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Resumo 

O medicamento é a principal arma na terapêutica médica. Os erros de medicação são 

caracterizados por eventos evitáveis que resultam em uso inapropriado do medicamento com 

dano, ou não, ao paciente. O processo de medicação em hospital é dinâmico e descentralizado 

contando com envolvimento da equipe médica, farmacêutica e de enfermagem.  

O trabalho apresentado trata-se de uma revisão bibliográfica em banco de dados eletrônicos 

no que diz respeito a erros de medicamentos em hospitais brasileiros. 

Foram identificadas publicações apontando prevalência de erros de omissão de dose, erro na 

dose, na velocidade de infusão, na via de administração e na prescrição. As dificuldades que 

cercam a prescrição do medicamento foi o ponto em comum das publicações sendo as 

prescrições manuais a maior causa de erro. A heterogeneidade das rotinas e recursos nos 

diferentes hospitais estudados dificulta a identificação de outras falhas comuns no processo de 

medicação. 

A implementação de prescrição eletrônica, a educação continuada multidisciplinar e a 

atuação do farmacêutico na prática clinica são indicados como recursos para minimizar e evitar 

os erros de medicação. 

 

Palavra-chave:  Erro de Medicação, Farmácia, Hospital 

 

Abstract 
 

The medicament is the principal weapon in the medical therapy. The medicament errors are 

characterized by avoidable events that result in a inappropriate use with damage, or not, to the 

patient. The process of medication in the hospital is dynamics, decentralized including the medical, 

pharmaceutical and nursing staff. 

The work here presented brings a review in a electronic database related to medication 

errors in Brazilian hospitals. 

 



Were identified publications pointing prevalence of omission, amount, infusion velocity, route 

of administration and prescriptions errors. The difficulties that rounds the prescription of the 

medicament were the common point in all the publications and the manual prescription was the 

bigger cause of errors. The heterogeneity of the routines and resources in the different studied 

hospitals difficult to identify other common failures in the medication process. 

The implementation of the electronic prescription, the continued multidisciplinary education 

and the involvement of the pharmacist in clinical practice are indicated as resources to minimize and 

avoid medication errors. 
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Introdução 

 

O medicamento se apresenta atualmente como principal ferramenta na terapêutica médica. 

Este fato vem rendendo papel de destaque em estudos investigativos, já que o sucesso do 

tratamento de pacientes internados está diretamente ligado a qualidade da terapia 

medicamentosa.(1) 

A pratica da medição em ambiente hospitalar é realizada através de um sistema complexo 

caracterizado pela multidisciplinariedade. Neste processo estão envolvidos profissionais da área 

médica, farmacêutica e de enfermagem na busca de assistência eficaz, segura e qualificada.(2) 

Tradicionalmente, o processo de medicação inicia pela decisão da terapia e elaboração da 

prescrição por parte da equipe médica, seguindo-se da avaliação e dispensação do serviço de 

farmácia e posterior administração pela equipe de enfermagem.(3) O caráter descentralizado do 

processo de medicação atribui fragilidade à dinâmica gerando a possibilidade de erro na 

administração do medicamento. 

Segundo a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, o 

erro de medicação pode ser definido como um evento evitável que pode resultar em uso 

inapropriado do medicamento ou dano ao paciente. Este conceito também é adotado nacionalmente 

pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para definição dos erros de medicação. 



