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RESUMO 
 
Introdução: Os erros de medicamentos são atualmente um problema 
mundial de saúde pública, sendo os erros de prescrição os mais sérios 
dentre os que ocorrem na utilização de medicamentos. Embora a maioria 
dos medicamentos possuam uma margem terapêutica segura, alguns 
fármacos conhecidos como medicamentos potencialmente perigosos 
(MPP) tem risco inerente de lesar o paciente quando existe falha no 
processo de utilização. Os erros com esses medicamentos quando 
ocorrem, geralmente são de severidade alta e podem levar a lesões 
permanentes ou fatais O objetivo desse estudo foi identificar problemas 
relacionados à prescrição de MPP na prática assistencial de uma unidade 
de emergência hospitalar. Métodos: Estudo transversal descritivo 
abrangendo 693 prescrições com MPP. Durante 90 dias de 2011 foram 
analisadas as prescrições do serviço de emergência de um hospital 
universitário de SC. As prescrições foram analisadas quanto a: 
legibilidade, nome do paciente, tipo de prescrição, data, identificação do 
prescritor e análise do MPP de acordo com as variáveis de legibilidade 
do nome do MPP, forma farmacêutica, dose, via de administração, 
intervalo, taxa de infusão, denominação genérica e abreviaturas 
relacionadas à dose. Os erros de prescrição foram classificados como do 
tipo redação, que são os erros relacionados à escrita da prescrição e do 
tipo decisão, relacionados aos conhecimentos do prescritor. Resultados: 
Essa análise mostrou o predomínio das prescrições digitadas (59,5%). 
Em 7,1% das prescrições ocorreram erros no nome do paciente, 1,1% 
das prescrições estavam pouco legíveis ou ilegíveis. No total de 789 
MPP prescritos, foram observados 1387 erros, sendo mais frequente 
erros do tipo redação (98,3%), principalmente a omissão de informações 
como a forma farmacêutica (91,6%) e taxa de infusão (74%), 
principalmente no medicamento tramadol.  Dentre os erros do tipo 
decisão, o mais frequente foi relacionado à concentração da dose 
(47,8%), principalmente na prescrição de digoxina (36,3%).  O segundo 
erro de decisão mais detectado foram os relacionados à prescrição do 
intervalo do MPP (39,1%), predominando os erros com o cloreto de 



 

 

potássio (8,6%). Quando analisados todos os tipos de erros de 
prescrições, verificou-se que estes se concentraram principalmente nos 
medicamentos tramadol (31,7%), heparina (25,2%) e morfina (12,6%). 
A maioria (74,4%) dos MPP foi prescrita pela sua denominação 
genérica. Foi registrado o uso de abreviaturas relacionadas à dose em 
93,8%. A média de número de erros com MPP por prescrição foi de 
1,76. Conclusão: A maior parte dos erros de prescrição é do tipo 
redação principalmente omissão de informação como a forma 
farmacêutica e a taxa de infusão.  Os erros do tipo decisão apareceram 
em pequena proporção, sendo erros de concentração da dose os mais 
detectados. É interessante que o perfil de erros de prescrição dos MPP 
no presente hospital seja constantemente avaliado, para se criar 
estratégias para a redução de erros de prescrição, contribuindo para a 
promoção da segurança do paciente dentro do serviço de emergência e 
do ambiente hospitalar como um todo. 
 
Palavras-chave: Erros de Medicação; Erros de prescrição; 
Medicamentos Potencialmente Perigosos. 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Background: Medication errors are currently a worldwide public health 
issue and prescription errors are among the most serious of them. 
Although most medications have a safe therapeutic index, drugs known 
as high-alert medications (HAM) have inherent risk of injuring the 
patient when misused, which may result in permanent injury or death. 
The aim of this study was to identify problems related to prescription of 
HAM in hospital emergency healthcare. Methods: A cross-sectional 
study was conducted including 693 prescription order forms of HAM, 
collected in a 90-day period of 2011 in the emergency department of a 
university hospital in Santa Catarina, Brazil. The prescriptions were 
checked for legibility, patient name, prescription type, date, prescriber 
identification and HAM analysis according to the variables: legibility of 
HAM name, dosage form, dose, administration route, dose interval, 
infusion rate, generic names and abbreviations related to dose. 
Prescription errors were classified as writing and decision.Results: This 
analysis showed the predominance of typed prescriptions (59.5%).There 
were errors with the name of the patient in 7.1% of prescriptions and 
1.1% of prescriptions were hardly legible or illegible. A total of 789 
HAM were prescribed and 1387 errors were observed, being the most 
frequent the ones related to writing (98.3%), particularly the omission of 
information as the pharmaceutical form (91.6%) and infusion rate 
(74%), especially with the drug tramadol. Among the decision errors, 
the most frequent was related to dose concentration (47.8%), mainly in 
the prescription of digoxin (36.3%). The second most frequent decision 
error detected were related to dose interval (39.1%), predominantly with 
potassium chloride (8.6%). When analyzed all errors, it was found that 
these have focused mainly on the drug tramadol (31.7%), heparin 
(25.2%) and morphine (12.6%). Most of the HAM was prescribed by its 
generic name (74%). Dose-related abbreviations were registered in 
93.8% of prescriptions. There was an average of 1.76 errors with HAM 
per prescription.  Conclusion: The majority of prescription errors were 
writing ones, mainly omission of information such as the 
pharmaceutical form and infusion rate. The decision errors appeared in a 
small proportion and were frequently related to dose concentration. It is 



 

 

interesting that the profile of prescription errors of HAM is constantly 
evaluated in order to create strategies for reducing prescription errors, 
contributing to promotion of patient safety within the emergency 
department and the hospital as a whole. 

