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Introdução: A presente pesquisa aborda a segurança do processo de medicação no contexto 
hospitalar, na perspectiva dos princípios de gestão lean ou produção enxuta1-3. Objetivo: Aplicar 
método para estabelecer prioridades e planejar melhorias nos 45 problemas identificados no 
preparo e administração de medicamentos que afetam os requisitos dos clientes. Método: Estudo 
de caso, exploratório-descritivo, em unidade de internação com 45 leitos. A coleta de dados deu-se 
por observação e dois Grupos Focais, com participação da equipe assistencial. Resultados: 
Utilizaram-se três critérios parapriorização dos 45 problemas vigentes no processo: impacto na 
segurança do paciente e atraso do preparo e administração do medicamento, implementação de 
melhorias a curto prazo e ausência de precedência para solução. Considerou-se escore um, três ou 
nove, respectivamente, quando a relação com o critério foi fraca, intermediária ou forte. Oito 
problemas foram priorizados: Clareza da cadeia de ajuda para dúvidas; prescrição vigente; 
parametrização de medicamentos se necessário; organização ergonômica, por quantidade, 
validade, aparência ou nome semelhantes; identificação do medicamento; deslocamento da 
equipe; ruído e circulação de pessoas no ambiente de preparo; disponibilidade de computadores. 
Conclusões: o uso de método forneceu de forma sistemática e objetiva elementos para melhoria 
efetiva do processo de medicação. Contribuições para a segurança do paciente: Promoção de 
segurança no processo de medicação e fortalecimento da cultura orientada para melhoria contínua 
dos processos. 
 
Descritores: Segurança do Paciente, Erros de Medicação, Qualidade da Assistência à Saúde 
Área Temática 3: Serviços de saúde e Segurança do Paciente 
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