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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Incidentes relacionados a medicamentos configuram preocupantes 
achados em estudos científicos realizados em diversos países. Para aumentar a 
segurança na medicação, esforços mundiais estão sendo desenvolvidos com a 
adoção de múltiplas iniciativas. OBJETIVO: Investigar iniciativas de segurança na 
medicação em instituições hospitalares de Goiás. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo realizado em seis hospitais públicos por meio de instrumento 
semiestruturado, contendo questões relacionadas à caracterização das instituições e 
a 14 iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos, nove no 
armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos, 25 no preparo e 
administração de medicamentos e duas na transição de cuidados. O estudo foi 
aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições coparticipantes. 
RESULTADOS: Todos os hospitais possuíam Núcleo de Segurança do Paciente e 
sistema anônimo de notificação de incidentes; três (50,0%) detinham certificação de 
qualidade. A média de iniciativas de segurança na medicação implementadas foi de 
8,5 no processo de prescrição; 8,6 no armazenamento, dispensação e distribuição; 
16,1 no preparo e administração e 1,3 na transição do cuidado. No processo de 
prescrição todos os hospitais possuíam padronização dos medicamentos e das 
informações sobre a instituição/pacientes e medidas de segurança para prescrição 
de medicamento potencialmente perigoso. A padronização de lista de abreviaturas 
proibidas não estava implementada e nem em planejamento em cinco hospitais. No 
processo de armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos todos os 
hospitais possuíam medidas de segurança do ambiente e boas práticas de 
armazenamento na farmácia central, padronização de boas práticas de separação 
de medicamentos, registro e notificação de erro de dispensação, disponibilização de 
farmacêutico para rever prescrições, sistema de monitoramento e controle de 
temperatura em refrigeradores específicos para o armazenamento de medicamentos 
termolábeis, e cuidados com o armazenamento nas unidades assistenciais. Quatro 
hospitais possuíam sistema de distribuição por dose unitária. Todos os hospitais 
possuíam protocolo de preparo e administração segura de medicamentos; protocolo 
com itens de verificação obrigatória antes da administração; padronização e 
verificação dos dados de identificação do paciente; checagem na prescrição 
imediatamente após a administração; padronização de equipamentos; devolução de 
sobras de medicamentos no mesmo turno/dia e registro em prontuário de 
intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa. A educação continuada e a 
construção de normas e protocolos foram ações utilizadas na implementação das 
iniciativas em todos os hospitais. Para manutenção das iniciativas, os hospitais 
utilizavam ações como a revisão e atualização periódica dos protocolos institucionais 
(100,0%) e o compartilhamento de incidentes entre os profissionais, sem expor os 
envolvidos (83,3%). No que diz respeito a avaliação, 28 (56,0%) das 50 iniciativas 
eram avaliadas por indicadores de resultado por pelo menos um dos hospitais.  Em 
geral, os hospitais estavam satisfeitos com a adesão dos profissionais às iniciativas. 
CONCLUSÃO: O estudo evidencia que os hospitais atendem a várias 
recomendações nacionais e internacionais para promoção da segurança nos 
processos de medicação. No entanto, ainda há a necessidade de investimentos em 
importantes iniciativas preconizadas para a prevenção de incidentes que podem 
causar dano aos pacientes durante o processo de medicação. 

Palavras-chave: Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde; Segurança do 
Paciente; Gestão de Riscos; Erros de Medicação. 



 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Adverse events associated to the use of medications are a major 
concern addressed by studies conducted in several countries. Various initiatives 
have been implemented worldwide to increase medication safety. OBJECTIVE: To 
investigate initiatives to improve medication safety implemented by hospital 
institutions in Goiás. METHODOLOGY: Descriptive study carried out in six public 
hospitals using a semi-structured instrument, containing questions related to the 
characterization of institutions and 14 safety initiatives in the prescription of 
medication, nine in the storage, dispensing and distribution of medicines, 25 in the 
preparation and administration of medicines and two in the transition of care. The 
study was approved by the Research Ethics Committees of the participating 
institutions. RESULTS: All hospitals had a Patient Safety Center and anonymous 
incident notification system; three (50.0%) had quality certification. The average 
number of safety initiatives in the medication implemented was 8.5 in the prescription 
process; 8.6 in storage, dispensing and distribution; 16.1 in preparation and 
administration and 1.3 in the transition of care. Prescription process at all hospitals 
had drug standardization and information about institutions / patients and safety 
measures for prescribing potentially dangerous drugs. The standardization of the list 
of prohibited abbreviations was neither implemented nor planned in five hospitals. In 
the process of storage, dispensing and distribution of medicines, all hospitals had 
environmental safety measures and good storage practices in the central pharmacy, 
standardization of good practices for the separation of medicines, registration and 
notification of dispensing errors, availability of a pharmacist to review prescriptions, 
monitoring system and temperature control in specific refrigerators for the storage of 
thermolabile medicines, and care with storage in the care units. Four hospitals had a 
unit dose distribution system. All hospitals had a protocol for safe preparation and 
administration of medications; protocol with mandatory verification items before 
administration; standardization and verification of patient identification data; checking 
the prescription immediately after administration; standardization of equipment; 
return of remnants of medication in the same shift / day and medical records of drug 
therapy complications. Continuing education and the construction of standards and 
protocols were actions used to implement initiatives in all hospitals. To maintain the 
initiatives, hospitals used actions such as the periodic review and updating of 
institutional protocols (100.0%) and the sharing of incidents among professionals, 
without exposing those involved (83.3%). About the initiatives evaluation, 28 (56.0%) 
of the 50 initiatives were evaluated by outcome indicators by at least one of the 
hospitals. In general, hospitals were satisfied with the adherence of professionals to 
the initiatives. CONCLUSION: The study shows that hospitals comply with several 
national and international recommendations for promoting safety in medication 
processes. However, there is still a need for investments in important initiatives 
advocated for the prevention of incidents that can cause harm to patients during the 
medication process. 
 

Keywords: Nursing; Quality of Health Care; Patient Safety; Risk Management; 
Medication Errors. 
 

 



 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Incidentes asociados al uso de medicamentos conforman una 
situación preocupante en estudios científicos hechos en diversos 
países.  Para mejorar la seguridad en la medicación, hay un esfuerzo en todo el 
mundo a fin desarrollar múltiples iniciativas. OBJETIVO: Investigar iniciativas de 
seguridad para medicación en instituciones hospitalarias de Goiás. METODOLOGÍA: 
Estudio descriptivo realizado en seis hospitales públicos utilizando un instrumento 
semiestructurado, que contiene preguntas relacionadas con la caracterización de 
instituciones y 14 iniciativas de seguridad en la prescripción de medicamentos, 
nueve en el almacenamiento, dispensación y distribución de medicamentos, 25 en la 
preparación y administración de medicamentos y dos en la transición de la atención. 
El estudio fue aprobado por los Comités de Ética de Investigación de las 
instituciones participantes. RESULTADOS: Todos los hospitales tenían un Centro de 
Seguridad del Paciente y un sistema de notificación de incidentes anónimos; tres 
(50.0%) tenían certificación de calidad. El número promedio de iniciativas de 
seguridad de medicamentos implementadas fue de 8.5 en el proceso de 
prescripción; 8.6 en almacenamiento, distribución y distribución; 16.1 en preparación 
y administración y 1.3 en la transición de la atención. En el proceso de prescripción, 
todos los hospitales tenían medicamentos estandarizados e información sobre la 
institución / pacientes y medidas de seguridad para recetar medicamentos 
potencialmente peligrosos. La estandarización de la lista de abreviaturas prohibidas 
no se implementó ni se planificó en cinco hospitales. En el proceso de 
almacenamiento, dispensación y distribución de medicamentos, todos los hospitales 
tenían medidas de seguridad ambiental y buenas prácticas de almacenamiento en la 
farmacia central, estandarización de buenas prácticas para separar medicamentos, 
registro y notificación de errores de dispensación, disponibilidad de un farmacéutico 
para revisar recetas, sistema de monitoreo y control de temperatura en 
refrigeradores específicos para el almacenamiento de medicamentos termolábiles, y 
cuidado con el almacenamiento en las unidades de cuidado. Cuatro hospitales 
tenían un sistema de distribución de dosis unitarias. Todos los hospitales tenían un 
protocolo para la preparación y administración segura de medicamentos; protocolo 
con elementos de verificación obligatorios antes de la administración; 
estandarización y verificación de datos de identificación del paciente; verificar la 
receta inmediatamente después de la administración; estandarización de equipos; 
devolución de restos de medicación en el mismo turno / día y registro en registros 
médicos de complicaciones relacionadas con la terapia con medicamentos. La 
educación continua y la construcción de estándares y protocolos fueron acciones 
utilizadas para implementar las iniciativas en todos los hospitales. Para mantener las 
iniciativas, los hospitales utilizaron acciones como la revisión periódica y la 
actualización de los protocolos institucionales (100.0%) y el intercambio de 
incidentes entre profesionales, sin exponer a los involucrados (83.3%). Con respecto 
a la evaluación, 28 (56.0%) de las 50 iniciativas fueron evaluadas por indicadores de 
resultados por al menos uno de los hospitales. En general, los hospitales estaban 
satisfechos con la adhesión de los profesionales a las iniciativas. CONCLUSIÓN: El 
estudio muestra que los hospitales cumplen con varias recomendaciones nacionales 
e internacionales para promover la seguridad en los procesos de medicación. Sin 
embargo, aún es necesario invertir en iniciativas importantes que aboguen por la 
prevención de incidentes que puedan causar daños a los pacientes durante el 
proceso de medicación. 



 

Palabras claves: Enfermería; Calidad de la Atención de Salud; Seguridad del 
Paciente; Gestión de Riesgos; Errores de Medicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 



 

APRESENTAÇÃO 

 

A graduação em Enfermagem na Universidade Federal de Goiás foi o 

começo de um caminho que me permitiu conhecer a verdadeira essência do cuidado 

humano. Durante este caminho tive a oportunidade de desenvolver atividades de 

monitoria acadêmica em diversas disciplinas. Pude também conhecer e me inserir 

em um grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos de Enfermagem em Gestão de 

Instituições de Saúde e Segurança do Paciente (NEGISP). 

O NEGISP é constituído por docentes e alunos de graduação e pós-

graduação que desenvolvem as mais diversas pesquisas nas linhas: gestão em 

saúde e enfermagem; gestão e formação de recursos humanos para a integralidade 

do cuidar em saúde e enfermagem; processos gerenciais nos serviços de saúde e 

segurança do paciente na assistência à saúde. Este grupo me proporcionou a 

convivência profícua com especialistas e o tema segurança do paciente, cultivando o 

interesse em estudar e me aprofundar cada vez mais no tema e desenvolvendo 

habilidades de trabalho em equipe.  

Como aluna de Iniciação Científica, colaborei em projetos de pesquisa 

realizando coleta de dados e desenvolvi um estudo que identificou os incidentes do 

tipo circunstância notificável, que são situações cujo potencial para gerar danos ao 

paciente é grande. Através deste estudo foi possível demonstrar fragilidades 

organizacionais e assistenciais e incitar uma reflexão crítica para promover 

melhorias no processo de cuidado e prevenir a ocorrência de incidentes (SAGAWA 

et al., 2019).  

Desde 2016 sou membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança 

do Paciente (REBRAENSP) – Polo Goiás, organização que reúne profissionais e 

instituições com o objetivo um de seus objetivos compartilhar informações e 

conhecimentos relacionados à área de enfermagem e segurança do paciente.   

Em 2017, o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás potencializou todos os 

anseios de prosseguir no caminho da pesquisa. Toda essa trajetória tem me 

proporcionado um imensurável desenvolvimento pessoal e profissional.  



 

Este estudo foi desenvolvido em oito capítulos, além dos apêndices, anexos 

e referências. O capítulo 1 contextualiza a temática do estudo. O capítulo 2 descreve 

seus objetivos. O capítulo 3 apresenta a revisão da literatura, onde são abordadas a 

qualidade e a complexidade do cuidado relacionado à medicação, e as iniciativas de 

segurança na medicação difundidas na literatura. O capítulo 4 oferece o percurso 

metodológico deste estudo. O capítulo 5 aponta os resultados alcançados. O 

capítulo 6 discute os resultados com base na literatura atualizada sobre o tema. O 

capítulo 7 expõe as principais conclusões, de acordo com os objetivos do estudo, e 

o capítulo 8 fornece as considerações finais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As oportunidades de causar dano ao paciente crescem simultaneamente ao 

aumento da complexidade dos cuidados requeridos e desenvolvidos para a 

assistência à saúde. Fatores relacionados à complexidade clínica e à organização 

da assistência repercutem na saúde e bem-estar dos indivíduos, que tem o direito 

incontestável de recebê-los de forma adequada e segura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013a; LIMA et al., 2014). 

Um incidente de segurança do paciente é definido como um evento/ 

circunstância que poderia resultar ou resultou em dano desnecessário ao paciente, e 

surge de atos intencionais ou não. Está sempre relacionado a um conjunto de 

fatores contribuintes, que podem ser externos ao processo de cuidado ou ter como 

origem a equipe profissional, o paciente, o ambiente de trabalho e/ou questões 

organizacionais (WHO, 2009). O erro de medicação trata-se de qualquer evento 

evitável que ocorre quando o medicamento está sob controle do profissional de 

saúde, paciente ou consumidor, conduzindo ao seu uso inadequado e podendo 

gerar danos ao paciente (NCCMERP, 2015). 

Estudos apontam que pelo menos um em cada 20 pacientes é exposto a 

danos evitáveis durante a assistência em saúde, sendo que grande parte deles 

representa danos graves ou que levam à morte. Incidentes relacionados a 

medicamentos e outros incidentes de gerenciamento terapêutico correspondem às 

mais altas proporções dos danos evitáveis (PANAGIOTI, 2019). 

O dano relacionado à assistência em saúde pode gerar para o paciente e 

sua família consequências psicológicas, físicas e sociais. Para a sociedade gera um 

grande impacto econômico ocasionado pela redução da produtividade dos 

indivíduos e pela sobrecarga nos sistemas de saúde, manifestada pelo 

prolongamento da internação, readmissão hospitalar, necessidade de testes 

diagnósticos, tratamentos e outros recursos adicionais. Além disso, afeta a 

confiabilidade no sistema de saúde e nas instituições (SLAWOMIRSKI; AURAAEN; 

KLAZINGA, 2017). 

Considerando a complexidade e a variedade de serviços oferecidos, as 

falhas nos sistemas de cuidado à saúde estão geralmente relacionadas a questões 
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fundamentais de estrutura, processo e cultura, que somadas à falibilidade humana, 

podem resultar em danos desnecessários ao paciente (ZSIFKOVITS et al., 2016; 

SLAWOMIRSKI; AURAAEN; KLAZINGA, 2017).   

Para Dixon-Woods e Pronovost (2016), a multiplicidade de atores 

(organizações, indivíduos e grupos) envolvidos na assistência em saúde contribui 

para os persistentes e negligenciados problemas de segurança do paciente. O 

“problema de muitas mãos”, remete à dificuldade de responsabilização pelos 

resultados gerais e chama a atenção para a necessidade de que, no que diz respeito 

ao setor da saúde,  a responsabilidade coletiva seja assumida. 

No tocante ao sistema de medicação, a complexidade dos processos que o 

compõem exige a participação de uma equipe multiprofissional que conta com o 

médico que prescreve; o farmacêutico que revisa as prescrições, separa e dispensa 

os medicamentos com os auxiliares de farmácia, e a equipe de enfermagem que 

prepara, administra e monitora os medicamentos e seus usuários. A interação 

harmônica entre a equipe multiprofissional tem significativo efeito sobre a segurança 

na medicação (SIMAN; BRITO, 2016). Mesmo que individualmente estes atores 

busquem alcançar melhorias para a segurança do paciente, a falha em agir coletiva 

e coordenadamente pode aumentar os riscos do sistema (DIXON-WOODS E 

PRONOVOST, 2016).  

Estudo de revisão realizado por Figueiredo et al. (2018) identificou na 

literatura que os principais erros de medicação estão relacionados a erros de 

horário, técnica, via de administração, velocidade de infusão, forma farmacêutica, 

concentração, dose, prescrição, registro, transcrição, dentre outros. As principais 

causas apontadas são o fator humano (conhecimento ou desempenho deficientes, 

estresse, carga de trabalho etc.), fatores relacionados ao sistema (interrupções, 

distrações, políticas etc.) e à comunicação (falhas na comunicação verbal ou escrita 

e na interpretação da prescrição etc).  

Ações para reduzir ou controlar qualquer probabilidade de dano associado 

aos cuidados em saúde são fundamentais para promover a segurança do paciente e 

exercem influência sobre todo o contexto da assistência. O gerenciamento da 

segurança se dá por atividades selecionadas e implementadas para avaliar e 

controlar o impacto do risco (WHO, 2009). Logo, as iniciativas de segurança do 

paciente reúnem um conjunto de estratégias voltadas para a resolução de 
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problemas responsáveis por resultados contrários à expectativa da assistência em 

saúde segura.  

Para Donabedian (1978), o objetivo da avaliação da qualidade é determinar 

o sucesso dos profissionais de saúde em prover os cuidados a eles requeridos e o 

do monitoramento da qualidade é exercer vigilância constante, de modo a detectar 

os desvios dos padrões e corrigi-los antecipadamente. O monitoramento das ações 

desenvolvidas para a qualidade da assistência em saúde se dá pelos indicadores de 

qualidade, que são ferramentas que orientam o processo de melhoria através de 

medidas quantitativas e se referem a estrutura, processos ou resultados (MENDES; 

MOURA, 2017). 

A criação de um sistema organizacional seguro exige que sejam 

identificados causas e resultados associados a padrões desejáveis, rotina de 

atuação e a crença de que a mudança é possível (WATSON, 2016). Na assistência 

em saúde, incidentes e danos podem ser prevenidos com a combinação e 

implementação de barreiras de proteção, que se configuram desde a adoção de 

simples hábitos organizacionais seguros como a educação continuada, higienização 

das mãos e identificação correta do paciente (SILVA et al., 2016), até a inserção de 

dispendiosas e avançadas tecnologias nos sistemas de saúde, como as bombas de 

infusão, leitores de código de barras e sistemas de prescrição eletrônica (VILELA; 

JERICÓ, 2019). Dentre as principais iniciativas apontadas na literatura para prevenir 

os erros de medicação, destacam-se a implantação e protocolos de segurança no 

preparo e administração de medicamentos, uso de prescrição eletrônica, inclusão do 

farmacêutico na equipe, treinamento e orientação da equipe (FIGUEIREDO et al., 

2018).  