 
Keywords: Medication Errors; Prescription Errors; High Alert 
Medications. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Os erros de medicamentos são atualmente um problema mundial 

de saúde pública, sendo os erros de prescrição os mais sérios dentre os 
que ocorrem na utilização de medicamentos (BARBER, RAWLINS, 
DEAN FRANKLIN, 2003). Os primeiros estudos na área de segurança 
de paciente foram o Harvard Medical Practice Study I e II por 
BRENNAN at al., 1991; e LEAP at al., 1991, estes estudos mostraram 
que os eventos adversos relacionados a assistência são comuns e 
inesperadamente altos em hospitais norte americanos, acarretando danos 
permanentes e mortes. A partir desses dois estudos, estimou-se que 
cerca de 98.000 norte americanos morrem por ano devido a erros 
associados à assistência a saúde, sendo estes considerados uma 
importante causa de morte nos Estados Unidos (KONH, CORRIGAN, 
DONALDSON, 1999). Os eventos adversos mais freqüentes 
relacionados aos medicamentos foram registrados no Harvard Medical 
Practice Study II, sendo uma parte considerável deles evitável (LEAP at 
al., 1991). Em 1999, o Institute of Medicine dos  Estados Unidos com a 
publicação To Err Is Human: Building a Safer Health System aumentou 
os níveis de conhecimento e conscientização sobre os eventos adversos, 
pois a publicação apresentou o resultado de vários estudos que 
revelaram a crítica situação de assistência á saúde daquele país (KONH, 
CORRIGAN, DONALDSON, 1999). 

Os números de estudos na área de segurança do paciente 
aumentaram nos últimos anos, o que levou um maior conhecimento 
sobre o assunto. Desde então a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
tem demonstrado sua preocupação com segurança do paciente e adotou 
esta questão como tema de alta prioridade na agenda de políticas dos 
seus países membros a partir do ano 2000. Em 2004, criou a Aliança 
Mundial para a Segurança do Paciente, visando à socialização dos 
conhecimentos e das soluções encontradas. Esta Aliança tem também o 
objetivo de conscientizar e conquistar o compromisso político, lançando 
programas, gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos e 
realizando campanhas internacionais que reúnem recomendações 
destinadas a assegurar a qualidade da assistência prestadas nas unidades 
de saúde de todo o mundo (WHO, 2006). 

Em 2007, outra importante publicação sobre erros de medicação 
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declarou que o nível e as consequências desses eventos são inaceitáveis 
e concluiu que cada paciente internado em hospitais americanos está 
sujeito a um erro de medicação por dia. Outra importante constatação é 
que quando as incidências de erros de medicação são sistematicamente 
medidas, são encontrados níveis de altos e muitas vezes inesperados. 
Além disso, ressalta que cada etapa do processo de utilização de 
medicamentos – prescrição, dispensação, administração e 
monitoramento – é caracterizados por vários e sérios problemas 
relacionados á segurança e necessitam de melhores e maiores estudos 
para evidenciar as falhas e determinar ações de prevenção (ASPDEN at 
al., 2007). 

O maior desafio dos especialistas em segurança do paciente, que 
buscam a redução dos eventos nas instituições de saúde tem sido 
assimilação, por parte dos dirigentes, de que a causa dos erros e eventos 
adversos é multifatorial e que os profissionais de saúde estão 
susceptíveis a cometer eventos adversos quando os processos 
organizacionais são complexos e mal planejados. Os sistemas fracassam 
em todo o mundo e desde que a assistência seja prestada por seres 
humanos há possibilidade de riscos e danos aos pacientes, embora o que 
seja de fato realmente importante é que esta realidade não seja mais 
ignorada (KONH, CORRIGAN, DONALDSON, 1999; ROSA & 
PERINI, 2003; SILVA, 2010).  

 Os profissionais de saúde normalmente associam falhas nas suas 
atividades à vergonha, perda de prestígio e ao medo de punições. De um 
modo geral, o ambiente nas instituições de saúde não é propício para 
uma discussão franca sobre o assunto, visando a melhoria do sistema 
como um todo (KONH, CORRIGAN, DONALDSON, 1999; ROSA & 
PERINI, 2003).  

A compreensão de que os sistemas falham e como consequências 
permitem que as falhas dos profissionais se propaguem, atingindo 
pacientes e causando eventos adversos, permite a organização hospitalar 
rever os seus processos, estudar e reforçar suas barreiras de defesa e as 
falhas latentes, que estão presentes nos locais de trabalho e que torna o 
sistema frágil e susceptível a erros (KONH, CORRIGAN, 
DONALDSON, 1999; ROSA & PERINI, 2003; SILVA, 2010).  

Embora a maioria dos medicamentos possua uma margem 
terapêutica segura, alguns fármacos têm risco inerente de lesar o 
paciente quando existe falha no processo de utilização. Esses fármacos 
são chamados de high alert medications ou medicamentos de alto risco, 
aqui denominados de medicamento potencialmente perigosos (MPP). 
Em 2005, o Institute for Safe Medication Practice (ISMP) listou 19 
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classes de categorias de medicamentos (e 14 medicamentos específicos) 
considerados potencialmente perigosos. Apesar dos erros com esses 
medicamentos, não serem os mais rotineiros, quando ocorrem são de 
severidade alta e podem levar a lesões permanentes ou serem fatais 
(COHEN, PROULUX, CRAWFORD, 1998; FEDERICO, 2007; ROSA 
& PERINI, 2009; ESPANHA, 2007; ISMP, 2007). 