Neste sentido, o serviço de farmácia tende a assumir a responsabilidade no que se refere ao uso 

seguro do medicamento, adotando uma posição central no processo de prescrição, dispensação e 

administração.(4) A farmácia hospitalar tem por objetivo garantir e incentivar o uso seguro de 

medicamentos assegurando a qualidade no atendimento ao paciente em instancia individual e 

coletiva.(5) 

A terminologia aplicada ao erro de medicação ainda é ambígua. Muitas vezes o conceito de 

erro de medicação e de evento adverso acaba se misturando, o que leva a dúvida aos profissionais 

que vivenciam e notificam tais eventos. A inconsistência destas definições tornam difíceis as 

comparações dos estudos deste segmento.(6) 

De fato a identificação dos erros de medicação e a busca efetiva de politicas que garantam 

a segurança da terapia medicamentosa não se limita a melhoria da qualidade da assistência ao 

paciente, mas também acarreta diminuição de custos para o sistema de saúde. Em um contexto 

internacional, pode-se observar uma média de 177 bilhões anuais gastos pelo sistema de saúde 

norte americano em decorrência de morbidade e mortalidade ligadas ao uso de medicamentos.(7) 

No Brasil a repercussão de casos de erros de medicação em ambiente hospitalar vem 

chamando atenção para a recorrência e gravidade destes episódios. Buscando uma centralização e 

troca de informações sobre eventos adversos, a ANVISA conta desde 2001 com o programa 

Hospital Sentinela que concentra e distribui dados referentes a eventos adversos dentre eles os 

erros de medicação.  

Visto a relevância clínica dos episódios de erros de medicação, faz-se necessária a 

identificação dos pontos mais afetados na terapia medicamentosa do paciente. Através da análise 

de publicações cientificas ligadas a este segmento, este trabalho tem por objetivo identificar os mais 

recorrentes erros de medicações ocorridos em hospitais brasileiros bem como as possíveis falhas 

no processo que levaram aos mesmos.  

Metodologia 

 

 A pesquisa bibliográfica foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2013. 

Foram realizadas buscas nos bancos de dados National Library of Medicine(MedLine), Literatura 



Latino-Americana de Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (Scielo). Para 

realização da pesquisa utilizou-se como descritores as palavras “error” “medication” e “hospital” 

combinadas. Foram selecionados somente artigos que apresentassem texto completo. Utilizou-se 

para critério de inclusão produções que apresentassem análises quantitativas de erros ligados ao 

processo de medicação em hospitais brasileiros. Os artigos foram selecionados a partir de seus 

resumos. Foram selecionados para análise artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol e 

português.  

 Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica, em bases de dados 

eletrônicas, no que diz respeito a erros de medicação ocorridos em hospitais brasileiros. 

 

Resultados e Discussão 
 

Para fins de definições dos tipos de erro de medicação utilizou-se as conceituações 

definidas por Belela et al. (8) conforme demonstrado no quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação dos erros de medicação notificados, segundo o tipo de erro. Belela, et al, 2010 
Tipo de erro Definição 
Erro de prescrição Escolha incorreta do medicamento (baseada na 

indicação, contra-indicação, alergias conhecidas, 
existência e disponibilidade de outra terapia 
medicamentosa mais eficaz); prescrição incorreta da 
dose, da via de administração, da velocidade de infusão 
ou da forma de apresentação do medicamento; 
prescrição ilegível; prescrição incompleta. 

Erro de dispensação Distribuição incorreta do medicamento prescrito para o 
paciente. 

Erro de omissão Não administração de um medicamento prescrito para o 
paciente, ou ausência de registro da execução da 
medicação. 

Erro de horário Administração do medicamento fora do período 
estabelecido na prescrição pelo médico ou pelo 
enfermeiro que realizou o aprazamento da prescrição. 
Define-se como erro: o atraso ou adiantamento de mais 
de 30 minutos para medicamentos de ação imediata; o 
atraso ou adiantamento de mais de uma hora para 
medicamentos de ação prolongada. 

Erro de administração de medicamento não-
autorizado 

Administração de medicamento não prescrito; 
administração de medicamento ao paciente errado; 
administração de medicamento errado; administração de 
medicamento não autorizado pelo médico; utilização de 
prescrição desatualizada.  

Erro de dose Administração de um medicamento em dose maior ou 
menor que a prescrita; administração de uma dose extra 
do medicamento; ou administração de uma dose 
duplicada do medicamento. 