Com a publicação do relatório “Errar é humano: construindo um sistema de 

saúde mais seguro” (KOHN; CORRIGNAN; DONALDSON, 2000), a segurança do 

paciente ganhou relevância mundial. Desde então, vários países, motivados pela 

grande quantidade de eventos adversos que acometem os usuários dos sistemas de 

saúde em todo o mundo, tem se dedicado ao desenvolvimento e compartilhamento 

de iniciativas de segurança do paciente com a intenção de melhorar a qualidade da 

assistência, minimizar riscos, prevenir ou detectar incidentes, transformando-se em 

locais mais seguros para profissionais e pacientes. Estima-se que as melhorias nos 
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hospitais dos EUA visando a segurança do paciente tenham economizado cerca de 

US $28 bilhões entre 2010 e 2015 (SLAWOMIRSKI; AURAAEN; KLAZINGA, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem incentivado os sistemas 

integrados de assistência centrados no paciente como importante estratégia para 

gerar benefícios significativos para as instituições de saúde e para o paciente, de 

modo a promover mudanças na forma como os serviços de saúde são financiados, 

gerenciados e entregues (WHO, 2015). Considerando a alta carga de danos 

relacionados à medicação manifestados na atualidade e o risco à segurança do 

paciente em nível mundial, a OMS lançou em 2017 o “Terceiro Desafio Global de 

Segurança do Paciente: Medicação sem Dano”, partindo do princípio de que todos 

os erros de medicação são potencialmente evitáveis. O desafio busca a melhoria da 

segurança na medicação por meio do fortalecimento dos sistemas e tem como meta 

a redução de danos graves evitáveis em 50% ao longo de cinco anos. 

As melhorias de segurança na medicação devem incluir conceitos orientados 

não só para os sistemas de saúde, mas também centrados no paciente, de modo a 

incorporar o que é de valor para cada indivíduo. Dessa forma, os conceitos de 

segurança na medicação orientados para o sistema de saúde, que frequentemente 

são baseados em protocolos e outras medidas de processo, podem se 

complementar com a perspectiva das relações entre paciente, a família e 

profissional de saúde, melhorando as intervenções e assegurando a segurança e a 

qualidade do cuidado (LEE et al., 2018). 

À luz dos alarmantes dados mundiais sobre os riscos e danos envolvendo a 

medicação, que motivaram as mais diversas organizações a moverem esforços em 

busca da segurança do paciente, e considerando que os profissionais de saúde 

desenvolvem suas atividades laborais em mais de uma instituição, sob diversas 

condições estressoras, a grande diversidade de iniciativas disseminadas e seus 

múltiplos padrões de implementação podem significar risco adicional à segurança do 

paciente.  

Da mesma forma que não existe uma única intervenção que isoladamente 

possa garantir a melhoria da qualidade da assistência, não existem garantias ou 

controle de quais iniciativas são implementadas, devendo as organizações medirem 

o desempenho da adesão às diretrizes (JARRAR; RAHMAN; DON, 2016). 
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Logo, entende-se como necessária e urgente a investigação das iniciativas 

de segurança na medicação adotadas pelas instituições, suas estratégias, 

ferramentas de implementação e avaliação, bem como sua efetividade. Este 

panorama será um importante subsídio para direcionar gestores, profissionais de 

enfermagem e de saúde de maneira geral, e pesquisadores; bem como auxiliar a 

tomada de decisões direcionadas ao fortalecimento e à ampliação das iniciativas 

para a segurança do paciente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral:  

Investigar as iniciativas de segurança na medicação em hospitais do estado 

de Goiás. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Identificar as iniciativas de segurança na medicação e a situação de 

implementação nos processos do sistema de mediação; 

• Identificar as ações adotadas pelos hospitais para implementar as iniciativas 

de segurança na medicação; 

• Identificar as ações adotadas pelos hospitais para prover a manutenção das 

iniciativas de segurança na medicação; 

• Identificar os métodos utilizados pelos hospitais para a avaliação das 

iniciativas de segurança na medicação implementadas; 

• Identificar a percepção dos hospitais quanto a efetividade das iniciativas de 

segurança na medicação para promover a segurança do paciente; 

• Identificar o nível de satisfação dos hospitais quanto a adesão dos 

profissionais às iniciativas de segurança na medicação implementadas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Qualidade e complexidade do cuidado relacionado à medicação  

 

No sentido mais amplo de saúde, que considera as funções físicas, 

fisiológicas, cognitivas e sociais, a qualidade é proporcional à obtenção de melhorias 

alcançáveis. A tríade estrutura-processo-resultado é o alicerce da avaliação da 

qualidade. A estrutura está relacionada com as configurações e qualificações dos 

provedores e sistemas através dos quais ocorrem o cuidado, incluindo recursos 

materiais, humanos e organizacionais; o processo está relacionado com a entrega 

dos componentes do cuidado; e o resultado está associado às transformações no 

estado de saúde, ocorridas em função do cuidado, sendo elas indesejáveis ou não. 

Estrutura, processo e resultado não são atributos da qualidade, são informações 

com as quais se pode inferir se a qualidade é boa ou não (DONABEDIAN, 1988, 

2003). 

A qualidade na saúde é concebida como o produto de dois fatores: ciência 

/tecnologia dos cuidados e sua respectiva aplicação prática. Esse produto pode ser 

caracterizado por vários atributos, os pilares da qualidade: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade (DONABEDIAN, 

2003). Donabedian (1988) ressalta que a qualidade pode ser protegida e 

aprimorada, mas não garantida. Falha-se ao centrar os esforços para a melhoria da 

qualidade apenas no monitoramento prévio de estrutura, processos e resultados. A 

avaliação da qualidade deve levar a um ciclo infinito que determina as causas das 

deficiências do sistema, promove ações corretivas apropriadas e a reavaliação da 

qualidade.  

A medicação envolve um sistema complexo de interação entre processo e 

estrutura. O diagrama (Figura 1) abaixo é uma proposta de configuração do sistema 

de gerenciamento de medicação reestruturado pela Associação Americana de 

Farmacêuticos do Sistema de Saúde (ASHP), que envolve planejamento; seleção e 

aquisição; armazenamento; admissão do paciente; prescrição, transcrição e revisão; 

preparação; dispensação; administração; monitoramento; alta do paciente e 

avaliação. As estratégias de segurança na medicação serão bem sucedidas se 



36  
Revisão da Literatura 

 

Planejamento

Seleção e 

aquisição

Armazenamento

Admissão do 
paciente

Prescrição, 
transcrição e 

revisão

PreparaçãoDispensação

Administração

Monitoramento

Alta do paciente

Avaliação

abordarem efetivamente as causas dos erros e impactarem o maior número possível 

de etapas do sistema de medicação (BILLSTEIN-LEBER et al., 2018). Esta 

configuração é especialmente importante para a compreensão e desenvolvimento de 

práticas seguras, uma vez que reconhece a medicação como um sistema cíclico e 

contínuo. 

 

Figura 1: Diagrama do sistema de gerenciamento de medicação. 

 

Fonte: BILLSTEIN-LEBER et al., 2018. 

 

Os incidentes de medicação podem estar relacionados à prática profissional, 

produtos, procedimentos e sistemas de assistência, incluindo prescrição, 

comunicação de pedidos, rotulagem de produtos, embalagens, nomenclatura, 

composição, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e 

uso (NCCMERP, 2015). 
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Em um apanhado dos principais erros de medicação descritos na literatura, 

foram encontrados erros do tipo: dose errada, medicação errada, paciente errado, 

horário errado, via errada, erro documental, omissão na administração, técnica 

incorreta, inobservância de possíveis reações medicamentosas, velocidade errada, 

medicamento vencido, volume errado, distração durante a administração (GOMES et 

al., 2016; FIGUEIREDO et al., 2018). 

Na Holanda, numa análise de registros de internações, 15,2% dos eventos 

adversos (EA) identificados foram relacionados a medicamentos, dos quais 18,4% 

considerados evitáveis (DAMEN et al., 2016). Analisando a frequência de eventos 

adversos antes, durante e após a internação hospitalar, identificou-se que 35,1% 

dos EA ocorreram durante a internação hospitalar. Desses, 47,9% foram graves, 

50,0% considerados evitáveis; e nesse universo de evitabilidade, 30,4% estavam 

relacionados a medicação (CROFT et al.,2017). 

Em um trabalho de revisão, que incluiu estudos realizados em 27 países de 

seis continentes, analisou-se a ocorrência, tipos e evitabilidade de eventos adversos 

hospitalares. Os resultados apontaram que cerca de 10% dos pacientes sofreram 

pelo menos um evento adverso, sendo que 7,3% destes foram fatais e 51,2% dos 

EA foram considerados evitáveis. Eventos adversos relacionados à medicação 

representaram 19,3% do total, sendo o segundo tipo mais frequente de EA 

(SCHWENDIMANN et al., 2018). 

Na Finlândia, pelo menos um erro de medicação foi encontrado em 22,2% 

das doses administradas. Os erros mais frequentes foram os de administração 

(63,4%) (HÄRKÄNEN et al., 2015). No Iran, estudo realizado com 379 enfermeiros 

de 16 hospitais públicos, identificou que dentre os erros de medicação, 31,7% foram 

relacionados a dose incorreta de medicamentos; 24,4% foram erros de prescrição; 

18% paciente errado; 16,1% prescrição de horário errado e 3,4% dos erros estavam 

relacionados à via de administração (ZAREE et al., 2018). 

Em estudo documental, que analisou os incidentes de segurança do 

paciente notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil entre 2014 

e 2017, foram identificados 109.082 incidentes. Dos quais cerca de 69% foram 

caracterizados como EA. Desses, 93,9% ocorreram em hospitais, sendo 53,65% em 

unidades de internação. Os incidentes com maior frequência foram relatados na 
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categoria “Outros”, dentre os quais constavam notificações envolvendo 

medicamentos (9,9%) (FAUSTINO et al., 2018).  

Também no Brasil, durante a observação de 484 doses de medicamentos 

em um hospital da região centro-oeste, a porcentagem total de erros de medicação 

encontrada por Volpe et al. (2014) foi de 85,9%, sendo que mais de um erro foi 

cometido em 34,5% das doses observadas. Em 58,8% das oportunidades de erro 

houve interrupção do trabalhador, aumentando o risco de erro na preparação do 

medicamento em 3,75 vezes.  

Na região nordeste, os erros de administração (87,5%) e preparação 

(62,2%) foram os mais frequentes, revelando a inadequação da técnica de 

administração e o uso indevido de dispositivos e soluções no preparo (PEREIRA et 

al., 2018).  

No sul do país os tipos de erros de medicação mais frequentemente 

relatados por profissionais de enfermagem estão vinculados à via de administração, 

dose, preparo, horários, dispensação e troca do paciente/medicação. Tais erros são 

conduzidos, principalmente, pela sobrecarga de trabalho, déficit no conhecimento e 

inexperiência profissional (MANGILLI et al., 2017).  

Vários fatores são referidos na literatura como contribuintes para os 

incidentes de medicação, conforme esquematizado na Figura 2. Em relação aos 

profissionais, destacam-se suas deficiências de formação, falta de experiência, 

indisponibilidade, percepção de risco inadequada, más condições de saúde física e 

emocional; em relação aos pacientes, a complexidade de suas características 

pessoais e clínicas; e no que diz respeito ao ambiente de trabalho, recursos 

insuficientes, inadequações da estrutura física, falta de protocolos e procedimentos 

padronizados, excessivas cargas de trabalho, interrupções e distrações frequentes. 

Pontua-se também a existência de sistemas repetitivos de tarefas e a dificuldade de 

monitoramento do paciente. Dentre os fatores associados aos medicamentos estão 

sua nomenclatura, embalagem e rotulagem (NCCMERP,1998; WHO, 2016).  
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Figura 2: Fatores contribuintes para os incidentes de medicação. 

Fonte: Figura elaborada pela autora com base em NCCMERP (1998) e WHO (2016), 2019. 

 

No que diz respeito à atuação da equipe de enfermagem, a cultura pessoal e 

institucional tem relação direta com o posicionamento dos profissionais de 

enfermagem diante do evento adverso. Embora não identifiquem intencionalidade 

nos erros, eles reconhecem a dificuldade de manter a atenção centrada nas 

atividades que executam e de perceber o erro (DUARTE, 2015).  

Algumas características sócias ocupacionais como idade, tempo de atuação 

na instituição e tempo de experiência profissional são correlacionadas com os erros 

que afetam a segurança do paciente (PEREIRA et al., 2018).  

Frequentemente a medicação é referida como uma tarefa central nos turnos 

de trabalho de enfermagem. Os processos de medicação requerem elevada 

concentração e, não raramente, são afetados pela dinâmica do trabalho, onde o 

profissional é, inúmeras vezes, interrompido devido à multiplicidade de tarefas que 

deve executar (MAGALHÃES et al., 2015).  

Inadequação no dimensionamento do pessoal de enfermagem associada a 

cargas excessivas de trabalho são também pontos enfaticamente abordados pelos 

profissionais como críticos para a segurança do paciente. Além disso, falhas na 

formação profissional e alta rotatividade de pessoal nos serviços dificultam a 
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implementação de práticas seguras. Em contrapartida, enfatiza-se que trabalho em 

equipe as fortalece (OLIVEIRA et al., 2015).  

É comum que nas narrativas da literatura seja relatado o desequilíbrio na 

relação entre o esforço aplicado ao serviço de enfermagem e as recompensas 

ofertadas pelos serviços de saúde, o que gera estresse significativo nos profissionais 

e é incompatível com a realização de práticas seguras. Cerca 82,3% dos 

profissionais avaliados por Zaree et al. (2018) encontravam-se em condição de 

desequilíbrio no balanço entre esforço e recompensa, sendo este desequilíbrio 

consideravelmente maior naqueles enfermeiros que enfrentaram erros de 

medicação. Os resultados do referido estudo apontaram também uma relação 

importante entre erros de medicação e a sobrecarga de trabalho, interrupções no 

trabalho, alta responsabilidade, alto esforço físico e mental dispendido.  

Os incidentes de medicação provocam importantes consequências. Estudo 

realizado nos Estados Unidos, que analisou um universo de 83.787 admissões 

hospitalares, identificou que 32,5% resultaram em evento adverso evitável 

relacionado à medicação. Dentre as consequências destes EA foram listadas a dor 

pós-cirúrgica não controlada, pneumonia não controlada e hipotensão associada ao 

medicamento (JEON et al., 2017).  

A transferência do paciente para um nível mais elevado de assistência é 

também consequência citada na literatura. Na Bélgica os dados apontam que de 

todas as transferências de nível assistencial não planejadas, 25,9% estavam 

associadas a um evento adverso evitável e a maioria (25,6%) estava relacionada à 

terapia medicamentosa. A gravidade do dano variou entre temporário (55,7%), 

comprometimento permanente ou de longo prazo (19,1%) e morte (25,2%) 

(MARQUET et al., 2015). 

 

3.2 Iniciativas de segurança na medicação 

 

A segurança na medicação é apontada pelo Glossário de termos 

relacionados à segurança do paciente e da medicação, proposto pelo Committee of 

Experts on Management of Safety and Quality in Health Care (2005), como um 
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conjunto de atividades que evita, previne ou corrige eventos que possam causar 

dano como resultado do uso de medicamentos.  

Embora exista uma inferência de que os profissionais de saúde possuem 

competências e virtudes individuais que os guiem de encontro a práticas seguras, é 

preciso avaliar o contexto e que suas atividades são desenvolvidas. Ainda que 

sistemas sejam desenvolvidos com suporte precário ou infinitos de recursos, seus 

resultados não se predizem de forma individual. Os indivíduos contribuem 

decisivamente para a criação e reprodução das condições normativas, mas as 

oportunidades para que correspondam às expectativas são organizadas e 

estruturadas pela instituição. A disponibilidade de um sistema seguro, com uma 

cultura bem estabelecida e suporte de recursos aos seus profissionais, permite ou 

desencoraja certos comportamentos e práticas. Logo, sistemas e indivíduos 

constroem juntos as condições de segurança (AVELING; PARKER; DIXON-

WOODS, 2016). 

As iniciativas para prevenir ou minimizar os erros de medicação devem 

corresponder à mesma dimensão multifatorial que leva ao erro. Uma abordagem 

integral do problema prediz o sucesso de sua resolução (SANTI et al., 2016).  

Em revisão sobre os erros de medicação e as respectivas estratégias de 

intervenção disponibilizadas na literatura internacional, Figueiredo et al. (2018) 

identificaram estratégias relacionadas ao sistema e ao fator humano que foram 

sugeridas ou implementadas pelos 79 estudos analisados, conforme apresentado na 

Figura 3. 
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Figura 3: Intervenções frente aos erros de medicação. 

Fonte: FIGUEIREDO et al., 2018. 

 

No Brasil, uma das primeiras iniciativas com impacto na segurança da 

medicação foi proposta no ano de 2001 pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). A Rede Sentinela funciona como um importante observatório 

que notifica e monitora eventos adversos e queixas técnicas de produtos sob 

vigilância sanitária, como os medicamentos. A adesão dos serviços de saúde à 

Rede Sentinela é totalmente voluntária, de modo que promovam um ambiente de 

troca de experiência e tenham a oportunidade de contribuir com informações 

essenciais para o monitoramento e aprimoramento das tecnologias e processos de 

trabalho em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Em 2013, por meio da portaria MS nº 529 do Ministério da Saúde (MS), foi 

instituído no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Dentre as ações 
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para a promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade nos serviços de 

saúde, está a formação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). No mesmo ano 

o MS lançou seis protocolos que devem ser adotados em todas as instituições de 

saúde brasileiras, entre eles o de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b).  

Desde 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em parceria com a 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, tem lançado os Desafios Globais de 

Segurança do Paciente para mobilizar compromisso e ação em todo o mundo. Em 

2017, foi lançado o Terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, “Medicação 

sem danos”, como proposta para reunir soluções de enfrentamento aos obstáculos e 

promover a segurança na medicação. O objetivo da OMS é alcançar o engajamento 

e comprometimento dos estados membros, organizações e profissionais em todo o 

mundo para reduzir os danos associados à medicação. A meta do desafio é reduzir 

em 50% os danos graves evitáveis em cinco anos. A ação está sendo desenvolvida 

em três áreas prioritárias: situações de alto risco, polifarmácia e transição do 

cuidado. Países de todo o mundo foram convidados a reunir especialistas para 

elaborar planos de ação em quatro domínios em que a medicação pode causar 

danos: comportamento profissional; sistemas e práticas de medicação; 

medicamentos; paciente e público (WHO, 2017). 