Em 2006, na cidade de Belo Horizonte (MG), durante o I Fórum 
Internacional sobre Segurança do Paciente e Erros de Medicação, surgiu 
a idéia de fundar no Brasil o Instituto para Práticas Seguras no Uso dos 
Medicamentos (ISMP Brasil) a partir de iniciativas voluntárias de 
profissionais com experiência na promoção da segurança dos pacientes, 
principalmente quanto à utilização de medicamentos nos diferentes 
níveis de assistência à saúde. Este projeto se concretizou por meio de 
registro formal, em março de 2009. O Instituto é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, filiado ao ISMP dos EUA. Além do 
Brasil, existem organizações no Canadá e na Espanha. O ISMP Brasil é 
o primeiro afiliado localizado no Hemisfério Sul. Os objetivos do ISMP 
Brasil: compreender a epidemiologia dos erros de medicação; 
disseminar informações práticas que auxiliem instituições e 
profissionais na prevenção desses eventos e promover o uso seguro de 
medicamentos. 

Em 2009, um importante estudo brasileiro em um hospital de 
referência em Minas Gerais constatou que 86,5 % prescrições contendo 
um ou mais medicamento potencialmente perigoso continham algum 
erro de omissão de informação, como omissão da forma farmacêutica, 
concentração do fármaco, pouca legibilidade do MPP e/ou taxa de 
infusão duvidosa (ROSA at al., 2009). 

Em 2010, o Governo do Estado de Santa Catarina por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota técnica de alerta e 
orientação aos serviços assistenciais de saúde que dispensam, preparam 
e administram medicamentos potencialmente perigosos de uso 
sistêmico, seja para fins de tratamento e/ou diagnóstico, inclusive de 
imagem (SANTA CATARINA, 2010). 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

2 OBJETIVO 
 
 

O objetivo do trabalho é identificar problemas relacionados à 
prescrição de medicamentos potencialmente perigosos (MPP), na prática 
assistencial da Unidade de Emergência do Hospital Universitário  
Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa 
Catarina (HU/UFSC). 

 



 

 



 

 

 
 
 

3 METODOLOGIA 
 
 

3.1 Desenho do Estudo 
 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal desenvolvido na 

prática assistencial na análise das prescrições contendo medicamentos 
potencialmente perigosos de paciente internados na Unidade de 
Emergência do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago. 
A análise foi feita nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h 
no período de outubro á dezembro. Para coleta dos dados foi elaborado 
um formulário estruturado contendo as oito variáveis analisadas nas 
prescrições visando à segurança do paciente. As variáveis foram 
devidamente categorizadas para construção do banco de dados para 
análise. O preenchimento formulário foi feito pela residente de 
farmacêutica do segundo ano da Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde (RIMS). Após revisão, discussão e consenso com os 
preceptores e tutora do programa de residência, os formulários foram 
também digitados no banco de dados pela própria residente. O presente 
estudo não foi submetido ao comitê de ética por se tratar de um trabalho 
realizado na prática assistencial do farmacêutico residente na unidade de 
emergência, que não envolveu riscos, ao contrário, apenas benefícios 
para a segurança dos pacientes e a autora garantiu o sigilo das 
informações. 

 
 

3.2 Amostra 
 
Prontuário de pacientes com prescrições de um ou mais 

medicamentos potencialmente perigosos da Unidade de Emergência, 
emitidas entre o período de outubro á dezembro no período diurno de 
segunda a sexta na prática assistencial. A prática assistencial foi 
considerada o período que a residente farmacêutica permaneceu na 
Unidade de Emergência, cumprindo às 60 horas semanais do programa 
de RIMS do HU/UFSC. Conforme Cohen et al., (1998), Federico (2007) 
e a lista atualizada do ISMP de 2007 foram considerados MPP:  
brometo de atracúrio ampola com 25 e 50 miligramas (mg),  cloreto de 
potássio ampola com 10 mililitros (mL) a 10%, digoxina comprimido 
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com 0,25 mg, dobutamina ampola com 250 mg em 20 mL, dopamina 
ampola com 50 mg em 5mL, epinefrina ampola com 1 mg, fenitoína 
ampola com 250 mg em 5 mL, citrato de fentanil ampola 2 mL com 0,1 
mg e frasco-ampola 10 mL com 0,5 mg, fosfato de potássio ampola 10 
mL com 2 mEq/mL, gluconato de cálcio ampola 10 mL a 10%, heparina 
ampola 0,25 mL/5.000 unidades e frasco-ampola 5 mL com 5.000 
unidades/mL, insulina NPH com 100 unidades/mL e regular com 100 
unidades/mL, lidocaína ampola  1% e 2% em 20 mL, midazolam 
ampolas com 50 mg, 15 mg e 5 mg, morfina ampola 1 mL com 10mg e 
0,2 mg/mL, nitroglicerina ampola de 25 mg em 5 mL, nitroprussiato 
ampola com 50 mg em 2 mL, norepinefrina ampola 4 mL com 8 mg, 
pancurônio ampola 2 mL com 4 mg, petidina ampola 2 mL com 100 mg, 
suxametônio frasco-ampola com 100 mg, tramadol frasco 10 mL a 100 
mg/mL, vecurônio ampola 1 mL com 4 mg, varfarina comprimido com 
5 mg.  

 
 

3.3 Protocolo de Investigação 
 
O protocolo de investigação e o instrumento para coleta de dados 

foram baseados em ROSA at al., (2009) e esse protocolo de 
investigação foi testado num estudo piloto durante 15 dias com as 
prescrições contendo MPP do serviço de emergência para testar a 
metodologia escolhida. Algumas dificuldades foram encontradas e 
decidiu-se então utilizar este protocolo com algumas modificações como 
a exclusão da variável caligrafia, inclusão da variável denominação 
comum brasileira e a variável data da prescrição não foi analisada os 
critérios de legibilidade. Foram utilizadas oito varíaveis ou grupo de 
variáveis e duas definições de erros, na análise das prescrições 
hospitalar de medicamentos com a presença de um ou mais MPP da 
Unidade de Emergência/HU/UFSC.   

