Erros por Medicamento Prescrito 
 
38. O diluente prescrito é 
compatível com o 
medicamento? 

1- SIM 
2- NÃO 
 

39. O volume prescrito está 
correto para a via de 
administração? 

1- SIM (passe p/ item 42) 
2- NÃO 
 

40. Qual o volume  
prescrito? 

 41. Qual o volume     
correto? 

 

42. A velocidade de infusão 
foi prescrita? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 44) 
3- ILEGÍVEL (passe p/ 44) 
3- NÃO NECESSITA (passe 
p/ item 44) 

43. A velocidade de infusão é: 
      1- Maior que a recomendada 
      2- Igual a recomendada 
      3- Menor que a recomendada 

45. Faltou alguma 
informação importante? 

1- SIM 
2- NÃO (passe p/ item 47) 

44. Foram prescritas 
informações adicionais para 
orientar a dispensação e 
administração? 

1- SIM 
2- NÃO  
3- NÃO NECESSITA  46. Quais? 

47. Utiliza abreviaturas? 1- SIM 
2- NÃO (Fim) 

48. Onde? 
1- Nome do medicamento      2- Posologia       3- Via de adm. 
4- Forma farmacêutica           5- Outro: __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 3 – Formulário de registro do tipo de erro e severidade 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

NÚMERO DE 
REGISTRO: 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO TIPO DE ERRO E SEVERIDADE 
NO TOTAL DE ERROS  
NO TOTAL DE ERROS CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS  
TIPO DE ERRO MEDICAMENTO CÓDIGO ERRO 1-REAL OU   

2-POTENCIAL SEVERIDADE 
     
     
     
     
     
     
     
     

ERRO NO PROCESSO DE DECISÃO ERRO NA REDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
1- Medicamento contra-indicado pela existência de 
uma condição clínica 14- Paciente errado 

2- Alergia documentada ao medicamento 15- Omissão de um ou mais itens de identificação do 
paciente 

3- Interação medicamentosa potencialmente 
siginificante 16- Medicamento errado 

4- Interação medicamento-alimento 17- Concentração errada 
5- Dose inapropriada para a condição renal do 
paciente 18- Via errada 

6- Subdose 19- Forma farmacêutica errada 
7- Overdose 20- Prescrição ilegível 
8- Continuar prescrevendo medicamento após a 
ocorrência de RAM clinicamente significante 

21- Uso de abreviaturas e outras nomenclaturas não 
padronizadas 

9- Terapia medicamentosa duplicada 22- Prescrição ambígua ou confusa 

10- Medicamento sem indicação para o paciente 
23- Prescrição de medicamento sem especificar a 
concentração, quando existe mais de uma 
concentração para a forma prescrita 

11- Diluente incompatível com o medicamento 24- Omissão da via de administração, quando este 
pode ser administrado por mais de uma via 

12- Dose prescrita acima da recomendada para a via 
de administração prescrita 

25-  Omissão do tempo de duração da terapia, quando 
em infusão intermitente 

13- Outros (descrever) 26- Omissão da assinatura do prescritor 
 27- Omissão do carimbo do prescritor 

 28- Prescrever uma unidade métrica quando outra era 
desejada 

 31- Omissão de informação adicional (não administrar 
com alimento) 

 34- Omissão de velocidade de infusão 
SEVERIDADE 

AD- Nenhuma; erros menores 
AA- Circunstância ou evento que tem a capacidade de causar erro potencial – Potencialmente fatal 
AB- Circunstância ou evento que tem a capacidade de causar erro potencial – Potencialmente séria 
AC- Circunstância ou evento que tem a capacidade de causar erro potencial – Potencial para produzir efeito 
adverso – Potencialmente significante 
B- Um erro que ocorreu, mas não chegou a atingir o paciente 
C- Um erro que ocorreu, chegou a atingir o paciente, mas não causou dano 
D- Um erro que ocorreu, chegou a atingir o paciente e necessitou de monitoramento para confirmar que não 
resultou em dano para o paciente e/ou necessitou de intervenção para impedir o dano 
E- Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultou em dano temporário para o paciente, requerendo 
intervenção 
F- Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultou em dano temporário para o paciente, causando 
prolongamento da internação 
G- Um erro ocorreu e pode ter contribuído para dano permanente ao paciente 
H- Um erro ocorreu e gerou a necessidade de intervenção para manter a vida do paciente 
I- Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultado na morte do paciente 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



ANEXO 1 – Índice de categorização de erros de medicação – NCCMERP (2001). 

 

 
NOTA:  
CATEGORIAS 

Categoria A: Circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de causar erro; 
Categoria B: Um erro que ocorreu, mas não chegou a atingir o paciente; 
Categoria C: Um erro que ocorreu, chegou a atingir o paciente, mas não causou dano; 
Categoria D: Um erro que ocorreu, chegou a atingir o paciente e necessitou de 
monitoramento para confirmar que não resultou em dano para o paciente e/ou necessitou de 
intervenção para impedir o dano; 
Categoria E: Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultou em dano temporário 
para o paciente, requerendo intervenção; 
Categoria F: Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultou em dano temporário 
para o paciente, causando prolongamento da internação; 
Categoria G: Um erro ocorreu e pode ter contribuído para dano permanente ao paciente; 
Categoria H: Um erro ocorreu e gerou a necessidade de intervenção para manter a vida do 
paciente; 
Categoria I: Um erro ocorreu e pode ter contribuído para ou resultado na morte do paciente.  