Situações de alto risco são aquelas em que existem riscos aumentados de 

se produzir danos mais graves. Fatores relacionados à medicação, aos profissionais, 

ao paciente e fatores relacionados ao ambiente de trabalho contribuem para a 

configuração de situações de risco. No que diz respeito ao medicamento como fator 

que leva a situações de alto risco, a OMS (WHO, 2019a) sugere como estratégias-

chave para a segurança na medicação:  

• Análise de modo e efeito de falha (FMEA) e autoavaliação, de modo a 

identificar proativamente os riscos e como eles podem ser minimizados;  

• Elaboração de projetos à prova de erros, de modo a construir salvaguardas 

para prevenir ou responder ao fracasso;  

• Limitação do acesso ou uso, usando restrições ao acesso com condições 

especiais/autorização; maximização do acesso à informação, usando meios 

ativos para fornecer informações necessárias;   
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• Uso de barreiras, como equipamentos especiais ou condições ambientais 

para prevenir que o risco chegue ao paciente;  

• Padronização, por meio da criação de modelos clinicamente sólidos e 

uniformes de cuidados e/ou do uso de produtos que reduzam a variação e 

complexidade;  

• Simplificação para reduzir o número de etapas no processo de entrega, sem 

eliminar redundâncias cruciais; 

• Centralização de processos propensos a erros, por meio da transferência 

para local externo com verificações de controle de qualidade adequadas, de 

modo a reduzir a distração; 

• Preparação para responder a erros, oferecendo disponibilidade para reverter 

ou corrigir prontamente situações e garantindo que os profissionais sejam 

adequadamente treinados para gerenciar o erro identificado.  

 

A numerosa quantidade de processos complexos que envolvem o sistema 

de medicação exige das organizações o maior e melhor conhecimento dos 

processos para que as melhores estratégias sejam adotadas. A padronização de 

medicamentos adotados pelas instituições constitui uma forma de limitar a 

diversidade de medicamentos e orientar sua seleção durante a prescrição, 

possibilitando que o profissional prescreva o medicamento mais seguro e viável para 

o paciente e para a instituição (BILLSTEIN-LEBER et al., 2018). 

No que diz respeito à segurança na cadeia logística dos medicamentos, o 

armazenamento e a distribuição são etapas importantes que merecem atenção para 

que a segurança e qualidade da medicação seja alcançada. Todos os processos do 

sistema de medicação têm relação com o armazenamento e a distribuição de 

medicamentos. Segundo Pinto (2016) a seleção de medicamentos a serem 

adotados na instituição facilita o armazenamento e distribuição em função da 

racionalização dos itens. O armazenamento beneficia a programação para aquisição 

a partir das informações geradas pela movimentação e condições de estocagem dos 

medicamentos. Informações sobre a disponibilidade e especificações dos 

medicamentos facilitam a prescrição, bem como garante que o usuário receberá 

produtos de qualidade. Dentre os cuidados gerais de armazenamento, deve-se 

considerar a existência de área específica para a finalidade com restrição de fluxo 
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de pessoas e condições ambientais que preservem suas condições de uso e 

permitam sua correta identificação. 

A distribuição é a etapa pela qual os medicamentos são disponibilizados 

com o objetivo de suprir a necessidade de seus requisitantes. O gerenciamento 

adequado da distribuição requer acompanhamento por sistema de informação 

confiável, atualizado e parametrizado. O sistema de distribuição por dose unitária é 

uma iniciativa que visa a segurança no processo de dispensação de medicamentos, 

que se baseia na ordem de produção, onde os medicamentos são distribuídos por 

paciente, por determinado período (geralmente 24 horas), sendo o sistema mais 

seguro e o que requer maior investimento (PINTO, 2016). 

Quando o profissional e o paciente são considerados como fatores que 

levam a situações de alto risco, a educação é uma estratégia prioritária para a 

segurança na medicação. Para os profissionais, a ênfase na segurança deve ser 

realizada desde sua formação inicial. Todos os profissionais prescritores devem ser 

estimulados a desenvolver competências básicas de prescrição e estimulados a 

compreender a importância de prover históricos precisos dos medicamentos 

utilizados pelo paciente (WHO, 2019a).  

Nos EUA, o uso de registros eletrônicos para evitar erros de transcrição da 

prescrição proporcionou uma diminuição significativa da taxa de erros de medicação 

e nos danos por eles causados. Os erros de prescrição, transcrição e dispensação 

foram reduzidos, pelo menos, à metade se comparado com o período antes da 

introdução dos recursos eletrônicos (CADTH, 2016). 

O uso racional e efetivo de medicamentos está diretamente relacionado à 

disponibilidade, acessibilidade e uso de informações atualizadas, imparciais, 

objetivas, bem referenciadas, avaliadas e independentes sobre medicamentos e seu 

uso (PARTHASARATHI, 2004; VIDOTTI, 2010). A OMS entende que o fornecimento 

de informações independentes é um ponto crucial do uso racional de medicamentos, 

e reconhece que boletins e Centros de Informação sobre Medicamentos são 

maneiras úteis de fornecer e disseminar essas informações. Ambos podem ser 

geridos por entidades governamentais ou instituições sob a supervisão de 

profissionais qualificados (WHO, 2002).  
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A qualidade das informações fornecidas tem equivalência à qualidade do 

próprio medicamento, podendo influenciar significativamente na forma com que eles 

são utilizados. A estruturação de Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) 

em hospitais é uma estratégia que apoia as práticas clínicas relativas à 

farmacoterapia. Para alcançar a efetividade, os CIM devem ser estruturados de 

forma adequada em relação à capacitação do pessoal, instalações e recursos 

financeiros e materiais, além de estarem perfeitamente integrados aos serviços 

clínicos. (VIDOTTI; SILVA; HOEFLER, 2010). Em estudo recente, identificou-se que 

as principais atividades desempenhadas pelos centros são a publicação de 

boletins/informes juntamente com atividades de ensino (NICOLETTI et al., 2017). 

A Food and Drug Administration (FDA), agência do departamento de saúde 

e serviços humanos dos Estados Unidos, tem movido esforços contínuos para 

promover a segurança na medicação. A “Iniciativa de Uso Seguro” foi lançada pela 

FDA com o objetivo de reduzir danos evitáveis relacionados à medicação por meio 

de esforços coordenados com agências, instituições, profissionais, pacientes, 

cuidadores e suas organizações representativas, que recebem financiamento para 

projetos que desenvolvam métodos inovadores para criar, facilitar e incentivar as 

pesquisas de segurança na medicação (FDA, 2019).  

A Associação Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde (ASHP) é 

uma das organizações financiadas pela FDA com o projeto “Standardize 4 Safety”, 

primeiro esforço interprofissional para padronizar as concentrações de 

medicamentos a fim de reduzir erros e melhorar a transição de cuidados (PASKO, 

2015). 

Periodicamente, o Institute for Safe Medication Practices (ISMP), publica 

documentos com informações relevantes e recomendações de práticas seguras para 

o provimento da segurança no processo de medicação. Em 2017, o ISMP publicou 

as melhores práticas de segurança na medicação intra-hospitalar para o biênio 

2018-2019, fazendo recomendações sobre: a dispensação controlada, uso de 

sistemas eletrônicos, limitação de acesso a medicamentos potencialmente 

perigosos, eliminação de alguns medicamentos da rotina hospitalar, uso de 

informações e experiências externas que lograram êxito, dentre outas. 

Outra iniciativa mundialmente reconhecida do ISMP é a lista de 

medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar. Medicamentos 
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potencialmente perigosos (MPP), ou medicamentos de alta vigilância, embora 

estejam relacionados a menores índices de erros são aqueles que têm maior risco 

de provocar danos mais graves em função de falhas em sua utilização (JIMÉNEZ 

MUÑOZ et al., 2019). A implementação de estratégias de prevenção de erros 

relacionados à MPP deve ser precedida de avaliação do contexto e realidade de 

cada instituição. Dentre elas, incluem-se: disponibilização de informações de 

qualidade sobre esses medicamentos para profissionais e pacientes, medidas de 

segurança para identificação e armazenamento, limitação do acesso, padronização 

da prescrição, alertas automatizados em sistemas de apoio à decisão clínica, e 

dupla checagem independente (ISMP, 2019a).  

Abreviaturas, siglas e símbolos são comumente utilizados nas prescrições 

para simplificar sua redação, uma vez que a dinâmica dos serviços de saúde requer 

certa agilidade nos processos de cuidado. No entanto, geram dúvidas e, 

consequentemente, erros que comprometem a segurança do paciente. A criação de 

listas com abreviaturas, siglas, símbolos e expressões de dose associados a erros 

de medicação (“Do not use”), são iniciativas de organizações como Institute of safe 

Medication Practices (ISMP, 2015) e The Joint Comission (TJC, 2019) para 

desencorajar os prescritores a utilizá-las. 

No Brasil, o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013c) usa os “9 certos” mencionados por 

Malcon e Yisi (2010) como estratégia para prevenir os erros de administração de 

medicamentos. As principais recomendações estão citadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Recomendações do protocolo brasileiro de segurança na prescrição, uso e administração 
de medicamentos. Goiás, 2019 

Recomendações 

1. Paciente certo 

• Utilizar pelo menos dois identificadores para a confirmação; 

• Fazer perguntas abertas ao paciente, quando possível; 

• Conferir identificação na prescrição; 

• Normas internas: alocação estratégica de pacientes homônimos. 

2. Medicamento 
certo 

• Conferir se o medicamento a ser administrado é o que está prescrito; 

• Conhecer o paciente e suas alergias; 

• Identificação estratégica dos pacientes alérgicos; 

• Conhecer a composição dos medicamentos; 

• Registrar informações relevantes no prontuário. 

3. Via certa 

• Identificar a via de administração prescrita; 

• Verificar se a via de administração prescrita é tecnicamente recomendada; 

• Higienizar as mãos antes do preparo e administração do medicamento; 

• Verificar a prescrição do diluente e compatibilidade com a via; 

• Avaliar a compatibilidade entre medicamento e produto para a saúde utilizado; 

• Identificar a conexão correta para a via de administração prescrita; 

• Realizar antissepsia do local de aplicação para administração parenteral; 

• Esclarecer dúvidas com a supervisão de enfermagem e o prescritor. 

4. Hora certa 

• Preparar o medicamento garantindo sua administração no horário correto; 

• Preparar o medicamento em horário oportuno, assegurando sua estabilidade; 

• Antecipar ou atrasar a administração apenas com o consentimento do prescritor. 

5. Dose certa 

• Conferir atentamente a dose prescrita; 

• Atenção especial às doses descritas com “zero”, “vírgula” e “ponto”; 

• Certificar que a infusão programada é a prescrita; 

• Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição; 

• Utilizar apenas unidades métricas de medida; 

• Conferir a velocidade de gotejamento, 

• Conferir a programação e o funcionamento das bombas de infusão contínua; 

• Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo de MPP/alta vigilância; 

• Observar se as medicações de uso “se necessário” contém instruções completas; 

• Não administrar medicamentos com prescrições vagas/incompletas. 

6. Registro certo 

• Registrar na prescrição o horário em que o medicamento foi administrado; 

• Checar o horário da administração do medicamento a cada dose; 

• Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos. 

7. Orientação certa 
• Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento; 

• Garantir ao paciente o direito de conhecer o medicamento. 

8. Forma certa 

• Checar se o medicamento possui a forma e a via de administração prescrita; 

• Checar se a forma e a via são apropriadas à condição clínica do paciente; 

• Sanar dúvidas sobre a forma farmacêutica e a vida de administração; 

• Disponibilização do medicamento em dose unitária; 

• Disponibilizar manual de preparo e administração dos medicamentos. 

9. Reposta certa 

• Observar o paciente para identificar a resposta ao medicamento; 

• Registrar no prontuário e informar o prescritor todos os efeitos inesperados; 

• Manter comunicação clara com o paciente e/ou cuidador; 

• Considerar os relatos do paciente e/ou cuidador; 

• Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados. 

Fonte: Ministério da Saúde (2013c)  
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As interrupções no serviço de saúde podem ser definidas como o ato de 

cessar uma tarefa em andamento para responder a um estímulo externo. Na 

Austrália, um estudo randomizado e controlado foi realizado para avaliar a eficácia 

de intervenções do tipo “Não interrompa” para reduzir interrupções durante a 

administração de medicamentos. Dentre as intervenções foram utilizados o uso de 

colete com a identificação “não interromper” durante a preparação e administração 

de medicamentos, oficinas interativas sobre o objetivo da intervenção para identificar 

barreiras e facilitadores para o uso, sessões de educação com a equipe clínica, e 

integração do paciente fornecendo informações e solicitando colaboração. Foram 

observadas 57 interrupções a cada 100 administrações de medicamentos. Após o 

período de intervenção, houve redução média para 38 interrupções a cada 100 

administrações nas enfermarias que receberam a intervenção. Os enfermeiros 

participantes indicaram que as fontes de interrupção mais frequente foram: 

pacientes, botões de chamada, enfermeiros, parentes e médicos (WESTBROOK et 

al., 2017). 

Uma bomba de infusão inteligente é definida como um dispositivo eletrônico 

que utiliza um software embutido com informações de uma determinada gama de 

medicamentos a fim de promover a administração segura de medicamentos. O 

impacto descrito na literatura sobre o uso de bombas de infusão inteligentes é 

variável. Observa-se como benefício de seu uso a interceptação de erros 

relacionados à velocidade de infusão e dosagem de medicamento, ocasionados 

principalmente por erros de digitação ou de transcrição de prescrição, reduzindo 

assim a redução na taxa de eventos adversos. Todavia, certos tipos de erros, como 

a administração de medicamento errado ou em paciente errado, persistem mesmo 

com o uso das bombas de infusão inteligentes, demonstrando que a falta de 

integração com outras estratégias de segurança pode limitar seu potencial (OHASHI 

et al., 2014). 

O erro de omissão relacionado à medicação ocorre quando um 

medicamento ou dose programada não é administrada. Dentre as recomendações 

do ISMP (2019b) para a prevenção deste tipo de erro, estão: análise do sistema 

para identificar fatores de risco para a omissão; estabelecimento de protocolos 

institucionais de reconciliação medicamentosa; revisão e padronização do 

procedimento de dispensação; revisão periódica dos medicamentos disponíveis nos 
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carrinhos de emergência; revisão e padronização dos procedimentos de 

administração; implantação da análise de prescrição; estabelecimento de 

procedimento padronizado para registro da administração de medicamentos; 

melhoria da comunicação entre os profissionais da equipe multiprofissional; 

envolvimento dos pacientes, familiares e cuidadores; incentivo à notificação de 

incidentes; e fornecimento de informações e capacitação aos profissionais para a 

prevenção de erros de omissão.  

A parceria eficaz dos pacientes com a equipe multiprofissional garante que 

eles têm ciência dos propósitos da terapia medicamentosa adotada, seus prováveis 

benefícios e potenciais riscos. A iniciativa “5 momentos para a medicação segura” é 

uma proposta da OMS para engajar o paciente e seus cuidadores a reduzirem o 

risco de danos associados à medicação. Tratando de cinco momentos do processo 

de medicação (quando começa a usar um novo medicamento, quando um novo 

medicamento é administrado, quando um novo medicamento é adicionado à terapia, 

quando o medicamento é revisado e quando o medicamento é suspenso) em que o 

paciente e seus cuidadores são convidados a responder e refletir questões críticas 

que o tornam parte de uma barreira que previne danos decorrentes de erros de 

medicação (WHO, 2019b). 

A adoção de iniciativas de segurança na medicação está intimamente ligada 

à escolha do melhor método que permita sua implementação. Portanto, ações 

institucionais são necessárias para alcançar os objetivos das iniciativas. Estudo 

realizado por Souza e Silva (2014) identificou as principais ações utilizadas para a 

implementação de iniciativas de segurança do paciente, sendo a educação 

continuada a ação mais frequente (93%). Também foram citadas a criação de 

protocolos/folder/manuais (86%). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo, local e população do estudo 

Estudo do tipo descritivo realizado em hospitais integrantes da rede estadual 

de saúde no estado de Goiás, que prestam atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Para o estudo foram selecionados todos os 13 hospitais integrantes da rede 

estadual de saúde, que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entretanto, somente seis hospitais aceitaram participar. Os hospitais serão descritos 

no texto como Hospitais A, B, C, D, E e F. 

 

4.2. Procedimentos para coleta de dados 

4.2.1. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de 07 de agosto a 07 de 

novembro de 2019. Os hospitais selecionados foram contatados, via telefone e e-

mail, para o fornecimento dos dados (nome, cargo, e-mail e telefone) dos 

profissionais responsáveis por responder a pesquisa em nome da instituição. Esses 

dados foram inseridos em um banco de cadastro e codificados para sigilo de sua 

identidade. 

Após o levantamento dos contatos dos profissionais, durante a segunda 

semana da coleta de dados, uma carta/convite (APÊNDICE 1) foi enviada, 

simultaneamente, para todos os profissionais designados pelos hospitais elegíveis, 

contendo informações sobre a pesquisa, orientações para a participação e um link 

que dava acesso ao questionário. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE 2) constituiu a página inicial do questionário, que deveria ser 

lido e aceito para que o acesso ao questionário fosse permitido. Posteriormente foi 

enviada, por e-mail, uma cópia do TCLE.  

O prazo para a finalização do instrumento foi de três meses, visando a 

obtenção do maior número de respostas. No primeiro mês foram enviados 

lembretes, por e-mail, a cada dez dias para os não respondentes. No segundo mês, 

a frequência do lembrete foi reduzida para sete dias, até o prazo final da coleta.  
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4.2.2. Instrumento de coleta de dados 

 

Para a obtenção dos dados foi construído pela pesquisadora um instrumento 

semiestruturado (APÊNDICE 3) composto por duas partes, sendo a primeira com 

questões de caracterização das instituições hospitalares e a segunda parte com 

questões direcionadas às iniciativas de segurança na medicação baseadas 

recomendações do Ministério da Saúde (2013a, 2013c) e da Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente da OMS (WHO, 2007b; 2016; 2017; 2019a; 2019b). 

As questões sobre as iniciativas de segurança na medicação foram 

agrupadas por processos do sistema de medicação, sendo 14 iniciativas no 

processo de prescrição de medicamentos, nove iniciativas no processo de 

armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos, 25 iniciativas no 

processo de preparo e administração de medicamentos, e duas iniciativas para a 

transição de cuidados. As iniciativas de segurança no processo de prescrição de 

medicamentos estão apresentadas no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos 

Padronização dos medicamentos adotados pela instituição. 

Disponibilidade de fontes de informação sobre medicamentos. 

Medidas de segurança para evitar interrupção. 

Prescrição por sistema informatizado. 