 
1. Legibilidade das prescrições: Em função do seu alto grau de 

subjetividade e dependência da experiência do avaliador, foi 
estabelecido um padrão de avaliação mais homogêneo possível, 
reduzindo aspectos da subjetividade envolvidos no julgamento. Foi 
classificado em três possibilidades: 

a) grafia com boa legibilidade: lida normalmente sem problemas 
para entendimento da escrita; 

b) grafia pouco legível ou duvidosa: maior tempo de leitura, sem 
certeza de compreensão de algumas palavras, números, 
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símbolos e abreviaturas; 
c) grafia ilegível: impossível o entendimento da escrita (quando 

pelo menos 50% das palavras que as compunham estavam 
indecifráveis). 

 
2. Nome do paciente: esta variável foi classificada em:  
a) incompleto (omissão de partes do nome, mas sem problemas 

na legibilidade);  
b) ilegível/alterado (nome ou sobrenome do paciente alterado 

durante o período de observação); 
c) não identificado (paciente internado sem documentos e não foi 

identificado por nenhuma pessoa). 
 
3. Tipo de prescrição: 
a) digitada (as prescrições feitas em computador e impressas); 
b) escrita à mão; 
c) mista (prescrição parte digitada e parte escrita à mão). 
 
4. Data da prescrição: 
a) incompleta; 
b) omitida. 
 
5. Identificação do prescritor – Foi estabelecida: 
a) padrão (identificação completa: prescrição assinada ou 

rubricada, com carimbo, nome do prescritor e número do CRM 
ou CRO legíveis. 

b) incompleta (todas as outras fora do padrão) 
c) anônima (não existia qualquer identificação do prescritor). 
 
6. Análise dos MPP – Divida em cinco partes: 
a) legibilidade do MPP:  

*legível 
*pouco legível/duvidosa. 

b) forma farmacêutica: confrontou-se o prescrito com referência 
sobre farmacologia de Fuchs &  Wannmacher (1998) e a bula 
de cada medicamento, sendo classificada como; 
*correta; 
*incorreta; 
*incompleta (não estava descrita a forma farmacêutica 

completa, mas sem problemas de legibilidade) 
*pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e 
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interpretação) 
*omissão (prescrição sem a forma farmacêutica do 

medicamento). 
c) concentração e via de administração: critérios iguais aos da 

forma farmacêutica. 
d) intervalo e taxa de infusão: critérios iguais aos da forma 

farmacêutica, com acréscimo da classificação “não se aplica”, 
porque em algumas situações o intervalo não é usado. 
Exemplo: infusão contínua de medicamentos. 

e) taxa de infusão: critérios iguais aos da forma farmacêutica, 
com acréscimo da classificacão “não se aplica” porque em 
algumas situações a taxa de infusão não é usada. Exemplo: 
formas farmacêuticas sólidas. 

. 
Todas as classificações utilizadas são excludentes, em todos os 

parâmetros avaliados. 
 
7. Denominação comum brasileira: Verificar se o MPP está na 

sua denominação genérica: 
a) sim: (presentes); 
b) não: (ausentes). 
 
8. Uso de abreviaturas em relação a dose: Contar se as 

abreviaturas estarão presentes em cada prescrição que contenha o MPP 
analisado e registrar como: 

a) sim: (presentes); 
b) não: (ausentes).  
 
As abreviações não serão consideradas erros porque não há 

padronização de abreviaturas no hospital estudado.  
 
Os problemas relacionados à prescrição de MPP foram 

classificados segundo Dean et al (2000) e Rosa et al (2009). Os erros de 
decisão são relacionados ao conhecimento do prescritor, como erro na 
dose, prescrição de dois medicamentos para o mesmo fim, de 
medicamento não indicado para o paciente ou sem considerar 
insuficiência renal, hepática entre outras. Foram considerados erros de 
decisão as seguintes classificações: forma farmacêutica, concentração, 
via de administração, intervalo e taxa de infusão errados. Já os erros de 
redação relacionam-se ao processo de elaboração da prescrição, tais 
como não legibilidade das prescrições, uso de abreviaturas confusas 
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(UI), omissão de forma farmacêutica, concentração, via de 
administração, intervalo, taxa de infusão, erro na unidade do 
medicamento e outros, Foram classificados como erros de redação: 
nome do paciente (pouco legível, duvidoso, incompleto, 
ilegível/alterado), data (omissão, incompleta), legibilidade das 
prescrições (pouco legível e ilegível), identificação do prescritor (todas 
aquelas que não estavam completas), nome do MPP (pouco 
legível/duvidoso), forma farmacêutica, concentração, via de 
administração, intervalo (incompleta, pouco legível/duvidoso e 
omissão). 

Os dados foram digitados, trabalhados em sua consistência em 
planilhas do Excel 7.0, revistos e analisados. A análise exploratória dos 
dados foi feita por meio de estatísticas descritiva.



 

 

 



 

 

 
 
 

4 RESULTADOS 
 
 
Neste período de aproximadamente 3 meses foram analisadas 982 

prescrições de 281 pacientes e desse total 693 (70,576%) prescrições 
continham ao menos 1 medicamento potencialmente perigoso. Os MPP 
aparecem 789 vezes nas 693 prescrições.  