Erro de apresentação Administração de um medicamento em apresentação 
diferente da prescrita. 



Erro de preparo Medicamento incorretamente formulado ou manipulado 
antes da administração; armazenamento inadequado do 
medicamento; falha na técnica de assepsia; identificação 
incorreta do fármaco; escolha inapropriada dos 
acessórios de infusão. 

Erro de administração Falha na técnica de assepsia; falha na técnica de 
administração do medicamento; administração do 
medicamento por via diferente da prescrita; 
administração do medicamento em local errado; 
administração do medicamento em velocidade de infusão 
incorreta; associação de medicamentos física ou 
quimicamente incompatíveis; falha nos equipamentos ou 
problemas com acessórios da terapia de infusão; ou 
administração de medicamento prescrito incorretamente. 

Erro com medicamentos deteriorados Administração de medicamento com data de validade 
expirada, ou com integridade física ou química 
comprometida. 

Erro de monitoração Falha em monitorar dados clínicos e laboratoriais antes, 
durante e após a administração de um medicamento, 
para avaliar a resposta do paciente à terapia prescrita. 

Erro em razão da não aderência do paciente e 
família 

Comportamento inadequado do paciente e ou cuidador 
quanto a sua participação na proposta terapêutica. 

Outros erros de medicação Quaisquer outros erros não enquadrados nas 
classificações anteriormente descritas. 

 

Neste trabalho os autores realizaram um estudo descritivo exploratório em uma unidade de 

assistência a pacientes oncopediátricos na cidade de São Paulo. Na análise dos dados observou-se 

que somente 47,9% dos 110 erros de medicação notificados foram informados a equipe. Das 

notificações informadas a predominância foi a ocorrência de omissão, responsável por 29,4% dos 

erros. O caso da omissão da dose não necessariamente diz respeito à falta de administração do 

medicamento. Pode-se esperar que o paciente tivesse recebido a dose prevista mas não conste 

nenhum registro no prontuário. Tendo em vista que vários profissionais tratam o mesmo paciente ao 

longo do dia, a falta deste tipo de informações na evolução aponta para dificuldade na comunicação 

entre a equipe, fato que constitui uma fragilidade na busca de segurança do paciente. Admitindo-se 

esta hipótese abre-se a possibilidade de ser administradas doses em duplicidade, gerando um novo 

erro. Neste sentido chama-se atenção para o caráter sequencial do processo, onde a ocorrência 

não identificada de um erro pode gerar outros em uma espécie de efeito em cascata. Dos erros não 

informados à equipe a maior incidência diz respeito à dose que atingiu 22% do total. Mesmo 

assumindo-se que o processo de medicação é passível de falhas pelo seu caráter dinâmico, ainda 

existe relutância dos profissionais em reportar os erros. Isso pode ser explicado pelo simples fato da 

dificuldade pessoal em assumi-los ou pelo medo de sanções éticas e legais. A falta de notificação 

destes eventos acaba dificultando a busca por um processo seguro de medicação, pois não se 

identifica os pontos falhos neste processo. 



Através de uma análise multicêntrica realizada em cinco hospitais universitários brasileiros 

GIMENES et al.(3) constataram que 6,2% dos 1.425 erros de medicação ocorridos tratavam-se de 

erro de vias de administração. A maior incidência deste erro foi encontrada nos medicamentos 

cardiovasculares que corresponderam a 36% dos erros. A pesquisa levanta alguns exemplos dos 

erros de via de administração como no caso do medicamento metoprolol tartarato prescrito via oral 

e administrado via sonda. A utilização de sonda pode ser um ponto critico na administração do 

medicamento, pois na maior parte das instituições a enfermagem não dispõe de orientação 

específica sobre quais tipos de apresentações dos medicamentos podem ser utilizados por esta via. 

A avaliação da prescrição por um farmacêutico pode minimizar este erro já que abre a possibilidade 

da intervenção junto à equipe médica para adaptação da via ou da apresentação da medicação. 