Sistema informatizado de apoio à decisão clínica. 

Padronização das informações obrigatórias sobre instituição/paciente incluídas na prescrição. 

Padronização das informações obrigatórias sobre a medicação incluídas na prescrição. 

Padronização e disponibilização de lista de abreviaturas permitidas na instituição. 

Padronização e disponibilização de lista de abreviaturas proibidas na instituição. 

Procedimentos de segurança para prescrições verbais. 

Medidas de segurança para prescrição de Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP). 

Gerenciamento de riscos associados a medicamentos com nome e pronúncia semelhantes. 

Padronização da concentração de medicamentos usados em pediatria. 

Garantia de legibilidade nas prescrições. 
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No processo de armazenamento, dispensação e distribuição de 

medicamentos foram incluídas nove iniciativas, apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Iniciativas de segurança no armazenamento, dispensação e distribuição de 
medicamentos. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança no armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos 

Medidas de segurança no ambiente da farmácia central. 

Sistema de distribuição por dose unitária. 

Boas práticas de armazenamento na farmácia central. 

Padronização de boas práticas de separação de medicamentos para a distribuição. 

Boas práticas para manter seguros os medicamentos separados até a dispensação. 

Registro e notificação de erro de dispensação. 

Disponibilização de farmacêutico para sanar dúvidas e rever prescrições. 

Sistema de monitoramento e controle de temperatura em refrigeradores específicos para o 

armazenamento de medicamentos termolábeis. 

Cuidados com o armazenamento nas unidades assistenciais. 

 

Quanto as iniciativas de segurança no processo de preparo e administração 

de medicamentos, foram agrupadas 25 iniciativas, apresentadas no Quadro 4.  
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Quadro 4: Iniciativas de segurança no preparo e administração de medicamentos. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança no preparo e administração de medicamentos 

Farmacêutico clínico nas unidades de internação. 

Protocolo de preparo e administração segura de medicamentos. 

Medidas para evitar interrupção durante o preparo e administração de medicamentos. 

Protocolo com definição de itens de verificação obrigatórios para o processo de administração de 

medicamentos. 

Padronização e verificação dos dados de identificação do paciente antes de administração de 

medicamentos. 

Protocolo com padronização de materiais e técnicas assépticas para preparo e administração de 

medicamentos. 

Checagem na prescrição / prontuário imediatamente após a administração do medicamento. 

Dupla checagem para preparo e administração de MPP. 

Medidas de restrição ao acesso a MPP. 

Supervisão direta do enfermeiro no preparo e administração de medicamentos administrados por 

via parenteral e enteral. 

Padronização de condutas frente a administração e/ou suspensão da medicação. 

Protocolo para prevenção da administração de substâncias e/ou medicamentos não parenterais 

em vias intravenosas. 

Protocolo e padronização de práticas para prevenção de interação entre medicamentos ou 

medicamento/alimento. 

Utilização de instrumentos e dispositivos de medida padrão para o preparo de medicamentos. 

Uso de seringas específicas, com diferenciação de cor e formato, para os diferentes tipos de via 

de administração. 

Padronização de equipamentos, como bombas de infusão, limitando a variedade de opções. 

Uso de bandejas individuais contendo medicamento(s) a serem administrados em apenas um 

paciente. 

Padronização da prática de identificação dos frascos de medicamentos preparados (reconstituídos 

e/ou diluídos), que serão armazenados nas Unidades Assistenciais para posterior utilização. 

Rotulação das extremidades distais de todos os tubos e sondas inseridas nos pacientes. 

Devolução para a farmácia hospitalar de sobras de medicamentos não administrados, no mesmo 

turno/dia. 

Informação para o paciente sobre o medicamento a ser administrado, possíveis reações, e sobre a 

ação a ser realizada pelo profissional de enfermagem. 

Protocolo para monitorar os pacientes após a administração de medicamentos. 

Comunicação ao paciente e sua família sobre incidentes relacionados à terapia medicamentosa. 

Registro em prontuário de eventuais intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa. 

Envolvimento do paciente e familiares no uso seguro de medicamentos. 

 

 

As iniciativas de segurança na medicação para a transição de cuidados são 

duas e estão apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Iniciativas de segurança na medicação para a transição de cuidados. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança na medicação para a transição de cuidados 

Conciliação medicamentosa. 

Medidas de segurança para a alta hospitalar. 

 

Logo, de acordo com cada processo do sistema de medicação, foram 

apresentadas as iniciativas de segurança e perguntas sobre: estado de 

implementação e ferramentas utilizadas na implementação; percepção sobre a 

efetividade da iniciativa quanto ao seu potencial de ação para a segurança do 

paciente; métodos de avaliação da iniciativa; e qual a satisfação em relação a 

adesão dos profissionais às iniciativas implementadas. 

No que diz respeito à situação de implementação das iniciativas, as opções 

de resposta foram: implementada em toda a instituição, implementada em algumas 

unidades da instituição, em fase de planejamento, não implementada e nem em fase 

de planejamento. De acordo com cada iniciativa, os hospitais tiveram a oportunidade 

de destacar quais ferramentas foram utilizadas na implementação.  

As questões sobre a efetividade das iniciativas em relação ao seu potencial 

de ação para promover a segurança do paciente independiam do estado de 

implementação, logo possibilitou-se a opção de resposta sobre a percepção da 

efetividade mesmo que a iniciativa não estivesse implementada. A questão foi 

desenhada da seguinte forma: “Esta iniciativa é/seria eficiente para a segurança do 

paciente?”. As respostas possíveis, em escala Likert, foram: com certeza sim, 

provavelmente sim, neutro, provavelmente não, com certeza não.  

Quanto a avaliação das iniciativas, foram apresentadas como possíveis 

respostas os métodos de: auditoria interna, auditoria externa, indicadores de 

resultado, nenhum (casos em que não existe avaliação da iniciativa) e não se aplica 

(casos em que a iniciativa não estava implementada). Também foi disponibilizada a 

opção de inserir no campo “outros” aqueles que correspondessem especificamente 

à realidade da instituição. 

Sobre a satisfação dos hospitais em relação à adesão dos profissionais às 

iniciativas, as opções de respostas também estavam em escala Likert. Logo, as 
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respostas possíveis para estas questões eram: muito satisfeito, satisfeito, neutro, 

insatisfeito e muito insatisfeito. 

O instrumento de coleta de dados é virtual e foi hospedado na plataforma 

online Survey Monkey. O uso de questionário virtual potencializa a coleta de dados, 

uma vez que agiliza a captação de participantes independente de sua localização 

geográfica; garante a imparcialidade e o anonimato dos participantes, não os 

expondo à influência da presença do pesquisador; confere maior comodidade pela 

possibilidade de respondê-lo no momento e local que julgar mais apropriados; reduz 

gastos com digitação e impressão; elimina erros de transcrição das repostas já que 

gera um banco de dados automático (FALEIROS et al., 2016). 

O instrumento de coleta de dados construído foi submetido à análise de seis 

enfermeiros especialistas em segurança do paciente em relação ao seu conteúdo, 

sua pertinência, especificidade, configuração gráfica e clareza de acordo com 

objetivos propostos. Os especialistas foram convidados via carta-convite 

encaminhada por correio eletrônico, responderam ao questionário na plataforma 

online Survey Monkey e fizeram observações e sugestões, a partir das quais foi 

realizado o refinamento do instrumento de coleta de dados. 

 

4.3. Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram incluídos automaticamente em um banco gerado 

pela plataforma Survey Monkey, que foi exportado e com o auxílio do software 

Statistical Package for Social Science (SPSS) foi realizada a análise descritiva. Os 

dados foram apresentados por meio das frequências, valores mínimos e máximos, 

medianas, médias e desvio padrão.  

 

4.4 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido e aprovado pela Superintendência de Educação em 

Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS) da Secretaria de Saúde do Estado de 

Goiás e pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das instituições coparticipantes, 

via Plataforma Brasil, sob pareceres e CAAE:  

• 3.196.767 / 04155218.7.0000.5078; 

• 3.255.417 / 04155218.7.3005.5082; 
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• 3.246.704 / 04155218.7.3002.0034; 

• 3.335.184 / 04155218.7.3003.0035; 

• 3.290.903 / 04155218.7.3006.0033; 

• 3.290.969 / 04155218.7.3006.0033; 

• 3.255.412 / 04155218.7.3004.5082. 

 

Todas as etapas da pesquisa respeitaram as recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 466/2012, que apresenta as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 

animais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

As instituições foram informadas sobre os objetivos e riscos da pesquisa, 

verbalmente e por escrito. Após concordarem em participar do estudo, os 

profissionais representantes das instituições receberam e assinaram o TCLE. Foi 

garantido o anonimato da instituição e o direito de desistência da participação a 

qualquer momento. 
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5. RESULTADOS 

 

Participaram do estudo seis hospitais da rede pública de Goiás, localizados 

na região metropolitana do estado.  

Os questionários foram respondidos por equipe multiprofissional em cinco 

hospitais, composta por uma enfermeira coordenadora do NSP e uma farmacêutica 

nos hospitais D e E; no hospital F por uma enfermeira coordenadora do NSP, uma 

enfermeira gerente de qualidade e um farmacêutico; no hospital B por uma 

enfermeira coordenadora do NSP, uma enfermeira assistencial e uma farmacêutica 

clínica; no hospital C por uma enfermeira coordenadora do NSP e duas 

farmacêuticas. Já no hospital A o questionário foi respondido apenas pela 

enfermeira do NSP.  

A seguir, será apresentada a caracterização dos hospitais participantes, as 

iniciativas de segurança e situação de implementação nos processos do sistema de 

mediação: prescrição de medicamentos; armazenamento, dispensação e 

distribuição; preparo e administração de medicamentos e transição de cuidados; as 

ações adotadas pelos hospitais para implementar as iniciativas de segurança na 

medicação; as ações adotadas pelos hospitais para prover a manutenção dessas 

iniciativas; os métodos utilizados pelos hospitais para a avaliação das iniciativas 

implementadas; a percepção dos hospitais quanto a efetividade das iniciativas de 

segurança na medicação para promover a segurança do paciente; e a satisfação 

dos hospitais quanto a adesão dos profissionais às iniciativas implementadas. 

 

5.1. Caracterização dos hospitais participantes 

Todos os hospitais possuíam Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), 

sistema anônimo de notificação de incidentes e afirmaram realizar gerenciamento de 

riscos. Dentre os métodos de gerenciamento de riscos utilizados, cinco (83,3%) 

instituições afirmaram utilizar a Análise de Causa Raiz (RCA) e quatro (66,6%) 

utilizam a Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA).  

A caracterização dos hospitais está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização dos hospitais do estudo. Goiás, 2019 

Variáveis N = 6 % 

Tipo de hospital   

Geral 2 33,3 

Especializado 4 66,7 

Nível de complexidade   

Média 1 16,7 

Alta 5 83,3 

Número de leitos   

Até 50 - - 

51 a 150 2 33.3 

Acima de 151 4 66,7 

Rede Sentinela   

Sim 2 33,3 

Não 4 66,7 

Certificação de qualidade   

Sim 3 50,0 

Não 3 50,0 

Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

A seguir, serão apresentadas a iniciativas de segurança na medicação, em 

seus diferentes processos, e a situação de implementação nos hospitais analisados. 

 

5.2. Iniciativas de segurança na medicação e situação de implementação nos 

processos do sistema de mediação 

 

A Tabela 2 aponta a situação de implementação das 50 iniciativas de 

segurança na medicação apresentadas às seis instituições. Já na Tabela 3 estão 

apresentadas as iniciativas implementadas em relação ao processo do sistema de 

medicação: prescrição de medicamentos; armazenamento, dispensação e 

distribuição de medicamentos; preparo e administração de medicamentos; e 

transição de cuidados.  
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Tabela 2: Distribuição do número de iniciativas de segurança na medicação, segundo situação de implementação, por hospitais analisados. Goiás, 2019 

Situação de 
implementação 
das iniciativas  

Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E Hospital F 
Mín - Máx Mediana 

Média  
(DP) 

N=50 % N=50 % N=50 % 
N=5

0 
% N=50 % N=50  % 

Implementada em 

toda a instituição 
31 62,0 33 66,0 32 64,0 32 64,0 43 86,0 37 74,0 31-43 32,5 

34,6 

(4,5) 

Implementada em 

algumas unidades 
3 6,0 1 2,0 2 4,0 4 8,0 1 2,0 - - 0-4 1,5 

1,8 

(1,5) 

Em fase de 

planejamento 
7 14,0 - - 6 12,0 4 8,0 2 4,0 - - 0-7 3,0 

3,1 

(3,0) 

Não efetivada nem 

em fase de 
planejamento 

9 18,0 16 32,0 10 20,0 10 20,0 4 8,0 13 26,0 4-16 10,0 
10,3 
(4,0) 

TOTAL 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0    

Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 
Tabela 3: Distribuição do número de iniciativas implementadas em toda a instituição, segundo os processos do sistema de medicação, por hospitais 
analisados. Goiás, 2019 

Processo de 
medicação 

Total Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E Hospital F Mín-
Máx 

Mediana 
Média 
(DP) 

N N % N  % N % N  % N  % N  % 

Prescrição 14 7 50,0 10 71,4 8 57,1 7 50,0 10 71,4 9 64,2 7-10 8,5 8,5 (1,4) 

Armazenamento, 
dispensação e 
distribuição 

9 9 100,0 8 88,8 9 100,0 9 100,0 9 100,0 8 88,8 8-9 9,0 8,6 (0,5) 

Administração 25 14 56,0 13 52,0 14 56,0 16 64,0 22 88,0 18 72,0 13-22 15,0 16,1 (3,4) 

Transição do 
cuidado 

2 1 50,0 2 100,0 1 50,0 - - 2 100,0 2 100,0 0-2 1,5 1,3 (0,8) 

TOTAL 50 31  33  32  32  43  37     

Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 
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O Hospital E se destacou como o participante com mais iniciativas 

implementadas no sistema de medicação, com destaque para o processo de 

preparo e administração de medicamentos. 

O Quadro 6 apresenta a situação de implementação das 14 iniciativas no 

processo de prescrição de medicamentos, de acordo com os hospitais analisados. 

 

Quadro 6: Iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos e situação de implementação por 
hospital analisado. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança na prescrição de 
medicamentos 

Hospital 

A B C D E F 

Padronização dos medicamentos adotados pela 
instituição 

● ● ● ● ● ● 

Padronização das informações obrigatórias sobre 

instituição/paciente incluídas na prescrição. 
● ● ● ● ● ● 

Medidas de segurança para prescrição de MPP ● ● ● ● ● ● 

Prescrição por sistema informatizado ○ ● ● ● ● ● 

Padronização das informações obrigatórias sobre a 

medicação  ○ ● ● ● ● ● 

Garantia de legibilidade nas prescrições ○ ● ● ● ● ● 

Disponibilidade de fontes de informação sobre 
medicamentos 

● ● ● ⊘ ● ● 

Gerenciamento de medicamentos com nome/pronúncia 

semelhantes 
● ● ○ ◒ ● ● 

Procedimentos de segurança para prescrições verbais ● ⊘ ● ● ◒ ⊘ 

Padronização da concentração de medicamentos 
usados em pediatria 

⊘ ● ⊘ ○ ● ⊘ 

Medidas de segurança para evitar interrupção ● ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ● 

Sistema informatizado de apoio à decisão clínica ○ ⊘ ○ ⊘ ● ⊘ 

Padronização e disponibilização de lista de abreviaturas 
permitidas  ○ ● ○ ○ ○ ⊘ 

Padronização e disponibilização de lista de abreviaturas 

proibidas  
◒ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ 

 Nota: Sinais convencionais utilizados: 

● Implementada; ◒ Implementada em algumas unidades; ○ Fase de planejamento; ⊘ Não 

implementada e nem em planejamento  
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Todos os cinco hospitais que possuíam prescrição por sistema 

informatizado, afirmaram que eles tinham interligação com o sistema da farmácia e 

que dentre suas funcionalidades contavam com alertas clínicos. 

No que diz respeito à disponibilidade de fontes de informação sobre os 

medicamentos, dos cinco hospitais que implementavam a iniciativa, quatro (80,0%) 

utilizavam estratégias como guias e manuais, acesso direto ao farmacêutico e lista 

de medicamentos padronizados pela instituição. 

Dentre as medidas de segurança para evitar interrupção durante a 

prescrição, um hospital utilizava o ambiente organizado e reservado, com fluxo 

restrito e controlado de pessoas e ausência de fontes de distração como televisão e 

rádio.  

Todos os seis (100,0%) hospitais possuíam padronização das informações 

obrigatórias sobre a instituição e sobre o paciente que devem ser incluídas na 

prescrição, no entanto, em um (16,6%) hospital a identificação do prescritor não faz 

parte da padronização. 

Quanto ao gerenciamento de medicamentos que possuem nome e 

pronúncia semelhantes, os hospitais que implementaram essa prática citaram a 

utilização de estratégias de segurança como: técnicas de alerta com uso de cores 

diferentes e negrito, adotada por quatro (80,0%) dos hospitais; e pelo menos dois 

(40,0%) dos hospitais utilizavam a identificação e listagem dos medicamentos 

utilizados na instituição que possuem risco de confusão, revisão periódica da lista de 

medicamentos com risco de confusão, e inclusão do nome do princípio ativo e do 

fabricante.  

A padronização e disponibilização de lista de abreviaturas proibidas na 

instituição estava implementada em apenas uma instituição (16,6%), que mencionou 

como proibidas as abreviaturas: comp (comprimido); cp (cápsula ou comprimido); IV 

(intravenoso) e UI (unidades internacionais). 

Quanto aos procedimentos de segurança para prescrições verbais, dos 

quatro (66,6%) hospitais que implementaram a iniciativa, todos restringiam a 

prescrição verbal às situações de urgência/emergência; em três (75,0%) hospitais o 

prescritor realizava o registro escrito assim que possível; em dois (50,0%) deles o 

prescritor era orientado para falar claramente o nome, a dose e a via de 
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administração do medicamento; e em apenas um (25,0%) hospital o receptor da 

ordem verbal repetia em voz alta a orientação completa. 

O Quadro 7 apresenta as nove iniciativas elencadas para a segurança no 

processo de armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos, 

conforme a situação de implementação nos hospitais analisados. 