Quanto à estrutura das prescrições predominou as digitadas, com 
412 (59,5%) prescrições em relação às prescrições escritas à mão, 231 
(33,3%) e mistas 50 (7,2%).  Foram detectados erros no nome do 
paciente em 7,1% do total de 693 prescrições, problemas de redação 
relacionados à data em 1,6% das prescrições e em 0,3% problemas com 
a identificação do prescritor. Em 1 % das prescrições foi observado 
problemas de legibilidade.  Dados mostrados na tabela 1. 

A tabela dois mostra a relação e a frequência dos medicamentos 
potencialmente perigosos presentes nas 693 prescrições.  O tramadol foi 
o medicamento mais prescrito, identificado em 212 (26,9%) prescrições. 
A heparina ocupa o segundo lugar na frequência com 181 (22,9%) 
registros e a morfina ocupou o terceiro lugar com 113 (14,3%), seguidos 
de cloreto de potássio 99 (12,5%), Insulina Regular Humana 61 
(7,57%), varfarina 32 (4,1%), gluconato de cálcio 30 (3,8%), sulfato de 
magnésio 19 (2,4%), digoxina 16 (2,0%), lidocaína 1 (0,1%), fenitoína 
11 (1,4%), nitroglicerina 7 (0,9%), petidina 5 (0,6%), insulina NPH 1 
(0,1%), codeína 1 (0,1%). Foram, portanto registrados 15 fármacos 
potencialmente perigosos presentes 789 vezes nas 693 prescrições. 
Demonstrando que algumas prescrições continham mais de um MPP. 
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Tabela 1. Características das prescrições analisadas no serviço de 
Emergência do HU/Florianópolis segundo o tipo de prescrição, nome do 
paciente, legibilidade das prescrições, data e identificação do prescritor. 
(n=693). 

 

Característica / Classificação n % 

Tipo de prescrição   

Digitada 412 59,5 

Escrita à mão 231 33,3 

Mista  50 7,2 

Subtotal 693 100,0 

Nome do paciente   

Completo   644 92,9 

Incompleto  36 5,2 

Ilegível/alterado  13 1,9 

Não identificado  0 0,0 

Subtotal 693 100,0 

Legibilidade das prescrições   

Grafia com boa legibilidade 685 98,8 

Grafia pouco legível ou duvidosa 5 0,7 

Grafia ilegível 3 0,4 

Subtotal 693 100,0 

Data da prescrição   

Completa 682 98,4 

Incompleta 6 0,9 

Omitida 5 0,7 

Subtotal 693 100,0 

Identificação do prescritor    

Padrão  691 99,7 

Incompleta  2 0,3 

Anônima  0 0,0 

Subtotal 693 100,0 
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Tabela 2. Descrição e frequência dos medicamentos potencialmente 
perigosos presentes nas 693 prescrições analisadas no serviço de 
Emergência do HU/Florianópolis. (n = 789) 
 
Medicamentos 
Potencialmente Perigoso 

n % % 
acumulado 

Tramadol 212 26,9 26,9 
Heparina 181 22,9 49,8 
Morfina 113 14,3 64,1 
Cloreto de Potássio 99 12,5 76,7 
Insulina RH 61 7,7 84,4 
Varfarina 32 4,1 88,5 
Gluconato de cálcio 30 3,8 92,3 
Sulfato de Magnésio 19 2,4 94,7 
Digoxina 16 2,0 96,7 
Fenitoina 11 1,4 98,1 
Nitroglicerina 7 0,9 99,0 
Petidina  5 0,6 99,6 
Codeina 1 0,1 99,7 
Insulina NPH  1 0,1 99,9 
Lidocaína  1 0,1 100,0 

Total 789 100,0  
 
 
Quando analisados os erros na prescrição dos MPP verificou-se 

que 97,69% se referem a algum tipo de omissão de informação.  A 
maior parte dos MPP (74,4 %) foram prescritos na denominação 
genérica. A análise da legibilidade mostrou que 0,4% foram 
considerados pouco legíveis ou duvidosos A omissão da forma 
farmacêutica foi observada em 91,6% dos MPP prescritos e ausência da 
taxa de infusão em 74%.   A análise da concentração mostrou 2,3% de 
erros nos MPP prescritos, bem como 1,9 % de erros na encontrados 
análise da via de administração, 4,7% na análise do intervalo de 
administração do MPP. Dados na tabela 3. 
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Tabela 3. Descrição geral dos medicamentos potencialmente perigosos 
(n=789) presentes nas prescrições analisadas (n=693) no serviço de 
Emergência do HU/Florianópolis segundo forma genérica, legibilidade, 
forma farmacêutica, concentração, via de administração, intervalo de 
administração, taxa de infusão e uso de abreviaturas em relação a 
concentração da dose. 

 

Característica / Classificação n % 

Análise se o MPP está na forma genérica   
Sim 587 74,4 
Não 202 25,6 
Total 789 100,0 

Análise da legibilidade do MPP   
Legível 786 99,6 
Pouco legível/duvidosa 3 0,4 
Total 789 100,0 

Análise da forma farmacêutica do MPP   
Correta 66 8,4 
Incorreta 0 0,0 
Incompleta  0 0,0 
Pouco legível/duvidosa 0 0,0 
Omissão  723 91,6 
Total 789 100,0 

Análise da Concentração do MPP   
Correta 771 97,3 
Incorreta 11 1,4 
Incompleta   0,0 
Pouco legível/duvidosa 2 0,3 
Omissão  5 0,6 
Total 789 100,0 

Análise da Via de Administração do MPP   
Correta 774 98,1 
Incorreta 0 0,0 
Incompleta  0 0,0 
Pouco legível/duvidosa 0 0,0 
Omissão  15 1,9 
Total 789 100,0 