Indicado neste trabalho como maior indutor de erro de administração, a utilização de siglas e 

abreviaturas na prescrição médica esteve presente em todos os hospitais avaliados. Em qualquer 

instancia a utilização de siglas deve ser evitada, pois pode levar a interpretações erradas. A prática 

da prescrição manual agrava mais o risco de erro devido à dificuldade de caligrafia, que acaba 

gerando prescrições ilegíveis, e da ocorrência de rasuras, que acabam tornando a prescrição 

confusa. O estudo indicou que a implementação da prescrição eletrônica não causa impacto 

significativo no uso de abreviações visto que o hospital que apresentou maior incidência do erro de 

administração por via errada dispunha deste tipo de prescrição. Algumas medidas podem ser 

adotadas para minimizar estas dificuldades como, por exemplo, a padronização de um siglário. O 

artigo aponta a educação interdisciplinar como forma de redução dos erros de via de administração. 

Em estudo retrospectivo e descritivo de abordagem quantitativa Yamamoto et al.(9) 

analisaram 120 erros de medicação descritos em 115 notificações realizados em hospital pediátrico 

na cidade de São Paulo no período entre 2007 e 2008. Neste intervalo, o grupo observou um 

aumento de 18% das notificações. Fato marcante neste processo de análise foi a diferença na 

predominância dos tipos de erros. Em 2007 a maior parte dos erros foi de omissão de dose (29,2%) 

e em 2008 a velocidade de infusão (27,7%).  Os autores indicam como uma das causas de erro na 

velocidade infusão a falha e má utilização de bombas de infusão, sendo necessário melhor 

treinamento da equipe assistencial. Mesmo assim as causas relacionadas às dimensões humanas 

ainda foram responsáveis por 80% dos erros. Alguns exemplos citados no estudo ilustram a 

dificuldade de compreensão das prescrições. No caso da prescrição da velocidade de infusão pôde-



se observar a dificuldade na utilização de numeração decimal, como, por exemplo, uma velocidade 

de infusão prescrita com o gotejo de 42,5ml/h acaba sendo infundida a 425ml/h, ou seja, uma 

velocidade 10 vezes maior que a prescrita. Outro dado alarmante da pesquisa foi o aumento de 

111,9% no número de notificações no setor de UTI pediátrica, porém não se pode concluir que os 

erros de medicação tenham aumentado, já que é possível que os mesmo ocorressem na mesma 

quantidade e apenas passaram a ser notificados em maior número. Apesar do estudo não ser 

conclusivo quanto à causa dos erros de medicação, alguns fatores são apontados como possíveis 

responsáveis pelas ocorrências. Dentre eles destaca-se o desgaste da equipe de enfermagem que, 

rotineiramente, realiza jornada dupla de trabalho, acarretando cansaço e privação de sono que 

diminui significativamente a atenção e a concentração nas realizações das rotinas de medicação. 

Observa-se que os dados constantes nesta pesquisa são potencialmente agravados pelo local em 

que foram coletados. A unidade de terapia intensiva conta com pacientes que apresentam estado 

de saúde delicado, onde o erro de medicação pode levar a consequências exponencialmente 

graves. Além do estado de saúde delicado, o fato de se tratar de uma unidade de internação 

pediátrica, torna os pacientes mais suscetíveis à piora clinica decorrente destes eventos. Quando se 

trata de medicamentos, pacientes pediátricos são um grupo que requer atenção especial, já que 

pequenas alterações na terapêutica podem acarretar em resultados clínicos significativos devido a 

seu metabolismo diferenciado. 