 

Quadro 7: Iniciativas de segurança no armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos 
e situação de implementação por hospital analisado. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança no armazenamento, 

dispensação e distribuição de medicamentos 

Hospital 

A B C D E F 

Medidas de segurança no ambiente da farmácia central ● ● ● ● ● ● 

Boas práticas de armazenamento na farmácia central ● ● ● ● ● ● 

Padronização de boas práticas de separação de 
medicamentos  

● ● ● ● ● ● 

Boas práticas para manter seguros os medicamentos 

separados  
● ● ● ● ● ● 

Registro e notificação de erro de dispensação ● ● ● ● ● ● 

Disponibilização de farmacêutico para sanar dúvidas e 

rever prescrições 
● ● ● ● ● ● 

Sistema de monitoramento e controle de temperatura 

em refrigeradores específicos para o armazenamento de 
medicamentos termolábeis 

● ● ● ● ● ● 

Cuidados com o armazenamento nas unidades 
assistenciais 

● ● ● ● ● ● 

Sistema de distribuição por dose unitária ● ⊘ ● ● ● ⊘ 

 Nota: Sinais convencionais utilizados: 

● Implementada; ◒ Implementada em algumas unidades; ○ Fase de planejamento; ⊘ Não 

implementada e nem em planejamento  

 

O sistema de distribuição por dose unitária foi a única iniciativa não 

implementada em todas as instituições analisadas, sendo que o hospital B 

mencionou sistema misto de distribuição. 
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O Quadro 8 apresenta as 25 iniciativas no processo de preparo e 

administração de medicamentos e a situação de implementação nos hospitais 

analisados. 

 

Quadro 8: Iniciativas de segurança no preparo e administração de medicamentos e situação de 
implementação por hospital analisado. Goiás, 2019 

(continua) 

Iniciativas de segurança no preparo e 
administração de medicamentos 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Protocolo de preparo e administração segura de 
medicamentos 

● ● ● ● ● ● 

Protocolo com definição de itens de verificação 

obrigatórios para o processo de administração de 
medicamentos 

● ● ● ● ● ● 

Padronização e verificação dos dados de identificação 

do paciente antes de administração de medicamentos 
● ● ● ● ● ● 

Checagem na prescrição / prontuário imediatamente 
após a administração do medicamento 

● ● ● ● ● ● 

Padronização de equipamentos, como bombas de 

infusão, limitando a variedade de opções 
● ● ● ● ● ● 

Devolução para a farmácia hospitalar de sobras de 
medicamentos não administrados, no mesmo 
turno/dia 

● ● ● ● ● ● 

Registro em prontuário de eventuais intercorrências 
relacionadas à terapia medicamentosa 

● ● ● ● ● ● 

Informação para o paciente sobre o medicamento a 

ser administrado, possíveis reações, e sobre a ação a 
ser realizada pelo profissional de enfermagem 

● ● ○ ● ● ● 

Protocolo com padronização de materiais e técnicas 

assépticas para preparo e administração de 
medicamentos 

● ⊘ ● ● ● ● 

Padronização de condutas frente a administração e/ou 

suspensão da medicação 
● ● ○ ● ● ⊘ 

Medidas de restrição ao acesso a MPP ● ⊘ ⊘ ● ● ● 

Protocolo e padronização de práticas para prevenção 
de interação entre medicamentos ou 
medicamento/alimento 

⊘ ● ⊘ ● ● ● 

Farmacêutico clínico nas unidades de internação ⊘ ◒ ● ◒ ● ● 

Utilização de instrumentos e dispositivos de medida 
padrão para o preparo de medicamentos ○ ⊘ ● ● ● ● 

 

 

(conclusão) 
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Iniciativas de segurança no preparo e 
administração de medicamentos 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Rotulação das extremidades distais de todos os 
tubos e sondas inseridas nos pacientes 

● ⊘ ● ⊘ ● ⊘ 

Padronização da prática de identificação dos 

frascos de medicamentos preparados 
(reconstituídos e/ou diluídos), que serão 
armazenados nas Unidades Assistenciais para 
posterior utilização 

⊘ ● ● ⊘ ● ⊘ 

Uso de bandeja individuais contendo 

medicamento(s) a serem administrados em apenas 
um paciente 

⊘ ⊘ ● ⊘ ● ● 

Medidas para evitar interrupção durante o preparo 

e administração de medicamentos 
● ⊘ ⊘ ● ● ● 

Dupla checagem para preparo e administração de 
MPP 

● ● ⊘ ● ⊘ ● 

Envolvimento do paciente e familiares no uso 

seguro de medicamentos 
⊘ ⊘ ◒ ◒ ● ● 

Supervisão direta do enfermeiro no preparo e 
administração de medicamentos administrados por 
via parenteral e enteral 

◒ ● ⊘ ○ ● ⊘ 

Uso de seringas específicas, com diferenciação de 
cor e formato, para os diferentes tipos de via de 
administração 

⊘ ⊘ ● ⊘ ● ⊘ 

Protocolo para monitorar os pacientes após a 
administração de medicamentos ○ ⊘ ⊘ ● ● ⊘ 

Comunicação ao paciente e sua família sobre 

incidentes relacionados à terapia medicamentosa 
◒ ⊘ ○ ○ ○ ● 

Protocolo para prevenção da administração de 
substâncias e/ou medicamentos não parenterais 
em vias intravenosas 

⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ 

 Nota: Sinais convencionais utilizados: 

● Implementada; ◒ Implementada em algumas unidades; ○ Fase de planejamento; ⊘ Não 

implementada e nem em planejamento  

 

No processo de preparo e administração de medicamentos todos os seis 

(100,0%) hospitais possuíam protocolo de preparo e administração segura de 

medicamentos; protocolo com itens de verificação obrigatória antes da 

administração; padronização e verificação dos dados de identificação do paciente; 

checagem na prescrição imediatamente após a administração; padronização de 

equipamentos; devolução de sobras de medicamentos no mesmo turno/dia e 
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registro em prontuário de eventuais intercorrências relacionadas à terapia 

medicamentosa.  

Os quatro hospitais (66,6%) que implementaram a iniciativa para 

envolvimento dos pacientes e familiares no uso seguro de medicamentos referiram 

que esse se dava por meio de orientações durante os momentos de visita com os 

familiares e durante a visita multiprofissional ao paciente. 

Destaca-se que o protocolo para prevenção de administração de 

substâncias e/ou medicamentos não parenterais em vias intravenosas, foi uma 

iniciativa que não estava implementada e nem planejada em nenhuma das 

instituições. 

O Quadro 9 apresenta a situação de implementação das iniciativas de 

segurança na medicação para a transição de cuidados.  

 

Quadro 9: Iniciativas de segurança para a transição de cuidados e situação de implementação por 
hospital analisado. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança para  

a transição de cuidados 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Conciliação medicamentosa. ⊘ ● ● ⊘ ● ● 

Medidas de segurança para a alta hospitalar. ● ● ◒ ◒ ● ● 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 

● Implementada; ◒ Implementada em algumas unidades; ○ Fase de planejamento; ⊘ Não 

implementada e nem em fase de planejamento  

 

O Quadro 10 apresenta as estratégias citadas pelos quatro hospitais para 

promover a conciliação medicamentosa.  

A conciliação medicamentosa foi implementada por quatro (66,6%) hospitais. 

“Medidas de segurança para a alta hospitalar” foi outra iniciativa adotada na 

transição do cuidado, cuja implementação se deu de forma integral em quatro 

(66,6%) hospitais e em apenas algumas unidades de dois hospitais (33,3%).  
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Quadro 10: Distribuição das estratégias utilizadas para promover a iniciativa de conciliação 
medicamentosa para a transição de cuidados. Goiás, 2019 

Estratégias de conciliação medicamentosa 
HOSPITAL 

A B C D E F 

Levantamento dos medicamentos utilizados 
previamente à internação 

 x x  x x 

Envolvimento do farmacêutico no processo  x x  x x 

Questionamento do paciente sobre sua 

experiência com as medicações prévias à 
internação 

 x   x x 

Avaliação (adequação terapêutica, inspeção 

visual de embalagem/rótulo) dos medicamentos 
que o paciente leva para a instituição 

  x  x x 

Orientação ao paciente para não permanecer 

com seus medicamentos na unidade  
 x x   x 

Envolvimento do enfermeiro no processo    x  x x 

Treinamento dos profissionais sobre o processo 
de conciliação medicamentosa 

  x  x  

Uso de ferramenta eletrônica   x  x  

Fornecimento de histórico detalhado do plano 

terapêutico medicamentoso 
    x  

 

O Quadro 11 apresenta as estratégias para promoção da segurança no uso 

de medicamentos após a alta hospitalar. 

 

Quadro 11: Distribuição das estratégias utilizadas para promover a segurança no uso de 
medicamentos após a alta hospitalar. Goiás, 2019 

Estratégias para promover a segurança no 
uso de medicamentos após a alta hospitalar 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Orientações ao paciente sobre a medicação 
prescrita para uso no domicílio  

x x x x x x 

Orientações aos familiares/cuidadores sobre a 

medicação prescrita para uso no domicílio 
x x x x x x 

Fornecimento de folhetos informativos   x x x x 

Fornecimento/fixação de etiquetas de 
identificação e instruções de uso 

   x x  

Fornecimento de histórico detalhado de todas 

as medicações prescritas e/ou suspensas 
durante a internação 

     x 
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5.3. Ações adotadas pelos hospitais para implementar as iniciativas de 

segurança na medicação. 

 

O Quadro 12 apresenta as ações utilizadas pelos hospitais para implementar 
as iniciativas de segurança na medicação.  

 

Quadro 12: Distribuição das ações utilizadas pelos hospitais para implementar as iniciativas de 
segurança na medicação. Goiás, 2019 

Ações para a implementação  
das iniciativas de segurança na medicação 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Construção de normas e protocolos x x x x x x 

Educação continuada em uso seguro de 
medicamentos 

x x x x x x 

Realização de eventos internos sobre a 

Segurança do Paciente 
 x x x x x 

Treinamento de profissionais para o uso de 
novas tecnologias adotadas (novos 
medicamentos e variados tipos de dispositivos - 
seringas, cateteres, bombas de infusão etc.) 

 x x x x x 

Aquisição de tecnologias   x x x x 

Treinamento da liderança para estabelecer uma 

cultura justa de segurança na instituição 
  x x x x 

Declaração da segurança do paciente na 
missão e/ou visão da instituição 

 x  x  x 

Rigor no regime de trabalho dos profissionais 

envolvidos no processo de medicação (limite de 
horas consecutivas trabalhadas, períodos de 
descanso etc.) 

 x x   x 

Construção de checklist (Listagem de ações a 
desenvolver como forma de atingir determinado 
objetivo com a máxima eficiência) 

x     x 

Estabelecimento de comissão multidisciplinar 
responsável pela formulação de todos os 
materiais institucionais sobre medicamentos e o 
processo de medicação 

    x x 

Orientação para alunos e/ou preceptores sobre 

a medicação segura antes do início das 
atividades de ensino 

    x x 
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5.4. Ações para a manutenção das iniciativas de segurança na medicação 

 

O Quadro 13 apresenta as ações utilizadas pelos hospitais para a 

manutenção das iniciativas de segurança na medicação. 

Quadro 13: Distribuição das ações utilizadas pelos hospitais para a manutenção das iniciativas de 
segurança na medicação. Goiás, 2019 

Ações para a manutenção  
das iniciativas de segurança na medicação 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Revisão e atualização periódica dos protocolos 
institucionais relacionados ao processo de 
medicação 

x x x x x x 

Estabelecimento de rotina de manutenção dos 
sistemas tecnológicos (sistema de prescrição 
eletrônica, bombas de infusão, leitor de código 
de barras,  etc) utilizados no processo de 
medicação 

 x x x x x 

Compartilhamento de incidentes entre os 
profissionais, sem que haja exposição dos 
envolvidos, de forma a permitir o aprendizado e 
a redução de sua ocorrência 

x x x x  x 

Atualização periódica das informações sobre 

medicamentos nos sistemas informatizados 
  x x x x 

Avaliação contínua das necessidades de 
treinamento da equipe envolvida no processo 
de medicação 

  x x x x 

 

 

5.5. Avaliação das iniciativas implementadas 

 

Em relação à avaliação das iniciativas de segurança na medicação, 28 

(56,0%) das 50 iniciativas eram avaliadas por indicadores de resultado por pelo 

menos um dos hospitais.  

As iniciativas de segurança avaliadas com indicadores de resultados estão 

apresentadas no Quadro 14. 
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Quadro 14: Existência de indicadores de resultado para avaliação das iniciativas de segurança por 
processos do sistema de medicação. Goiás, 2019 

(continua) 

Iniciativas de segurança na medicação Hospital 

Prescrição de medicamentos A B C D E F 

4. Prescrição por sistema informatizado x x   x x 

1. Padronização dos medicamentos adotados pela 

instituição 
x x x    

6. Padronização das informações obrigatórias sobre 
instituição/paciente incluídas na prescrição. 

    x x 

2. Disponibilidade de fontes de informação sobre 

medicamentos 
x    x  

7. Padronização das informações obrigatórias sobre 
a medicação  

 x   x  

12. Gerenciamento de medicamentos com 

nome/pronúncia semelhantes 
x x     

11. Medidas de segurança para prescrição de MPP x      

14. Garantia de legibilidade nas prescrições x      

3.Medidas de segurança para evitar interrupção x      

Total  7 4 1 0 4 2 

Armazenamento, dispensação e distribuição de 
medicamentos 

A B C D E F 

6. Registro e notificação de erro de dispensação x x x x  x 

1. Medidas de segurança no ambiente da farmácia 

central 
x  x    

4. Padronização de boas práticas de separação de 
medicamentos para a distribuição 

x x     

5. Boas práticas para manter seguros os 

medicamentos separados até a dispensação 
x    x  

7. Disponibilização de farmacêutico para sanar 
dúvidas e rever prescrições 

x    x  

3. Boas práticas de armazenamento na farmácia 

central 
x      

8. Sistema de monitoramento e controle de 
temperatura em refrigeradores específicos para o 
armazenamento de medicamentos termolábeis 

x      

9. Cuidados com o armazenamento dos 
medicamentos nas unidades assistenciais 

x      

2. Sistema de distribuição por dose unitária x      

Total  

 
9 2 2 1 2 1 
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(conclusão) 

Preparo e administração A B C D E F 

1. Farmacêutico clínico nas unidades de internação  x  x x x 

2. Protocolo de preparo e administração segura de 

medicamentos 
 x  x   

3. Medidas para evitar interrupção durante o preparo 
e administração de medicamentos 

   x   

4. Protocolo com definição de itens de verificação 

obrigatórios para o processo de administração de 
medicamentos 

   x   

5. Padronização e verificação dos dados de 

identificação do paciente antes de administração de 
medicamentos 

   x   

6. Protocolo com padronização de materiais e 

técnicas assépticas para preparo e administração de 
medicamentos 

x      

20. Devolução para a farmácia hospitalar de sobras 

de medicamentos não administrados, no mesmo 
turno/dia. 

  x    

13. Protocolo e padronização de práticas para 

prevenção de interação entre medicamentos ou 
medicamento/alimento 

     x 

Total 1 2 1 5 1 2 

Iniciativas de segurança na medicação para a transição de cuidados 

1. Conciliação medicamentosa.  x     

2. Medidas de segurança para a alta hospitalar.    x  x 

Total  0 1 0 1 0 1 

Total de iniciativas avaliadas com indicador de 

resultado 
17 9 4 7 7 6 

 

No que diz respeito à avaliação das iniciativas, identificou-se que, embora os 

hospitais tenham mencionado a realização de auditorias internas, 22 (44,0%)  das 

50 iniciativas não foram avaliadas por indicadores de resultado por nenhum dos 

hospitais. 

Os hospitais D e E mencionaram a existência de uma Comissão de 

Padronização, para realização de auditorias internas para avaliar a conformidade da 

padronização dos medicamentos.  

Nenhum dos participantes relatou ter indicador de resultado para a 

checagem na prescrição/prontuário imediatamente após a administração do 
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medicamento; padronização de equipamentos e registro em prontuário de eventuais 

intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa. 

 

5.6. Percepção dos hospitais quanto a efetividade das iniciativas de segurança 

na medicação para promover a segurança do paciente 

 

Independentemente da situação de implementação das iniciativas de 

segurança na medicação, buscou-se verificar a percepção existente em relação ao 

potencial das iniciativas para promover a segurança do paciente. Para isso, foi feita 

a seguinte pergunta para cada uma das 50 iniciativas elencadas no instrumento: 

“Esta iniciativa é/seria efetiva para a segurança do paciente?”. A distribuição geral 

das respostas está apresentada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Percepção das instituições hospitalares quanto a efetividade das iniciativas de segurança 
na medicação. Goiás, 2019 

  

 

A Tabela 4 apresenta a percepção dos hospitais sobre a efetividade das 

iniciativas de segurança propostas para o processo da prescrição de medicamentos. 

Destaca-se que nenhuma organização referiu percepção negativa. 
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Tabela 4: Distribuição das iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos segundo a 
percepção de efetividade. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança  
na prescrição de medicamentos  

Com certeza sim 
Provavelmente 

sim 
Neutro 

N = 6 % N = 6 % N = 6 % 

Padronização dos medicamentos 
adotados pela instituição 

6 100,0 - - - - 

Disponibilidade de fontes de 
informação sobre medicamentos 

6 100,0 - - - - 

Prescrição por sistema informatizado 6 100,0 - - - - 

Padronização das informações 

obrigatórias sobre instituição/paciente 
incluídas na prescrição. 

6 100,0 - - - - 

Medidas de segurança para prescrição 
de MPP 

6 100,0 - - - - 

Garantia de legibilidade nas 
prescrições 

6 100,0 - - - - 

Padronização das informações 
obrigatórias sobre a medicação 
incluídas na prescrição 

5 83,3 1 16,6 - - 

Gerenciamento de riscos associados a 

medicamentos com nome, aparência e 
pronúncia semelhantes. 

5 83,3 1 16,6 - - 

Procedimentos de segurança para 
prescrições verbais 

5 83,3 - - 1 16,6 

Padronização e disponibilização de 
lista de abreviaturas permitidas na 
instituição 

4 66,6 1 16,6 1 16,6 

Sistema informatizado de apoio à 

decisão clínica 
4 66,6 - - 2 33,3 

Padronização da concentração de 

medicamentos usados em pediatria 
4 66,6 - - 2 33,3 

Medidas de segurança para evitar 

interrupção 
3 50,0 2 33,3 1 16,6 

Padronização e disponibilização de 

lista de abreviaturas proibidas na 
instituição 

2 33,3 2 33,3 2 33,3 

Notas: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

Não houveram respostas de percepção negativa (provavelmente não e com certeza não), razão pela 
qual suas respectivas colunas foram suprimidas desta tabela.  

 

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição geral das respostas dos hospitais sobre 

a efetividade das iniciativas de segurança no processo de armazenamento, 
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dispensação e distribuição de medicamentos para a segurança do paciente. 