Continua... 
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Característica / Classificação n % 

Continuação 
Análise do intervalo do MPP   

Correta 574 72,8 
Incorreta 8 1,0 
Incompleta  1 0,1 
Pouco legível/duvidosa 1 0,1 
Omissão  28 3,5 
Não se aplica 177 22,4 
Total 789 100,0 

Análise da Taxa de Infusão do MPP   
Correta 136 17,2 
Incorreta 3 0,4 
Incompleta  0 0,0 
Pouco legível/duvidosa 2 0,3 
Omissão  584 74 
Não se aplica 62 8,1 
Total 789 100,0 

Uso de abreviaturas em relação a concentração da dose 
Sim 740 93,8 
Não 49 6,2 
Total 789 100,0 

 
 
Os erros de prescrição do tipo redação relacionado aos MPP 

foram observados na forma farmacêutica 723 (91,6%) dos erros, seguido 
da taxa/velocidade de infusão 584 (74%), intervalo 30 (3,7 %), via de 
administração 15 (1,9%), concentração 7 (0,51%) e legibilidade 3 
(0,4%). Dados na tabela 4. 
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Tabela 4. Descrição dos erros de prescrição do tipo redação (N=1364) 
relacionado ao total de MPP prescritos nas prescrições analisadas do 
serviço de Emergência do HU/Florianópolis. 

 

Erros de Redação N=1364 Erro Redação 
% 

MPP* 
% 

Legibilidade 3 0,22 0,38 

Forma farmacêutica  723 53,01 91,63 

Concentração 7 0,51 0,89 

Via de Administração 15 1,10 1,90 

Intervalo 30 2,20 3,80 

Taxa de infusão 586 42,96 74,22 

TOTAL 1364 100 - 
*Total de MPP = 789 

 
 
Na prescrição dos MPP foram encontrados 23 erros de prescrição 

do tipo decisão, sendo 11 (47,8%) de concentração, 9 (39,1%) de 
intervalo administração, 2 (8,7%) de taxa de infusão e 1 (4,3%) de via 
de administração Os erros de decisão foram computados apenas a partir 
da avaliação da prescrição. Dados na tabela 5. 

 
 

Tabela 5. Tipos, freqüência e percentuais de erros de decisão (N=23) no 
total de MPP prescritos nas prescrições analisadas do serviço de 
Emergência do HU/Florianópolis. 

 

Erros de Decisão N=23 Erro Decisão 
% 

MPP* 
% 

Concentração 11 47,8 1,4 

Intervalo 9 39,1 1,1 

Taxa de infusão  errados  2 8,7 0,3 

Via de Administração 1 4,3 0,1 

Forma farmacêutica  0 0,0 0,0 

TOTAL 23 100 2,9 
*Total de MPP = 789 
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O MPP mais envolvido nos erros de prescrição do tipo decisão 
foi o cloreto de potássio com 34,78% dos erros, sendo 6 erros de 
intervalo e 2 de taxa de infusão. A digoxina vem em segundo lugar com 
21,74%, sendo 4 erros relacionados a concentração e 1 de via de 
administração. Foram observados 17,39% dos erros na prescrição do 
sulfato de magnésio sendo 1 erros de concentração e 3 erro de via de 
administração. A prescrição de petidina obteve 2 erros de concentração 
e contabilizando 8,7 % dos erros de decisão. A fenitoína, gluconato de 
cálcio e morfina e tramadol obtiveram 1 (4,35%) erro de concentração 
cada. Dados na tabela 6. 

 
 

Tabela 6. Descrição dos erros de prescrição do tipo decisão (N=23) 
segundo os MPP envolvidos nas prescrições analisadas do serviço de 
Emergência do HU/Florianópolis. 

 

MPP 

Concen-
tração 

Via de  
Adminis
-tração 

Inter-
valo 

Taxa de 
infusão 
errados 

Total % 

Cloreto de Potássio 0  6 2 8 34,78 

Tramadol  1    1 4,35 

Digoxina 4 1   5 21,74 

Sulfato de Magnésio 1  3  4 17,39 

Petidina  2    2 8,70 

Morfina 1    1 4,35 

Gluconato de cálcio 1    1 4,35 

Fenitoina  1    1 4,35 

Total 11 1 9 2 23 100 
 
A tabela 7 mostra que 88,41% dos erros de prescrição do tipo 

redação se concentram em cinco medicamentos entre os quais o 
tramadol, heparina, morfina, insulina regular humana e cloreto de 
potássio. O tramadol foi o medicamento que mais originou erros, com 
440 (32,26%) do tipo redação, seguidos da heparina 351 (25,73%), 
morfina 175 (12,83%), insulina regular humana 125 (9,16%), cloreto de 
potássio 115 (8,43%), gluconato de cálcio 53 (3,89%), sulfato de 
magnésio 26 (1,90%), varfarina 25 (1,83%), fenitoína 17 (1,25%), 
digoxina 11 (0,81%), nitroglicerina 11 (0,81%), petidina 10 (0,73), 
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lidocaína 3 (0,22%) insulina NPH 2 (0,15%) e codeína 0 (00%).  Os 
erros relacionados a forma farmacêutica e taxa ou velocidade de infusão 
correspondem a 95,97% do total de erros do tipo redação. 

O total de erros de prescrição (redação e decisão) relacionados 
aos MPP foi de 1387 erros. A prevalência de erros por prescrição de 
MPP foi de 1, 76. Dados na tabela 8.  