 
DEFINIÇÕES 

Dano: Comprometimento do desenvolvimento físico, emocional, função psicológica ou função 
estrutural e/ou dor daí resultantes;  
Monitoramento: Para observar ou gravar sinais relevantes, fisiológico ou psicológico; 
Intervenção: Podem incluir mudanças na terapêutica médica ou tratamento cirúrgico; 
Intervenção Necessária para Salvar a Vida: Inclui suporte cardiovascular e respiratória (por 
exemplo, CPR, desfibrilação, intubação, etc.). 
 



ANEXO 2 – Algoritmo de categorização de erros de medicação NCCMERP (2001). 

 

 
 
NOTA:  
FLUXO 

Circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de causar erro → Será que ocorreu um erro 
real? → NÃO (Categoria A) / SIM → Será que o erro atingiu o paciente? → NÃO (Categoria 
B) / SIM → Será que o erro contribuiu ou resultou na morte do paciente? → SIM (Categoria I) 
/ NÃO → O paciente foi prejudicado? → NÃO (Categoria C: não necessário monitoramento / 
Categoria D: necessário monitoramento) / SIM → Será que o erro requereu uma intervenção 
necessária para sustentar a vida? → SIM (Categoria H: dano não permanente / Categoria G: 
dano permanente) / NÃO → Foi um dano temporário? → NÃO (Categoria G) / SIM → Será 
que o erro requereu prolongamento da hospitalização? → SIM (Categoria F) / NÃO 
(Categoria E). 

 
DEFINIÇÕES 

Dano: Comprometimento do desenvolvimento físico, emocional, função psicológica ou função 
estrutural e/ou dor daí resultantes;  
Monitoramento: Para observar ou gravar sinais relevantes, fisiológico ou psicológico; 
Intervenção: Podem incluir mudanças na terapêutica médica ou tratamento cirúrgico; 
Intervenção Necessária para Salvar a Vida: Inclui suporte cardiovascular e respiratória (por 
exemplo, CPR, desfibrilação, intubação, etc.). 
 



ANEXO 3 – Escala de Folli adaptada por Lesar (1990) 

 

 
 

 



ANEXO 4 –Tabela para aprazamento de administração de doses medicamentosas. 

 
 

HORÁRIOS PADRONIZADOS (h) PARA ADMINISTRAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS 

 

PADRÃO DE 
PRESCRIÇÃO 

16 18 20 22 24 02 04 06 08 10 11 12 14
1x ao dia          x    
2x ao dia    x      x    
3x ao dia    x    x     X 
4x ao dia  x   x   x    x  
6x ao dia  x  x  x  x  x   X 
2/2h x x x x x x x x x x  x X 
4/4h  x  x  x  x  x   X 
6/6h  x   x   x    x  
8/8h    x    x     X 
12/12h    x      x    
Em jejum        x      
Antes das refeições x          x   
Depois das refeições  x            
Entre as refeições   x      x    X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 – Tabela contendo horários padronizados de alimentação. 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

HORÁRIOS PADRONIZADOS (h) 
Café da manhã 07:00 às 08:00 h 
Lanche da manhã 09:00 às 09:30 h 
Almoço 11:30 às 12:30 h 
Lanche da tarde 15:00 às 15:30 h 
Jantar 17:15 às 17:45 h 
Ceia 21:00 h 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 – Tabela de abreviaturas padronizadas. 

 
 

ABREVIATURA   

SIGNIFICADO 
ABD  Água bidestilada 

AD  Água destilada 

AMP  Ampola 

AO  Artéria aorta 

AVC  Acidente vascular cerebral 

BIC  Bomba de infusão contínua 

BNF  Bulhas normo-fonéticas 

CAPS  Cápsula 

CATE  Cateterismo cardíaco 

COMP  Comprimido 

DIH  Dia de internação hospitalar 

DOBUTA  Dobutamina 

DOPA  Dopamina 

ECG  Eletrocardiograma 

ECO  Ecocardiograma 

EV  Endovenoso 

FA  Fibrilação atrial 

FA  Frasco-ampola 

FE  Fração de ejeção 

FR  Frasco 

HT  Hemi-tórax 

IAM  Infarto agudo do miocárdio 

ICO  Insuficiência coronariana  

IM  Intramuscular 

MP  Marcapasso 

MV  Murmúrio vesicular 

NORA  Noradrenalina 

P  Pulso 

PA  Pressão arterial 

PAM  Pressão arterial média 

PVC  Pressão venosa central 

R  Respiração 

R1  Residente no primeiro ano de residência 

RCR  Ritmo cardíaco regular 

RHA  Ruído hidro-aéreo 

Rx  Raios X 



ANEXO 6 – Tabela de abreviaturas padronizadas. 

 
 

ABREVIATURA   

SIGNIFICADO 
SC  Subcutâneo 

SNG  Sonda nasogástrica 

SS  Sopro sistólico 

SV  Sonda vesical 

T  Temperatura 

TB  Tuberculose 

TV  Taquicardia ventricular 

TX  Transplante 

UI  Unidade internacional 

UTI  Unidade de Terapia Intensiva 

VO  Via Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 - Autorização formal do Comitê de Ética em Pesquisa e do complexo 

Hospitalar da UFC – COMEPE para realização do referido estudo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 – Autorização da Diretoria e Gerência de Risco do Hospital de Messejana 

para realização do referido estudo. 

 

 
 

 

 