Nenhum dos participantes referiu percepção negativa sobre estas iniciativas. 

 
Tabela 5: Distribuição das iniciativas de segurança no armazenamento, dispensação e distribuição de 
medicamentos segundo a percepção de efetividade. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança no 
armazenamento, 

dispensação e distribuição de 
medicamentos 

Com certeza sim 
Provavelmente 

sim 
Neutro 

N = 6 % N = 6 % N = 6 % 

Medidas de segurança no ambiente da 
farmácia central 

6 100,0 - - - - 

Boas práticas de armazenamento na 
farmácia central 

6 100,0 - - - - 

Sistema de monitoramento e controle 
de temperatura em refrigeradores 
específicos para o armazenamento de 
medicamentos termolábeis 

6 100,0 - - - - 

Registro e notificação de erro de 
dispensação 

5 83,3 1 16,6 - - 

Padronização de boas práticas de 
separação de medicamentos para a 
distribuição 

5 83,3 1 16,6 - - 

Sistema de distribuição por dose 

unitária 
5 83,3 - - 1 16,6 

Disponibilização de farmacêutico para 

sanar dúvidas e rever prescrições 
5 83,3 - - 1 16,6 

Boas práticas para manter seguros os 

medicamentos separados até a 
dispensação 

4 66,6 2 33,3 - - 

Cuidados com o armazenamento nas 
unidades assistenciais 

4 66,6 2 33,3 - - 

Notas: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.  

Não houveram respostas de percepção negativa (provavelmente não e com certeza não), razão pela 
qual suas respectivas colunas foram suprimidas desta tabela.  

 

Das nove iniciativas propostas para o processo no armazenamento, 

dispensação e distribuição de medicamentos apenas três foram consideradas 

efetivas com certeza por todos os hospitais. Evidenciou-se neutralidade de um 

hospital quanto à efetividade do sistema de distribuição por dose unitária e 

disponibilização de farmacêutico para sanar dúvidas e rever prescrições. 

A Tabela 6 apresenta a percepção de efetividade das iniciativas de 

segurança no preparo e administração de medicamentos para a segurança do 

paciente. Nela identifica-se que a maioria dos hospitais tinha certeza da efetividade 
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das iniciativas utilizadas no preparo e administração de medicamentos para a 

segurança do paciente. Porém, um hospital se destacou demonstrando percepção 

negativa (provavelmente não) quanto à efetividade de cinco iniciativas: protocolo de 

preparo e administração segura de medicamentos; padronização e verificação dos 

dados de identificação do paciente; devolução para a farmácia hospitalar de sobras 

de medicamentos não administrados, no mesmo turno/dia; informações para o 

paciente sobre o medicamento a ser administrado, possíveis reações, e sobre a 

ação a ser realizada pelo profissional de enfermagem; e protocolo institucional para 

monitorar os pacientes após a administração de medicamentos. 

 

Tabela 6: Distribuição das iniciativas de segurança no preparo e administração de medicamentos 
segundo a percepção de efetividade. Goiás, 2019 

(continua) 

Iniciativas de segurança no 
preparo e administração de 

medicamentos 

Com certeza 
sim 

Provavelmente 
sim 

Neutro 
Provavelmente 

não 

N = 6 % N = 6 % N = 6 % N = 6 % 

Farmacêutico clínico nas 

unidades de internação 
5 83,3 1 16,6 - - - - 

Medidas para evitar 

interrupção durante o preparo 
e administração de 
medicamentos 

5 83,3 1 16,6 - - - - 

Dupla checagem para preparo 

e administração de MPP 
5 83,3 1 16,6 - - - - 

Medidas de restrição ao 

acesso a MPP 
5 83,3 1 16,6 - - - - 

Padronização de 

equipamentos, como bombas 
de infusão, limitando a 
variedade de opções 

5 83,3 1 16,6 - - - - 

Uso de bandeja individuais 

contendo medicamento(s) a 
serem administrados em 
apenas um paciente 

5 83,3 1 16,6 - - - - 

Comunicação ao paciente e 

sua família sobre incidentes 
relacionados à terapia 
medicamentosa 

5 83,3 1 16,6 - - - - 

Registro em prontuário de 

eventuais intercorrências 
relacionadas à terapia 
medicamentosa 

5 83,3 1 16,6 - - - - 

Envolvimento do paciente e 

familiares no uso seguro de 
medicamentos 

5 83,3 1 16,6 - - - - 
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(continuação) 

Iniciativas de segurança no 
preparo e administração de 

medicamentos 

Com certeza 
sim 

Provavelmente 
sim 

Neutro 
Provavelmente 

não 

N = 6 % N = 6 % N = 6 % N = 6 % 

Protocolo com definição de 

itens de verificação 
obrigatórios para o processo 
de administração de 
medicamentos 

5 83,3 - - 1 16,6 - - 

Protocolo de preparo e 
administração segura de 
medicamentos 

5 83,3 - - - - 1 16,6 

Padronização e verificação 

dos dados de identificação do 
paciente antes de 
administração de 
medicamentos 

5 83,3 - - - - 1 16,6 

Devolução para a farmácia 
hospitalar de sobras de 
medicamentos não 
administrados, no mesmo 
turno/dia 

5 83,3 - - - - 1 16,6 

Informação para o paciente 

sobre o medicamento a ser 
administrado, possíveis 
reações, e sobre a ação a ser 
realizada pelo profissional de 
enfermagem 

5 83,3 - - - - 1 16,6 

Protocolo com padronização 

de materiais e técnicas 
assépticas para preparo e 
administração de 
medicamentos 

4 66,6 2 33,3 - - - - 

Protocolo e padronização de 
práticas para prevenção de 
interação entre medicamentos 
ou medicamento/alimento 

4 66,6 2 33,3 - - - - 

Checagem na prescrição / 
prontuário imediatamente após 
a administração do 
medicamento 

4 66,6 1 16,6 1 16,6 - - 

Utilização de instrumentos e 
dispositivos de medida padrão 
para o preparo de 
medicamentos 

4 66,6 1 16,6 1 16,6 - - 

Supervisão direta do 
enfermeiro no preparo e 
administração de 
medicamentos administrados 
por via parenteral e enteral 

4 66,6 1 16,6 1 16,6 - - 
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(conclusão) 

Iniciativas de segurança no 
preparo e administração de 

medicamentos 

Com certeza 
sim 

Provavelmente 
sim 

Neutro 
Provavelmente 

não 

N = 6 % N = 6 % N = 6 % N = 6 % 

Uso de seringas específicas, 

com diferenciação de cor e 
formato, para os diferentes tipos 
de via de administração 

4 66,6 - - 2 33,3 - - 

Padronização da prática de 

identificação dos frascos de 
medicamentos preparados 
(reconstituídos e/ou diluídos), 
que serão armazenados nas 
Unidades Assistenciais para 
posterior utilização 

4 66,6 - - 2 33,3 - - 

Rotulação das extremidades 
distais de todos os tubos e 
sondas inseridas nos pacientes 

3 50,0 2 33,3 1 16,6 - - 

Padronização de condutas 

frente a administração e/ou 
suspensão da medicação 

3 50,0 2 33,3 1 16,6 - - 

Protocolo para monitorar os 
pacientes após a administração 
de medicamentos 

3 50,0 - - 2 33,3 1 16,6 

Protocolo para prevenção da 

administração de substâncias 
e/ou medicamentos não 
parenterais em vias 
intravenosas 

2 33,3 2 33,3 2 33,3 - - 

Legenda: MPP = Medicamentos Potencialmente Perigosos 

Nota: Sinal convencional utilizado:  

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

Não houveram respostas de percepção negativa (com certeza não), razão pela qual suas respectivas 
colunas foram suprimidas desta tabela.  

 

Todas as instituições tiveram certeza de que as iniciativas de segurança na 

medicação durante a transição de cuidados são efetivas para a segurança do 

paciente. Os seis participantes têm certeza sobre a efetividade da conciliação 

medicamentosa para a promoção da segurança do paciente durante a transição do 

cuidado.  

Outra iniciativa de segurança apresentada na transição do cuidado foi a 

“Segurança na medicação no momento da alta”, que engloba medidas que 

promovem o uso seguro de medicamentos após a alta hospitalar. Todos os hospitais 

tinham certeza de sua efetividade para a segurança do paciente.  
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5.7 Satisfação quanto à adesão dos profissionais às iniciativas de segurança 

na medicação implementadas 

 

O Gráfico 2 indica o nível de satisfação das instituições hospitalares em 

relação a adesão dos profissionais às iniciativas de segurança na medicação. 

 

Gráfico 2: Distribuição da satisfação das instituições hospitalares em relação à adesão dos 
profissionais às iniciativas de segurança na medicação. Goiás, 2019 

 
 

Na análise geral identificou-se que o Hospital E estava satisfeito com a 

adesão dos profissionais a todas as 44 iniciativas, sejam elas implementadas total 

ou parcialmente. O hospital B estava muito satisfeito com a adesão dos profissionais 

a quatro iniciativas, o hospital D estava muito satisfeito com a adesão a três 

iniciativas e o hospital C estava muito satisfeito com a adesão a uma iniciativa.  

A distribuição das respostas sobre satisfação em relação à adesão dos 

profissionais às iniciativas de segurança na prescrição de medicamentos está 

apresentada no Quadro 15.  
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Quadro 15: Satisfação dos hospitais em relação a adesão dos profissionais às iniciativas de 
segurança na prescrição de medicamentos, segundo tipo de iniciativa, por hospitais analisados. 
Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança na prescrição de 
medicamentos 

Hospital 

A B C D E F 

Prescrição por sistema informatizado - ▷ ► ► ▷ ▷ 

Padronização das informações obrigatórias sobre 
instituição/paciente incluídas na prescrição. 

▷ ► ▷ △ ▷ ▷ 

Garantia de legibilidade nas prescrições - ► ▷ ▷ ▷ ▷ 

Padronização e disponibilização de lista de 
abreviaturas permitidas  

- ► - - - - 

Padronização dos medicamentos adotados pela 

instituição 
▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Disponibilidade de fontes de informação sobre 
medicamentos 

▷ ▷ ✧ - ▷ ▷ 

Padronização das informações obrigatórias sobre a 

medicação  
- ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Procedimentos de segurança para prescrições verbais ▷ - ✧ ✧ ▷ - 

Gerenciamento de medicamentos com 
nome/pronúncia semelhantes 

▷ ▷ - △ ▷ ▷ 

Medidas de segurança para prescrição de MPP ▷ ▷ △ △ ▷ ▷ 

Padronização da concentração de medicamentos 

usados em pediatria 
- ▷ - - ▷ - 

Medidas de segurança para evitar interrupção ▷ - - - - ▷ 

Padronização e disponibilização de lista de 

abreviaturas proibidas  
▷ - - - - - 

Sistema informatizado de apoio à decisão clínica - - - - ▷ - 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 

► Muito satisfeito; ▷ Satisfeito; △ Neutro; ✧ Insatisfeito; ✦ Muito insatisfeito  

 - Não se aplica (Iniciativa não implementada) 

 

A maioria dos hospitais estava satisfeita com a adesão às iniciativas de 

segurança na prescrição. A adesão dos profissionais à prescrição por sistema 

informatizado gerou muita satisfação em dois hospitais (C e D).  

A adesão às iniciativas de padronização das informações obrigatórias sobre 

a instituição e o paciente, padronização da lista de abreviaturas permitidas e 

garantia de legibilidade nas prescrições também geraram muita satisfação em uma 

das instituições (B). 
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Dois hospitais (C e D) afirmaram estar insatisfeitos com a adesão aos 

procedimentos de segurança para prescrições verbais e atribuíram a baixa adesão 

ao fato de que os profissionais não compreendem a criticidade da situação. O 

Hospital C estava insatisfeito com a adesão da equipe médica às fontes de 

informação sobre medicamentos, uma vez que houve boa adesão por parte da 

equipe de enfermagem.  

Dos participantes que declararam neutralidade quanto ao seu nível de 

satisfação, dois hospitais (C e D) se referiram às medidas de segurança para 

prescrição de MPP; o Hospital D se referiu à padronização das informações 

obrigatórias sobre a instituição e paciente e ao gerenciamento de medicamentos 

com nome/pronúncia semelhantes. 

Em geral, os hospitais se mostraram satisfeitos com a adesão dos 

profissionais às iniciativas implementadas no processo de armazenamento, 

dispensação e distribuição de medicamentos (Quadro 16).  

Os hospitais B e D demonstraram estar muito satisfeitos com a adesão dos 

profissionais ao sistema de monitoramento e controle de temperatura dos 

refrigeradores específicos para o armazenamento de medicamentos termolábeis, já 

o hospital D demonstrou estar muito satisfeito com a adesão ao registro/notificação 

dos erros de dispensação. 
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Quadro 16: Satisfação em relação à adesão dos profissionais às iniciativas de segurança no 
armazenamento, dispensação e distribuição de medicamentos, segundo tipo de iniciativa, por 
hospitais analisados. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança no armazenamento,  

Dispensação e distribuição de medicamentos 

Hospital 

A B C D E F 

Sistema de monitoramento e controle de 
temperatura em refrigeradores específicos para o 
armazenamento de medicamentos termolábeis 

▷ ► ▷ ► ▷ ▷ 

Registro e notificação de erro de dispensação ▷ ▷ ▷ ► ▷ ▷ 

Medidas de segurança no ambiente da farmácia 
central 

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Boas práticas de armazenamento na farmácia 

central 
▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Cuidados com o armazenamento nas unidades 
assistenciais 

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Padronização de boas práticas de separação de 

medicamentos  
▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Boas práticas para manter seguros os 
medicamentos separados  

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Disponibilização de farmacêutico para sanar 

dúvidas e rever prescrições 
▷ ▷ ▷ ▷ ▷ △ 

Sistema de distribuição por dose unitária ▷ - ▷ ▷ ▷ - 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 

► Muito satisfeito; ▷ Satisfeito; △ Neutro; ✧ Insatisfeito; ✦ Muito insatisfeito  

 - Não se aplica  (Iniciativa não implementada) 

 

O Quadro 17 apresenta a distribuição da satisfação em relação à adesão 

dos profissionais às iniciativas de segurança no preparo e administração de 

medicamentos. 
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Quadro 17: Satisfação em relação à adesão dos profissionais às iniciativas de segurança no 
processo de preparo e administração de medicamentos, segundo tipo de iniciativa, por hospitais 
analisados. Goiás, 2019 

(continua) 

Iniciativas de segurança no preparo e 
administração de medicamentos 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Farmacêutico clínico nas unidades de internação - ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ 

Protocolo de preparo e administração segura de 
medicamentos 

▷ ▷ ▷ ✧ ▷ ▷ 

Medidas para evitar interrupção durante o preparo e 

administração de medicamentos 
▷ - - ✧ ▷ ▷ 

Protocolo com definição de itens de verificação 
obrigatórios para o processo de administração de 
medicamentos 

▷ ▷ ▷ ✧ ▷ ▷ 

Padronização e verificação dos dados de 
identificação do paciente antes de administração de 
medicamentos 

▷ ▷ ▷ ✧ ▷ ▷ 

Protocolo com padronização de materiais e técnicas 
assépticas para preparo e administração de 
medicamentos 

▷ - ▷ △ ▷ △ 

Checagem na prescrição imediatamente após a 
administração do medicamento 

△ ▷ ▷ △ ▷ △ 

Dupla checagem para preparo e administração de 

MPP 
△ △ - △ - ▷ 

Medidas de restrição ao acesso a MPP ▷ - - ▷ ▷ △ 

Supervisão direta do enfermeiro no preparo e 
administração de medicamentos administrados por 
via parenteral e enteral 

△ ▷ - - ▷ - 

Padronização de condutas frente a administração 
e/ou suspensão da medicação 

▷ △ - ✧ ▷ - 

Protocolo para prevenção da administração de 

substâncias e/ou medicamentos não parenterais em 
vias intravenosas 

- - - - - - 

Protocolo e padronização de práticas para 

prevenção de interação entre medicamentos ou 
medicamento/alimento 

- △ - △ ▷ ▷ 

Utilização de instrumentos e dispositivos de medida 

padrão para o preparo de medicamentos 
- - ▷ △ ▷ ▷ 

Uso de seringas específicas, com diferenciação de 
cor e formato, para os diferentes tipos de via de 
administração 

- - ▷ - ▷ - 

Padronização de equipamentos, como bombas de 
infusão, limitando a variedade de opções 

▷ ▷ ▷ △ ▷ ▷ 

Uso de bandeja individuais com medicamento(s) a 

serem administrados em apenas um paciente 
- - △ - ▷ ▷ 
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(conclusão) 

Iniciativas de segurança no preparo e administração 

de medicamentos 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Padronização da prática de identificação dos frascos de 
medicamentos preparados (reconstituídos e/ou 
diluídos), que serão armazenados nas Unidades 
Assistenciais para posterior utilização 

- ▷ ▷ - ▷ - 

Rotulação das extremidades distais de todos os tubos e 

sondas inseridas nos pacientes 
△ - ▷ - ▷ - 

Devolução para a farmácia hospitalar de sobras de 
medicamentos não administrados, no mesmo turno/dia 

▷ ▷ ▷ ✧ ▷ ▷ 

Informação para o paciente sobre o medicamento a ser 

administrado, possíveis reações, e sobre a ação a ser 
realizada pelo profissional de enfermagem 

△ ✧ - ✧ ▷ ▷ 

Protocolo para monitorar os pacientes após a 

administração de medicamentos 
- - - △ ▷ - 

Comunicação ao paciente e sua família sobre 
incidentes relacionados à terapia medicamentosa 

△ - - - - △ 

Registro em prontuário de eventuais intercorrências 

relacionadas à terapia medicamentosa 
▷ ✧ ▷ △ ▷ ▷ 

Envolvimento do paciente e familiares no uso seguro 
de medicamentos 

- - ▷ ▷ ▷ ▷ 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 

► Muito satisfeito; ▷ Satisfeito; △ Neutro; ✧ Insatisfeito; ✦ Muito insatisfeito  

 - Não se aplica  (Iniciativa não implementada) 

 

O Hospital A posicionou-se de forma neutra quanto a adesão à checagem na 

prescrição imediatamente após a administração de medicamentos; dupla checagem 

para preparo e administração de MPP; supervisão direta do enfermeiro no preparo e 

administração de medicamentos administrados por via parenteral e enteral; 

rotulação das extremidades distais de todos os tubos e sondas inseridas nos 

pacientes; informação para o paciente sobre o medicamento a ser administrado, 

possíveis reações, e sobre a ação a ser realizada pelo profissional de enfermagem; 

e Comunicação ao paciente e sua família sobre incidentes relacionados à terapia 

medicamentosa. 