 
 

Tabela 7. Descrição dos MPP segundo a presença de erros de redação 
(N=1364) nas prescrições analisadas do serviço de Emergência do 
HU/Florianópolis. 
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Tramadol  1 211 2 3 21 202 440 32,26 
Heparina 1 180   1 169 351 25,73 
Morfina  66 1 3 2 103 175 12,83 
Insulina RH  61  8  56 125 9,16 
Cloreto de Potássio 1 95 4   15 115 8,43 
Gluconato de cálcio  30   6 17 53 3,89 
Sulfato de Magnésio  19    7 26 1,90 
Varfarina  25     25 1,83 
Fenitoina  11    6 17 1,25 
Digoxina  11    0 11 0,81 
Nitroglicerina  7    4 11 0,81 
Petidina   5    5 10 0,73 
Lidocaína   1  1  1 3 0,22 
Insulina NPH   1    1 2 0,15 
Codeina       0 0,00 

Total 3 723 7 15 30 586 1364 100 
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Tabela 8. Descrição dos erros de redação e de decisão segundo os 
medicamentos potencialmente perigosos por prescrição analisadas do 
serviço de Emergência do HU/Florianópolis. (N=1387). 

 

MPPs 
Erros de 
Redação 

Erros de 
Decisão 

Total de 
erros MPPs 

Nº erros 
p/prescrição 

Tramadol  440 1 441 212 2,08 
Heparina 351 0 351 181 1,94 
Morfina 175 1 176 113 1,56 
Insulina RH 125 0 125 61 2,05 
Cloreto de Potássio 115 8 123 99 1,24 
Gluconato de cálcio 53 1 54 30 1,80 
Sulfato de Magnésio 26 4 30 19 1,58 
Varfarina 25 0 25 32 0,78 
Fenitoina 17 1 18 11 1,64 
Digoxina 11 5 16 16 1,00 
Nitroglicerina 11 0 11 7 1,57 
Petidina  10 2 12 5 2,40 
Lidocaína  3 0 3 1 3,00 
Insulina NPH  2 0 2 1 2,00 
Codeina 0 0 0 1 0,00 
Total 1364 23 1387 789 1,76 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

5 DISCUSSÃO 
 
 
Os resultados encontrados nesse estudo corroboram com 

indicações nacionais e internacionais da importância dos erros de 
prescrição de MPP em ambientes hospitalares, seja do ponto de vista da 
sua prevalência ou de seu potencial de risco aos pacientes (ASPDEN et 
al., 2007, FEDERICO, 2007;  LEAP et al., 2005).  

Ao analisar as prescrições hospitalares no presente estudo 
observou-se que o número de prescrições digitadas foi maior que o 
número de prescrições escritas a mão e mistas. Embora o hospital 
possua um sistema de prescrição informatizado implantado, muito 
prescritores ainda prescrevem de forma manual. O espaço físico do setor 
da emergência possui 03 computadores que ficam a disposição dos 
médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde que trabalham nos 
setor e de alunos de graduação. Ainda há seis consultórios no setor de 
emergência e cada consultório possui um computador e o seu uso é 
compartilhado por todos os profissionais que circulam neste setor. Este 
fato pode influenciar a ocorrência de um número considerável de 
prescrições manuais, já que o número de computadores parece não 
atender a demanda de profissionais presentes no serviço.   

Os erros de prescrição possuem um significado clínico e podem 
ser definidos como erro de decisão ou redação, não intencional, que 
pode reduzir a probabilidade do tratamento ser efetivo ou aumentar o 
risco de lesão no paciente, quando comparado com as práticas clínicas 
estabelecidas. Os erros de prescrição podem ser do tipo decisão e 
redação. No processo de decisão são classificados como erros 
associados ao conhecimento do prescritor, envolvendo o conhecimento 
sobre o quadro clínico do paciente e a escolha da farmacoterapia. Já os 
erros no processo de redação estão associados ao grau de cumprimento 
de boas práticas de prescrição e estão relacionados a escrita da 
prescrição (DEAN, BARBER, SCHACHTER, 2000). 

Os erros de prescrição do tipo redação relacionados às 
informações gerais da prescrição foram encontrados no presente estudo 
em maior número na análise do nome do paciente, 7,07% do total de 
erros, quando comparados com problemas de legibilidade geral da 
prescrição, data e identificação do prescritor.  Foram encontrados 1,1% 
de erros de legibilidade das prescrições como grafia pouco legível, 
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duvidosa ou ilegível. As prescrições escrita a mão foram as que 
apresentaram maior risco de apresentar problemas de legibilidade, o que 
contribui para aumentar a chance de erros.  Neri at al., (2011), também 
encontrou resultados de legibilidade acima de 90%  em estudo realizado 
em hospital púlico do Ceará para identificar a prevalência de erros 
clinicamente significativos em prescrição, comparando sua ocorrência 
entre anos diferentes. 

Há uma limitação na análise da legibilidade das prescrições, que 
se refere à subjetividade. A análise da legibilidade foi realizada por dois 
residentes farmacêuticos do programa RIMS e a decisão centralizada na 
residente do segundo ano e consenso entre eles em caso de dúvidas. Em 
pesquisa realizada em hospital público de Minas Gerais por Rosa et al., 
(2009), em 4026 prescrições com 7148 medicamentos potencialmente 
perigosos, houve predomínio da prescrição escrita à mão (45,7%). Em 
47,0% das prescrições escritas à mão mistas e pré-digitadas, ocorreram 
erros no nome do paciente, em 33,7% houve dificuldades na 
identificação do prescritor e 19,3% estavam pouco legíveis ou ilegíveis. 
A prescrição pré-digitada apresentou menor chance de erros do que as 
mistas ou escritas à mão.  Em outro estudo, realizado num hospital 
público do Ceará segundo Neri, (2004), com 474 prescrições, 1,80% das 
prescrições tiveram problemas com a identificação do paciente e 1,80 % 
problemas com a identificação do prescritor. Ainda em outro estudo 
realizado em outro hospital público do Ceará por Aguiar, Silva Jr e 
Ferreira, (2006), totalizando 167 prescrições analisadas, 24,5% foram 
consideradas pouco legíveis e 22,2% taxadas de ilegíveis. Miasso & 
Cassini (2000) verificaram que 33,9 % dos erros de administração de 
medicamentos em um hospital de ensino foram por problemas de 
identificação do paciente. Como documento legal, a prescrição deve ter 
a identificação não apenas do paciente, mas também do emitente, para 
que em situações de esclarecimentos de dúvida, seja possível localizar o 
responsável pela prescrição.     