Através de estudo multicêntrico, do tipo survey exploratório que utiliza a abordagem quali-

quantitativa em entrevistas com profissionais envolvidos no processo prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos, Miasso et al (10)  indicaram erros nas prescrição como sendo o de 

maior incidência em quatro hospitais de diferentes cidades brasileiras. Hospitais de Goiânia, Recife, 

Ribeirão Preto e São Paulo foram pesquisados obtendo o mesmo resultado. Segundo os 

entrevistados 29,78% dos erros ou potenciais erros de medicação estão ligados a compreensão da 

prescrição médica. Os entrevistados apontaram dificuldade na caligrafia e no entendimento da 

utilização de abreviações. Além disso, por se tratar de prescrição manual ocorre sobreposição de 

informações e rasuras. Os autores indicam a implementação da prescrição eletrônica como uma 

boa saída para minimizar os erros derivados da manual, porém consideram esta ferramenta 

extremamente onerosa para os serviços de saúde mesmo aqueles de padrão internacional. Quanto 

à dispensação do medicamento, o estudo apontou algumas falhas da parte da farmácia. Os horários 



de entrega da medicação nas unidades de atendimento não correspondem aos horários de 

prescrição, gerando erro de omissão de dose ou erro de horário da administração. Esta situação 

está diretamente ligada à falta de diálogo entre o corpo médico, a enfermagem e a farmácia. Estas 

três instâncias de atendimento necessitam interagir e ajustar suas rotinas de forma que as 

prescrições sejam elaboradas pelos médicos com tempo hábil para farmácia analisar, dispensar e 

distribuir os medicamentos dentro dos prazos viáveis à enfermagem. Trata-se de um processo 

dinâmico que ainda envolve inúmeras variáveis como, por exemplo, o número de pacientes 

atendidos por cada equipe médica, que afeta diretamente o andamento de toda rotina de 

medicação. Outro ponto abordado pela pesquisa diz respeito aos erros de dispensação. Doses e 

apresentações diferentes das prescritas foram abordadas pelos entrevistados. Observa-se que o 

hospital “A” teve a menor taxa de erros de dispensação. Este hospital conta com prescrição 

eletrônica e dispensação por código de barras e dose unitária. Estes recursos agregam segurança a 

dispensação, pois avisos eletrônicos são emitidos quando o medicamento não faz parte da 

prescrição ou toda quantidade de medicamento já foi dispensada. Como comentado anteriormente, 

este tipo de recurso é bastante oneroso pois requer além de equipamentos eletrônicos, um sistema 

de logística adequado para individualização de dose e etiquetagem. Quanto as medidas tomadas 

quando identificados os erros de medicação, observou-se que medidas clinicas são adotadas e 

administrativamente são apenas notificadas mas nenhuma ação educativa é elaborada através 

destes dados. Além dos erros, os quase erros, ou seja, os erros identificados antes de atingir o 

paciente, também não são notificados dificultando a melhoria do sistema como um todo. 

Erros nas doses dos medicamentos administrados foram a principal causa de erro de 

medicação identificada por Teixeira et al (11) em estudo realizado no setor de clinica médica de um 

hospital universitário na cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo. Este erro foi responsável 

por 24% das ocorrências acompanhadas no estudo. Os autores atribuem este percentual a 

diferença entre dose prescrita e da dose dispensada. O hospital em questão conta com prescrição 

eletrônica, fato que contribui para diminuição do erro de dispensação, mas não veda a troca de 

dosagem dos medicamentos. Segundo os autores, a prática da dispensação por dose unitária 

poderia contribuir para evitar os erros de administração.  

Analisando a atuação do farmacêutico clinico na unidade de pronto atendimento do Hospital 

Albert Einstein no bairro do Morumbi em São Paulo, Miranda et al(12) analisaram 3.542 entre 



prescrições das quais 1.238 necessitaram de intervenção farmacêutica pois apresentaram erros de 

medicamentos. Dentre os erros encontrados 35% referiram-se a dose dos medicamentos, seguido 

de 9% de erros de diluição e 8,87% de erros de administração. Os erros de dose referem-se à sub 

doses, doses acima do usual e doses não disponíveis no mercado. A implementação do serviço de 

farmácia clínica nos hospitais vem sendo uma ferramenta muito eficiente no combate aos erros de 

medicação já que coloca o farmacêutico dentro da unidade de internação. A unidade de 

atendimento observada no estudo conta com o serviço de farmácia clinica desde 2009. Este serviço 

foi instaurado devido à exigência da Joint International Comission, por quem o hospital é acreditado 

desde 1999 e re-acreditado em 2010. A Joint International Comission estabelece padrões de 

atendimento que garantam a segurança do paciente, dentre eles a segurança do medicamento 

sendo as prescrições triadas por farmacêuticos. 