O Hospital B se declarou insatisfeito com a adesão à iniciativa que prevê 

informações ao paciente sobre o processo de medicação e ao registro de 

intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa.  
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O Hospital C se posicionou de forma neutra quanto à adesão dos 

profissionais ao uso de bandeja individual contendo medicamentos a serem 

administrados em apenas um paciente. 

O Hospital D foi o mais insatisfeito com a adesão dos profissionais às 

iniciativas implementadas, declarando insatisfação quanto a sete (28%) das 

iniciativas que lhe foram apresentadas.  

O Hospital E estava satisfeito com a adesão a todas iniciativas 

implementadas.  

E o Hospital F posicionou-se de forma neutra quanto à adesão ao protocolo 

de padronização de materiais e técnicas para o preparo e administração de 

medicamentos; checagem na prescrição imediatamente após a administração de 

medicamentos; medidas de restrição ao acesso de MPP e comunicação ao paciente 

e sua família sobre os incidentes relacionados à terapia medicamentosa.  

A satisfação dos hospitais em relação a adesão dos profissionais às 

iniciativas de segurança na medicação para a transição do cuidado está 

apresentada no Quadro 18. 

 

Quadro 18: Satisfação em relação à adesão dos profissionais às iniciativas de segurança para a 
transição de cuidados, segundo tipo de iniciativa, por hospitais analisados. Goiás, 2019 

Iniciativas de segurança na medicação para a 

transição do cuidado 

HOSPITAL 

A B C D E F 

Conciliação medicamentosa - ▷ ▷ - ▷ ▷ 

Medidas de segurança para a alta hospitalar △ △ ▷ ✧ ▷ ▷ 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 

► Muito satisfeito; ▷ Satisfeito; △ Neutro; ✧ Insatisfeito; ✦ Muito insatisfeito  

 - Não se aplica  (Iniciativa não implementada) 

 

Destaca-se o fato de que o Hospital D estava insatisfeito com a adesão à 

iniciativa “uso de medicamentos com segurança após a alta hospitalar” . 
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6. DISCUSSÃO 

 

A discussão será realizada quanto aos aspectos dos resultados que melhor 

se aproximam ou se destoam das recomendações da Aliança Mundial pela 

Segurança do Paciente e Ministério da Saúde.  

A população deste estudo foi predominantemente constituída de instituições 

de grande porte, que ofereciam assistência de alta complexidade. Todos os 

hospitais possuíam sistema formal de notificação de incidentes, e a metade deles 

possui certificação de qualidade. Ser de grande porte, ter adesão a sistemas de 

notificação e status de acreditação positivo são características hospitalares 

associadas a grandes taxas de eventos adversos (SOUSA et al., 2018).  

A notificação de incidentes é um importante subsídio para a escolha das 

iniciativas de segurança a serem implementadas, permitindo o compartilhamento de 

responsabilidades entre profissionais e gestores, estimulando ações corretivas para 

evitar a repetição e prevenir outros incidentes (FIGUEIREDO; D’INNOCENZO, 

2017). O aumento da notificação de incidentes pode significar maturidade dos 

profissionais e aculturamento das políticas de segurança (FIGUEIREDO ML et al., 

2018), que utilizam dos sistemas de notificação para registrar incidentes que antes 

corriam às margens da subnotificação.  

Os resultados deste estudo apontam que os hospitais investigados 

implementaram pelo menos 62,0% das 50 iniciativas de segurança na medicação 

elencadas de acordo com as recomendações nacionais e internacionais. Estes 

resultados são superiores aos de um estudo semelhante realizado em um estado do 

terceiro maior país africano que, analisando hospitais de configurações semelhantes 

aos investigados neste estudo, identificou que a maioria dos hospitais não tem 

práticas básicas de segurança na medicação implementadas, como a utilização de 

recursos informatizados de informação sobre medicamentos (ABDULRAHMAN et al., 

2016).  

A instituição que possuía o maior número de iniciativas implementadas 

(88,8%) era também a que possui o maior número de certificações de qualidade. 

Para Terra e Berssaneti (2017), a acreditação é o principal meio utilizado por 

hospitais para iniciar e difundir a gestão da qualidade, sendo capaz de promover 
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processos eficientes que originam a cultura de qualidade, aumentam a satisfação e 

segurança dos pacientes. 

O curso natural da implementação de qualquer iniciativa de segurança do 

paciente prediz um estudo prévio e rigoroso que possibilita o diagnóstico da 

organização quanto as necessidades de intervenção. O gerenciamento de riscos, 

implementado por todos os participantes deste estudo, representa uma postura 

proativa que permite o planejamento de ações e o desenvolvimento de estratégias 

em resposta aos riscos (GAMA, 2017). Apesar dos hospitais analisados tenham 

mencionado a combinação de métodos de gerenciamento dos riscos, a utilização da 

Análise de Causa Raiz (RCA) como principal método (83,3%) indica posturas 

predominantemente corretivas, uma vez que a metodologia deste método produz a 

correção dos riscos após a ocorrência dos incidentes. A desvantagem desse método 

diz respeito à suscetibilidade a falhas decorrentes da dependência de fatores 

humanos, como a memória (KESSELS-HABRAKEN et al., 2009). Logo, observa-se a 

importância de que as instituições expandam suas metodologias de gerenciamento 

de riscos utilizando ferramentas prospectivas como Healthcare Failure Mode and 

Effect Analysis (HFMEA), que interfiram no curso do incidente antes mesmo que ele 

ocorra por meio da identificação de falhas e aplicação de ações preventivas para 

corrigir os processos (GAMA, 2017). 

No que diz respeito às iniciativas de segurança na prescrição, a 

padronização dos medicamentos adotados pela instituição foi uma iniciativa 

unanimemente implementa pelos hospitais, demonstrando preocupação em fornecer 

aos atores da assistência em saúde condições para produzir seus cuidados de 

maneira uniforme. Esta iniciativa promove a familiaridade da equipe de saúde com 

os medicamentos e, consequentemente, a segurança na prescrição (SANTOS; 

ROCHA; SAMPAIO, 2019). 

Por conseguinte, associadas à padronização dos medicamentos, as 

informações sobre eles que são disponibilizadas podem auxiliar no sucesso das 

iniciativas de segurança na prescrição. Um estudo que avaliou o uso de Centros de 

Informação sobre Medicamentos (CIM) como apoio para a intervenção em erros de 

medicação reais ou potenciais, concluiu que as informações fornecidas, através da 

intervenção ativa do farmacêutico, puderam prevenir incidentes e garantir que o 

paciente recebesse a medicação correta (DOS SANTOS et al., 2015). Embora os 



90 
Discussão 

participantes deste estudo não tenham mencionado a existência formal de CIM, 

foram citadas estratégias que geralmente são de sua incumbência, como a 

disponibilização de guias e manuais, acesso direto ao farmacêutico e lista de 

medicamentos padronizados pela instituição.  

Quanto as medidas de segurança para evitar interrupção durante a 

prescrição de medicamentos, apenas um dos hospitais que implementou a iniciativa 

declarou que a estratégia utilizada ia de encontro com as recomendações do ISMP-

Brasil (2019c) no que diz respeito a utilização de ambiente organizado e reservado, 

com fluxo restrito e controlado de pessoas e ausência de fontes de distração como 

televisão e rádio. Este dado é especialmente preocupante, visto que a falta de 

controle do ambiente é descrita na literatura como um dos principais problemas nos 

processos de prescrição e dispensação de medicamentos (SILVA, 2003). Questiona-

se, portanto, o conhecimento dos gestores sobre o impacto da interrupção durante a 

prescrição de medicamentos, que segundo Westbrook et al. (2018) pode triplicar a 

taxa de erros de prescrição.  

Associada às condições ambientais para o provimento da prescrição segura, 

o uso de ferramentas eletrônicas é um importante recurso que apoia o processo da 

prescrição de medicamentos. Embora as percepções dos profissionais de 

enfermagem indiquem que a principal contribuição dos sistemas informatizados para 

a promoção do cuidado mais seguro se refere à administração de medicamentos, 

por fornecerem informações que legitimam a execução deste cuidado (PEREIRA et 

al., 2019), essas ferramentas produzem também efeito no processo de prescrição de 

medicamentos corrigindo problemas relacionados a ilegibilidade, rasuras e ausência 

de dados essenciais de identificação. No entanto, quando comparado com a 

prescrição manual, este método produz maiores fatores de risco relacionados a 

ausência de dados como identificação do prescritor, identificação do leito do 

paciente e justificativas para a não administração do medicamento (VOLPE et al., 

2016). O único participante deste estudo que não implementou a prescrição 

eletrônica, não relatou a identificação do prescritor como dado obrigatório na 

prescrição, corroborando com o estudo de Volpe et al. (2016) e sinalizando que esta 

variável pode representar riscos adicionais não apenas na prescrição eletrônica, 

mas também na prescrição manual. 
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Ainda no âmbito das ferramentas eletrônicas, a maioria (83,3%) dos 

hospitais não tinha implementado sistemas de apoio a decisão clínica mesmo que 

33,3% deles tenham mencionado o planejamento da iniciativa. Embora careça de 

melhores evidências, a literatura aponta que a utilização de prescrição eletrônica e 

sistema informatizado de apoio à decisão clínica resultam na redução de erros de 

medicação quando comparadas com nenhuma estratégia eletrônica (ROUMELIOTIS 

et al., 2019).  

Independentemente da utilização de recursos eletrônicos, a lista de 

abreviaturas proibidas configura uma importante estratégia que garante a finalidade 

da comunicação escrita, prevenindo equívocos de prescrição, transcrição e 

administração. O único hospital que mencionou a implementação desta iniciativa, a 

realizou de forma parcial na instituição (em apenas algumas unidades) e com a 

adoção limitada de itens proibidos. Esta iniciativa merece especial atenção por parte 

dos hospitais investigados, uma vez que além do uso de abreviaturas oferecer riscos 

significativos para incidentes, é também uma iniciativa amplamente difundida pelas 

organizações que promovem a segurança na medicação, como o ISMP (2015) que 

sugere uma extensa lista de itens que estão associados a erros de medicação, seu 

respectivo significado pretendido, as possíveis interpretações equivocadas e as 

recomendações para contornar o problema.  

Quanto às medidas de segurança para a prescrição de MPP, esta foi uma 

iniciativa mencionada por todos os hospitais e esteve fortemente ligada a outras 

iniciativas de segurança na medicação, como a garantia de legibilidade e prescrição 

por sistema informatizado, uma vez que os participantes as citaram como estratégias 

para promover a segurança na prescrição de MPP. No entanto, se fazem 

necessários reforços para garantir que os profissionais compreendam a 

complexidade acerca dos MPP, de modo que possam atuar de encontro com os 

propósitos da iniciativa de segurança. Isso porque existem na literatura 

questionamentos sobre a disparidade entre o conhecimento auto declarado e o real. 

Em comparação realizada por Souza et al. (2018) sobre a auto avaliação do 

conhecimento dos profissionais a respeito da lista de MPP e o conhecimento real 

demonstrado, verificou-se que 30,8% dos médicos avaliados tem conhecimento 

escasso e a equipe de enfermagem foi o grupo que apresentou maior desvio entre o 

conhecimento declarado e o real conhecimento. Logo, destaca-se que além dos 
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esforços das instituições para implementar estratégias que promovam o uso seguro 

de MPP, esta iniciativa não tem validade se os profissionais não souberem identificar 

quais são os MPP e forem capazes de perceber os riscos a eles relacionados. 

Perante a dimensão da gravidade dos danos que os incidentes envolvendo MPP 

podem causar, o ISMP Brasil (2019) destaca que a padronização da prescrição 

destes tipos de medicamentos consiste em importante estratégia de prevenção de 

erros de medicação, alertando também sobre a necessidade do monitoramento do 

desempenho da iniciativa, que deve ser realizado pelo menos com a utilização dos 

indicadores de resultado preconizados pelo Programa Nacional de Segurança do 

Paciente e complementado com indicadores que correspondam às particularidades 

de cada instituição (ISMP, 2019). Neste sentido, observa-se que os hospitais 

participantes do estudo carecem de sistematização da monitorização da iniciativa. 

A problemática do conhecimento acerca dos medicamentos não se limita 

àqueles que são potencialmente perigosos por suas características farmacológicas, 

mas permeia a diversidade de medicamentos disponíveis no mercado. Essa 

diversidade contribui para os riscos gerados pelas semelhanças entre os 

medicamentos no tocante ao nome (escrita e pronúncia), o que foi demonstrado por 

SHAH et al. (2016) em um estudo que analisou as características comuns entre 

pares de nomes de medicamentos listados pelo ISMP e que estão envolvidos em 

erros de medicação devido à confusão de nomes. O referido estudo identificou que 

99,0% dos medicamentos refletiram pelo menos uma das três características 

listadas pelo ISMP (a mesma primeira letra, uma sequência de pelo menos três 

letras compartilhada e/ou a similaridade no número de letras). Os resultados do 

presente estudo demonstram que os hospitais participantes estão cientes que aliar o 

conhecimento e estratégias que possam evitar o confundimento do profissional é um 

importante recurso de segurança na medicação. 

Quanto aos resultados que demonstram a baixa implementação da iniciativa 

que provê a padronização da concentração de medicamentos utilizados em 

pediatria, infere-se que provavelmente reflitam as características dos participantes 

no que diz respeito à faixa etária do público atendido.  

O processo de armazenamento, dispensação e distribuição de 

medicamentos destacou-se no tocante a percepção positiva dos hospitais quanto ao 

potencial das iniciativas para a segurança do paciente e na situação de 
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implementação das iniciativas propostas. Estes resultados conduzem à reflexão 

sobre a influência das normativas e fiscalizações direcionadas para esse processo 

do sistema de medicação, previstas pela Política Nacional de Medicamentos cuja 

prioridade é a organização das atividades de vigilância sanitária mediante o 

desenvolvimento e elaboração de procedimentos operacionais sistematizados, 

treinamento de pessoal do Sistema de Vigilância Sanitária e a consolidação do 

sistema de informação específico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

O principal resultado alcançado sobre o processo de armazenamento, 

dispensação e distribuição de medicamentos diz respeito à única iniciativa não 

implementada por todos os participantes, o sistema de distribuição por dose unitária. 

Um dos hospitais afirmou utilizar o sistema de distribuição coletiva, o que 

pode significar risco adicional para os pacientes desta instituição. Para Machado 

(2015), a desvantagem desse tipo de sistema consiste na formação de estoques nas 

unidades, o que favorece os desvios de medicamentos, dificulta a racionalização do 

uso devido à falta de controle do estoque e dos gastos a ele relacionados, favorece 

erros de duplicação de dose e de administração de medicamentos não prescritos, 

denotando falta de planejamento e gerenciamento por parte da farmácia e da 

instituição como um todo. Para Malta (2011), o sistema de distribuição por dose 

unitária oferece como vantagem o fato que a farmácia dispensa o medicamento 

pronto para uso, de acordo com a prescrição médica, sem necessidade de 

manipulações extras.  

As evidências encontradas na literatura não demonstram diferença entre a 

efetividade de sistemas automatizados de dispensação descentralizados por 

armários e o sistema de dispensação por dose unitária. (CARVALHO, 2018). Logo, 

considerando as análise de custo-efetividade da tecnologia para a incorporação no 

SUS, entende-se que o sistema de distribuição por dose unitária ainda é uma boa 

alternativa de estratégia para a redução de incidentes relacionados a distribuição de 

medicamentos. 

No tocante às iniciativas de segurança no preparo e administração de 

medicamentos, os hospitais demonstraram preocupação em prover a assistência em 

saúde baseada no trabalho multidisciplinar, se beneficiando da expertise do 

farmacêutico nos ambientes de preparo e administração de medicamentos para 

rever as prescrições e sanar dúvidas, reduzindo assim os riscos de incidentes nesse 
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processo de medicação. A atuação de farmacêuticos clínicos hospitalares tem 

potencial para promover a melhoria da qualidade do uso de medicamentos e, 

consequentemente, a segurança do paciente, esta constatação foi confirmada pelo 

estudo realizado por Reis et al. (2013), que avaliou as intervenções realizadas por 

farmacêuticos clínicos durante a revisão das prescrições médicas, identificando que 

a cada dez prescrições analisadas, as intervenções promoveram mudanças 

positivas em pelo menos sete. No entanto, considerando que dois hospitais do 

presente estudo mencionaram a implementação da iniciativa restrita a algumas 

unidades das instituições, pontua-se a necessidade de ampliar a cobertura dessa 

iniciativa para todas as unidades, de modo a oferecer apoio a todos os serviços. 

A unânime implementação de protocolos de preparo e administração segura 

de medicamentos sugere que os hospitais estavam desenvolvendo suas ações com 

a ciência de que a sua utilização eleva a efetividade da assistência aproximando 

seus resultados da expectativa e promovendo melhores condições para a segurança 

do paciente, uma vez que elimina dúvidas e confusões sobre a realização de 

procedimentos (TOBIAS et al. 2014), e de que sua ausência impossibilita a 

padronização dos cuidado e aumenta os riscos de incidentes durante a 

administração de medicamentos. No entanto, alerta-se que para a necessidade de 

que esses protocolos sejam amplamente difundidos de forma a promover a adesão 

dos profissionais. Essa necessidade se confirma pelos resultados de um estudo que 

avaliou a conformidade da assistência e a adesão dos profissionais de enfermagem 

aos protocolos para a administração segura de medicamentos, verificando que 

66,7% dos enfermeiros e 54,5% dos técnicos de enfermagem afirmaram não 

conhecer o protocolo proposto pelo Ministério da Saúde; e quanto aos protocolos 

institucionais, 77,8% dos enfermeiros e 63,6% dos técnicos de enfermagem 

afirmaram que estes não estavam disponíveis (LLAPA-RODRIGUEZ et al., 2017). 

Logo, além de propor os protocolos é necessário promover condições para que eles 

sejam disponibilizados e conhecidos pelos profissionais, só assim a adesão e os 

frutos de suas recomendações serão possíveis. 

O envolvimento do paciente e seus familiares no uso seguro de 

medicamentos foi uma iniciativa pouco implementada pelos hospitais participantes 

deste estudo (33,3% implementaram de forma integral e 33,3% implementaram em 

apenas algumas unidades). Esse resultado aponta a necessidade de maiores 
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investimentos na promoção do engajamento dos pacientes em iniciativas voltadas 

para sua própria segurança, conforme preconizado pela OMS desde 2004, com a 

criação do programa Pacientes Pela Segurança do Paciente (WHO, 2004) diante da 

compreensão dos benefícios que a parceria entre profissionais e pacientes podem 

gerar para a assistência em saúde. O paciente deixa de ser mero receptor passivo 

de cuidados e passa a contribuir com a segurança da assistência quando é ouvido e 

convidado a participar ativamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 

Outro aspecto importante sobre o envolvimento do paciente no uso seguro 

de medicamentos diz respeito à comunicação dos incidentes relacionados à terapia 

medicamentosa, iniciativa implementada integralmente apenas por um dos 

participantes. Este resultado é semelhante àquele apresentado pelo estudo de 

Mangilli et al. (2017), que buscando identificar a atuação ética do enfermeiro frente 

aos erros de medicação, verificou que em uma população de 10 enfermeiros apenas 

um deles mencionou que o paciente foi comunicado e houve registro no prontuário 

sobre os erros de medicação ocorridos. Os resultados alcançados sobre esta 

iniciativa demonstram falhas na transparência das instituições quanto aos resultados 

da assistência, sendo necessário reforçar a promoção de políticas públicas que 

incentivem os prestadores de cuidados a tornar a assistência em saúde mais segura 

e transparente. No mais, oferecer ao paciente todas as informações sobre os 

cuidados que lhe são prestados, bem como as intercorrências que dele se originam, 

é um dever previsto pelo código de ética dos profissionais de enfermagem (COFEN, 

2007). 

A literatura tem demonstrado que a transição de cuidados, quer seja entre 

locais, prestadores ou diferentes níveis de assistência, é um ponto crítico da 

assistência em saúde, principalmente no que diz respeito à terapia medicamentosa, 

uma vez que oportuniza a ocorrência de incidentes graves que se relacionam 

sobretudo às falhas na comunicação (WHO, 2016, 2017). A implementação da 

conciliação medicamentosa aumenta a segurança e eficácia dos medicamentos 

prescritos entre transições de cuidados, reduzindo os incidentes relacionados à 

medicação (OLIVEIRA et al., 2016). Todos os hospitais participantes deste estudo 

relataram ter certeza sobre a efetividade da conciliação medicamentosa durante a 

transição do cuidado. No entanto, os hospitais A e D não implementaram a 

conciliação medicamentosa na transição de cuidados, o que é uma preocupante 
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constatação em função da diversidade de situações de alto risco (como 

circunstâncias clínicas e extremos de faixa etária), da crescente incidência da 

polifarmácia (uso rotineiro de vários medicamentos)  e dos críticos momentos de 

transição de cuidado, áreas definidas como de ação prioritária do Terceiro Desafio 

Global de Segurança do Paciente – Medicação sem danos (ISMP, 2018). Já nos 

hospitais que implementaram a iniciativa, foi possível identificar inconsistências nas 

estratégias utilizadas para a realização da conciliação. O levantamento de 

medicamentos utilizados previamente a internação e o envolvimento do farmacêutico 

no processo são estratégias utilizadas por todos os participantes que 

implementaram a iniciativa. As recomendações sobre a conciliação medicamentosa 

sugerem que esta deve permitir a identificação e correção de discrepâncias 

relacionadas à farmacoterapia durante todas as etapas do já crítico momento de 

transição de cuidados (ISMP, 2019d). No entanto, os resultados deste estudo 

apontaram que apenas um dos participantes fornece o histórico detalhado do plano 

terapêutico medicamentoso utilizado durante a permanência do paciente na 

instituição, o que impossibilita o compartilhamento de informações que são 

fundamentais para os cuidados domiciliares e eventuais cuidados hospitalares que 

possam ser necessários futuramente. 

Os resultados deste estudo apontaram também que os participantes têm se 

preocupado com o uso seguro dos medicamentos mesmo após a alta hospitalar. 

Dentre as estratégias referidas, foi imperioso o fornecimento de orientações para 

pacientes e familiares/cuidadores (100,0%), também foram citados o fornecimento 

de folhetos informativos (66,6%) e a identificação dos medicamentos com etiquetas 

contendo instruções de uso (33,3%).  

Estudo de Lima et al. (2016), analisou as orientações fornecidas pelo 

farmacêutico clínico no momento de alta dos pacientes e identificou que todas as 

intervenções realizadas foram consideradas apropriadas, sendo que 86,4% delas 

foram capazes de prevenir resultados negativos. No entanto, diante dos resultados 

alcançados no presente estudo, atenta-se para o fato de que não foram citadas 

estratégias que garantam que o conhecimento fornecido foi compreendido pelo 

paciente. A comunicação efetiva é bidirecional, e para que ela ocorra com segurança 

é necessário que haja validação das informações emitidas (WHO, 2007a).  
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O letramento em saúde é definido pelo conhecimento, motivação e 

competências pessoais dos indivíduos para ter acesso, compreender, avaliar e 

aplicar as informações de saúde (KICKBUSCH et al., 2013). A adesão ao tratamento 

medicamentoso tem razões multifatoriais, sendo o letramento em saúde um dos 

fatores que podem interferir nos resultados desfavoráveis em saúde (MARAGNO; 

LUIZ, 2016).  

Para garantir que o processo de medicação continue sendo efetivo e ofereça 

menos riscos aos pacientes após a alta hospitalar, é de fundamental importância 

que as instituições e profissionais de saúde forneçam conhecimento e subsídios 

para que pacientes e cuidadores usem os medicamentos de forma segura.  

Os hospitais participantes deste estudo não mencionaram as dificuldades 

em implementar as iniciativas de segurança na medicação. Estudo realizado por 

Reis et al. (2019), com 72 enfermeiros que exerciam atividades de gestão, sugere 

que as três principais categorias que refletem as dificuldades de implementar as 

estratégias de segurança do paciente são: dimensionamento de pessoal de 

enfermagem, falha no apoio da alta direção (das políticas às ações concretas) e 

déficit de adesão dos profissionais às estratégias.  

Além de diagnosticar a instituição quanto aos principais riscos para a 

segurança na medicação e analisar quais são as iniciativas que melhor atendem às 

expectativas de correção e/ou minimização desses riscos, é necessário que estas 

iniciativas sejam difundidas na instituição entre seus profissionais. Os esforços 

aplicados para a implementação das iniciativas refletem diretamente na adesão dos 

profissionais.  

Dentre as ações desenvolvidas pelos hospitais analisados para apoiar a 

implementação das iniciativas de segurança na medicação, foi preponderante a 

utilização da educação para o uso seguro de medicamentos. Cerca de 83,3% dos 

participantes realizam também eventos internos sobre a segurança do paciente e 

treinamento dos profissionais para o uso de novas tecnologias adotadas. Mieiro et 

al. (2019) validam a importância da educação em saúde nos ambientes de trabalho 

para melhorar a participação da equipe multiprofissional no processo de medicação, 

considerando que a falta de conhecimento da equipe é um fator que pode conduzir 

aos incidentes de medicação. 
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A aquisição de novas tecnologias foi mencionada em 66,6% dos 

participantes como ação fundamental para promover a segurança na medicação. 

Com o aumento da complexidade dos cuidados oferecidos em saúde, a 

incorporação de tecnologia da informação oportuniza a melhoria contínua dos 

processos de trabalho, e consequentemente, seus resultados (MIEIRO et al., 2019). 

A aquisição de novas tecnologias exige altos investimentos na estrutura, o que pode 

significar um obstáculo para as instituições públicas. No entanto, diante dos 

resultados alcançados no presente estudo, observa-se que as instituições 

investigadas têm se empenhado em transpor este obstáculo.  

O treinamento da liderança para estabelecer uma cultura justa de segurança 

na instituição foi mencionado em 66,6% dos participantes. O compromisso das 

lideranças em difundir a necessidade de mudança e promover uma cultura justa se 

alcança pela utilização de estratégias interdisciplinares de educação, de modo que 

profissionais e serviços possam compartilhar entre si as práticas de cuidado seguras 

e as responsabilidades sobre seus resultados (SILVA et al.; LEMOS et al., 2018). 

O rigor no regime de trabalho dos profissionais envolvidos na medicação foi 

uma ação utilizada por 50,0% dos participantes. Esta ação é especialmente 

importante considerando que a implementação de iniciativas de segurança na 

medicação otimiza o processo mas não é suficiente para impedir a ocorrência de 

incidentes. Estudo realizado na Coreia do Sul mostrou que os enfermeiros que 

trabalham menos de 40 horas semanais possuem maiores competências em 

segurança do paciente, enquanto aqueles que trabalham mais de 50 horas 

semanais apresentaram mais resultados adversos (SON; LEE; KO, 2019).  

Os cuidados relacionados à administração de medicamentos são citados 

dentre aqueles que mais repercutem na carga de trabalho dos profissionais de 

enfermagem e mais representam riscos para a segurança do paciente 

(MAGALHÃES; DALL’AGNOL; MARCK, 2013). Logo, observa-se como necessário o 

uso de ações adicionais para cessar a influência da alta carga de trabalho, que 

segundo Magalhães et al. (2017), promove impacto significativo na qualidade da 

assistência e na segurança do paciente.  

No que diz respeito às ações utilizadas para a manutenção das iniciativas de 

segurança na medicação, todos os participantes realizavam a revisão periódica dos 

protocolos institucionais, o que é especialmente importante para adequar os 



99 
Discussão 

processos de acordo com as melhores evidências disponíveis considerando que o 

valor da evidência científica em saúde não está limitado à sua existência mas a sua 

verdadeira aplicabilidade (MOLENTO, 2017). Para Azevedo et al. (2016) um 

protocolo de segurança não deve apenas ser implementado, mas deve sofrer 

vigilância contínua quanto às práticas das ações de modo a alcançar a assistência 

segura. 

O compartilhamento de incidentes entre os profissionais de forma ética, sem 

expor os profissionais, foi uma iniciativa implementada em 83,3% dos hospitais 

participantes e pode ser uma importante estratégia para promover o aprendizado 

dos profissionais. Para Andrade et al., (2018) a punição dos profissionais perante a 

comissão de erros pode limitar o corpo clínico e gerencial quanto ao registro de 

incidentes. Já as organizações que promovem a confiança entre os profissionais 

para lidar com a complexidade das práticas clínicas e criam estratégias que os 

auxiliam a lidarem com os incidentes, se destacam pela habilidade em reduzir os 

eventos adversos (MIRA, 2019). 
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7. CONCLUSÕES 

 

A média de iniciativas implementadas foi de 34,6. Sendo que os hospitais “E” 

e “F” se destacaram em relação à quantidade de iniciativas, com percentuais de 

86,0% e 74,0% respectivamente.  

No processo de prescrição todos os hospitais tinham implantado 

padronização dos medicamentos, padronização das informações sobre a instituição 

e paciente, medidas de segurança para prescrição de medicamento potencialmente 

perigoso. Entretanto, a padronização e disponibilização de lista de abreviaturas 

proibidas não estava implementada e nem em planejamento em cinco hospitais.  

A proporção de iniciativas implementadas no processo de armazenamento, 

dispensação e distribuição foi consideravelmente maior em relação aos outros 

processos (entre 88,8 e 100,0%). Todos os hospitais possuíam oito das nove 

iniciativas de segurança avaliadas, sendo elas: medidas de segurança no ambiente 

da farmácia central, boas práticas de armazenamento na farmácia central, 

padronização de boas práticas de separação de medicamentos, registro e 

notificação de erro de dispensação, disponibilização de farmacêutico para sanar 

dúvidas e rever prescrições, sistema de monitoramento e controle de temperatura 

em refrigeradores específicos para o armazenamento de medicamentos termolábeis, 

cuidados com o armazenamento nas unidades assistenciais. Apenas quatro 

possuíam sistema de distribuição por dose unitária.  

No processo de preparo e administração de medicamentos todos os 

hospitais possuíam protocolo de preparo e administração segura de medicamentos; 

protocolo com itens de verificação obrigatória antes da administração; padronização 

e verificação dos dados de identificação do paciente; checagem na prescrição 

imediatamente após a administração; padronização de equipamentos; devolução de 

sobras de medicamentos no mesmo turno/dia e registro em prontuário de eventuais 

intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa. Destaca-se que o protocolo 

para prevenção de administração de substâncias e/ou medicamentos não 

parenterais em vias intravenosas não estava implementada e nem planejada em 

nenhuma das instituições. 
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A educação continuada e a construção de normas e protocolos foram ações 

fundamentais para auxiliar a implementação das iniciativas em todos os hospitais.  

Quanto à manutenção das iniciativas efetivadas, as principais ações 

estiveram relacionadas à revisão e atualização periódica dos protocolos 

institucionais (100,0%) e o compartilhamento de incidentes entre os profissionais, 

sem expor os envolvidos (83,3%). 

No que diz respeito à avaliação das iniciativas, identificou-se que, embora 

alguns hospitais tenham mencionado a realização de auditorias internas, a maioria 

das iniciativas não era avaliada por indicadores de resultados. 

Houve percepção positiva em relação à efetividade das iniciativas de 

segurança na medicação para a promoção da segurança do paciente. Os hospitais 

A, B, C, D, E e F possuíam certeza da efetividade de 37, 50, 49, 23, 47 e 29 das 

iniciativas de segurança na medicação a eles apresentadas, respectivamente.  

Em geral, os hospitais estavam satisfeitos com a adesão dos profissionais às 

iniciativas. Destaca-se que o Hospital E estava satisfeito com a adesão dos 

profissionais a todas as iniciativas implementadas, total (43) ou parcialmente (1). Os 

Hospitais B e D estavam muito satisfeitos com a adesão a quatro e três das 

iniciativas, respectivamente. O hospital D estava insatisfeito com a adesão a nove 

iniciativas e muito insatisfeito com a adesão dos profissionais a uma iniciativa. 

Apesar da configuração geral dos resultados apresentados, foi possível 

identificar que existem deficiências nas estratégias aplicadas para alcançar a 

finalidade das iniciativas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A terapia medicamentosa é um importante recurso utilizado na assistência à 

saúde. No entanto, a complexidade que envolve o sistema de medicação produz 

riscos à segurança do paciente. Esses riscos estão relacionados aos medicamentos, 

aos profissionais que estão envolvidos na medicação e aos processos que a 

conduzem.  

A literatura apresenta uma lacuna quanto aos estudos que oferecem níveis 

de evidência satisfatórios que validem a efetividade das diversas iniciativas de 

segurança na medicação disseminadas mundialmente. Da mesma forma, percebe-

se uma carência de estudos que mensuram a expectativa dos serviços de saúde 

quanto a efetividade das iniciativas e que façam o mapeamento das iniciativas 

implementadas e das estratégias utilizadas, sugerindo que novos estudos sejam 

realizados nessa temática para fornecer subsídios às instituições quanto a definição 

das estratégias que serão adotadas.  

Investigar as iniciativas de segurança na medicação adotadas pelos 

hospitais do estado de Goiás permitiu identificar que as instituições desta região 

estão engajadas na promoção da segurança do paciente no que diz respeito a 

terapia medicamentosa, no entanto, precisam melhorar a utilização das estratégias 

recomendadas pelas autoridades e órgãos que se dedicam a segurança na 

medicação, de modo a alcançar, eliminar ou reduzir os riscos à segurança do 

paciente. 

Foi possível constatar que existe uma diferença importante entre o 

percentual de concordância com a efetividade das iniciativas e o percentual de 

implementação, demonstrando que embora os participantes tenham certeza do 

potencial de ação das iniciativas para promover a segurança do paciente, uma 

considerável quantidade delas ainda não está implementada ou, pelo menos, em 

fase de planejamento. Logo, entende-se como necessário o investimento de 

esforços que promovam a implementação de determinadas iniciativas que já são 

consideradas efetivas pelos participantes. 

Em razão da expressividade dos danos que ocorrem durante o processo de 

preparo e administração de medicamentos e da frequência com que são citados na 
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literatura, considera-se que as instituições devem se empenhar na implementação e 

promoção da adesão de mais iniciativas nesta etapa do sistema de medicação, 

fornecendo condições para que juntos, equipe multiprofissional e instituição, possam 

alcançar os melhores resultados da assistência sem causar danos aos pacientes.  

Os resultados deste estudo são diretamente dependentes dos relatos de 

profissionais designados e da fidedignidade a eles aplicada pelas instituições, não 

sendo possível mensurar o grau de compatibilidade com a realidade.  

Estudos como este sugerem que é necessário que o contexto das 

instituições de saúde seja constantemente reavaliado, de modo que as iniciativas 

adotadas e suas respectivas estratégias correspondam a sua realidade e sejam 

assertivas quanto a redução de riscos para os incidentes de medicação. 

Acredita-se que os resultados alcançados possam melhorar a segurança na 

medicação, estimulando e norteando gestores, autoridades e profissionais de saúde 

no que diz respeito a escolha das iniciativas e das estratégias que melhor 

respondam as necessidades de suas instituições.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – CARTA CONVITE 

 

Prezado Sr. (a), Meu nome é Marcella Rarumi Sagawa, sou enfermeira e 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Profª Drª Ana 

Elisa Bauer de Camargo Silva.   

Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “INICIATIVAS DE  

SEGURANÇA NA MEDICAÇÃO EM HOSPITAIS DO ESTADO DE GOIÁS”, cujo 

objetivo é investigar os tipos de iniciativas de segurança na medicação utilizadas, 

em que fase de implementação se encontram, identificar as ações utilizadas na sua 

implementação, se há um sistema de avaliação das iniciativas, a percepção dos 

profissionais quanto a efetividade das iniciativas em relação ao seu potencial de 

ação para a segurança do paciente, bem como sua satisfação quanto a adesão dos 

profissionais às iniciativas adotadas.  

É com satisfação que lhes convido a participar desta pesquisa, na certeza de 

que sua contribuição será muito importante e servirá para avaliar e melhorar as 

iniciativas que estão sendo efetivadas em hospitais do estado de Goiás em prol da 

segurança na medicação e segurança do paciente. Posteriormente você será 

convidado também a conhecer os resultados desta pesquisa.  

Compreendendo a infinidade e importância de suas atividades profissionais, 

conto com sua atenção por alguns minutos para esta atividade. O questionário é 

rápido e a maioria das questões é de múltipla escolha. Não deixe de participar. Se 

possível, responda hoje mesmo. Caso não seja possível, poderá respondê-lo em até 

90 dias.   

No link a seguir será possível confirmar ou rejeitar sua participação, ao clicar 

nele você encontrará todas as instruções necessárias.  

 

https://pt.surveymonkey.com/r/JZL7JJ3 

  

Atenciosamente,   

Marcella Rarumi Sagawa 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

APÊNDICE 3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES CO- 
PARTICIPANTES 
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ANEXO 2 - PARECER DE APROVAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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Anexo 3 -  Autorização para a realização do estudo no âmbito da Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás. 
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