Ao acompanhar a rotina dos técnicos de enfermagem, Camerine et al (13) identificou dois 

grupos de condutas em um hospital municipal publico da rede sentinela. Um grupo consistia em 

atitudes que levam a um potencial risco microbiológico e outro grupo com potencial para alterar o 

resultado terapêutico. Neste segundo grupo constatou-se que 57% das medicações foram 

administradas em horários discrepantes com a indicação clinica. O estudo incluiu nesta 

classificação medicações que foram administrados uma hora antes do indicado devido a questões 

de estabilidade. Observou-se que as reconstituições de pós e diluições eram realizadas com 

excessiva antecedência de modo que, para garantir a estabilidade das soluções preparadas, estas 

eram administradas antes do horário ideal. O estudo indica os medicamentos mais afetados por 

esta prática. Em dois casos, tenoxicam e dipirona, as soluções preparadas foram administradas 

passado o tempo de estabilidade indicados na literatura. Segundo os autores, um conhecimento 

maior de farmacologia por parte dos profissionais envolvidos neste processo poderia aumentar a 

segurança do medicamento. A elaboração de protocolos de administração de medicamentos 

desenvolvidos em conjunto da enfermagem com a farmácia pode ser uma medida para garantir a 

padronização e segurança. Alguns hospitais já contam com divisões do serviço de farmácia 

destinadas a este fim, além de disseminar informações a respeito de preparo e estabilidade das 

preparações para as mais diversas vias. 

 



Conclusão 

 

Pode-se perceber, através da revisão bibliográfica sobre erros de medicação, que ainda 

existe déficit na publicação de dados quantitativos. Com isso a identificação das falhas no processo 

de medicação tornam-se mais difíceis de serem encontradas. Observaram-se também sistemas de 

dispensação e administração de medicamentos distintos nos hospitais estudados. Os erros de 

medicação foram identificados em diferentes momentos do processo, fato que atenta para a 

necessidade de politicas multidisciplinares para garantir a segurança do paciente. 

Observou-se que a produção científica a respeito de erros de medicação é quase totalmente 

desenvolvida e publicada por entidades ligadas à enfermagem. O serviço de farmácia desempenha 

papéis diferentes nas instituições analisadas nos estudos aqui discutidos. Em muitos deles a 

farmácia se limita a separar e enviar medicação às unidades de internação, desempenhando 

apenas atividades de gerenciamento e logística sem nenhuma interferência clínica. Na grande 

maioria das publicações a enfermagem é que identifica, reporta e trata os erros de medicação, sem 

nenhuma avaliação farmacêutica. 

As dificuldades ligadas à prescrição médica foram citadas na maioria das publicações. A 

maior parte das instituições avaliadas apresentava prescrição manual que aumenta o risco de erro 

de medicação, pois apresenta dificuldade de caligrafia e interpretação. O uso de prescrição 

eletrônica é uma alternativa a esse problema, mas ainda muito oneroso para a realidade dos 

hospitais brasileiros. 

Entende-se que o processo da terapia medicamentosa é um eixo importantíssimo no 

reestabelecimento e manutenção da saúde. A presença do farmacêutico na prática clínica, 

analisando prescrições e orientando a equipe médica e de enfermagem, pode ter um impacto 

significativo na identificação, manejo e prevenção dos erros de medicação em ambiente hospitalar. 
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