Quanto aos problemas de legibilidade, uma importante 
diminuição poderá ser obtida com a padronização do tipo de prescrição 
a ser utilizada em ambientes hospitalares.  O presente hospital possue 
um sistema de prescrição informatizada. A prescrição eletrônica pode ter 
forte impacto nos erros de prescrição, devendo ser buscado estratégias 
para aumentar a sua adesão por parte dos precritores dentro da 
instituição, pois é recomendável a adoção de prescrição digitadas ou 
editada para evitar ao máximo as prescrições escritas à mão (AGUIAR, 
SILVA Jr, FERREIRA, 2006, ASPDEN et al., 2007, MELO,  2008 ).  

No presente estudo, foi verificado que 74% dos MPP estavam 
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prescritos pela denominação genérica, representando uma proporção 
muito superior à encontrada por Souza (2008) que constatou que apenas 
48% dos 13.056 medicamentos presentes em 1.785 prescrições de um 
hospital universitário do Paraná foram prescritos pelo nome genérico. A 
prescrição do medicamento potencialmente perigoso pelo nome 
comercial e não pelo nome genérico não foi considerado um erro de 
prescrição.  No entanto é importante salientar que a prescrição médica e 
odontológica pela denominação comum brasileira (DCB) é obrigatória 
dentro dos serviços públicos de saúde, ou, na sua falta, a denominação 
comum internacional (DCI), segundo a Lei n° 9.787/99. 

Quando os MPP foram analisados, identificaram-se 98,34% tipos 
de erros de prescrição do são tipo redação. Segundo Neri, (2004) em 
estudo já citado, os erros de prescrição do tipo redação representaram 
91,60 % dos erros, valor próximo ao encontrado por Rosa et al., (2009), 
em que estes representaram 99,8% dos registros de erros de redação.  A 
alta prevalência de erros de redação em ambiente hospitalar foi 
observada em estudo desenvolvido por Lisby Nielsen, Mainz (2005), no 
qual foi verificado que 75% dos erros encontrados nas prescrições 
podem ser classificados como erros de redação, sendo os mais 
prevalentes os problemas com a omissão da forma farmacêutica, da dose 
e da via de administração. Em outro estudo, realizado em clínicas 
médicas de 60 unidades de saúde dos Estados Unidos, foi observado que 
os erros não clínicos, ou de redação foram responsáveis por 79,1% dos 
registros (DEVINE et al.,2007).   

Foi observado que do total de erros de prescrição, 97,69% se 
referem a algum tipo de omissão de informação, valor superior ao 
encontrado por Rosa et al., (2009), 86,5%.  A forma farmacêutica esteve 
omissa em 91,6% dos MPP prescritos, assim como a taxa de infusão em 
74%. O motivo pelo qual a forma farmacêutica apresentou um número 
alto de omissões nas prescrições dos MPP pode ser pelo fato que a 
prescrição médica digitalizada quanto à prescrição médica manual do 
presente hospital não possue espaço no campo da prescrição para 
colocar a forma farmacêutica. Este achado foi importante para dar início 
a uma discussão no serviço de farmácia do presente hospital para avaliar 
os campos presentes na prescrição médica e sugerir a presença de um 
campo para a prescrição da forma farmacêutica. A omissão da forma 
farmacêutica neste estudo teve valor maior que o encontrado por Aguiar, 
Silva Jr, Magalhães, (2006), 84% e Rosa et al., (2009),  25,4%. 

Os erros do tipo redação relacionados à concentração dos MPP 
foram relacionados principalmente à omissão da concentração da dose. 
Para Silva et al., 2011, que realizou um estudo em um hospital público 
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do Estado de Minas Gerais, em 1% dos MPP  prescritos estava ausente a 
concentração da dose e em 45,3% dos MPP a dose não estava clara. 

No presente estudo foram encontrados problemas de legibilidade 
em apenas 0,4% dos nomes dos MPP, sendo estes considerados pouco 
legíveis ou duvidosos, valor que não representa a realidade do hospital, 
pois além dos critérios de subjetividade na avaliação, há uma alta 
rotatividade de prescritores nesse ambiente em função do programa de 
residência médica. Aguiar, Silva Jr, Ferreira, (2006), encontrou em sua 
análise de 808 itens contendo medicamentos, dentre os quais 
identificaram 73% itens foram considerados ilegíveis nas prescrições. 
Melo (2008) avaliou quatro estudos que apontam a ilegibilidade da letra 
do médico como um dos fatores de risco para a ocorrência de erros de 
medicação. 

Na prescrição do tramadol, o medicamento mais prescrito entre 
os MPP e o terceiro em freqüência de erros por prescriçao, com 2,08 
erros por prescrição, a omissão da forma farmacêutica e da taxa de 
infusão foram os erros mais frequentes.  O fabricante do tramadol, 
Pfizer, (2008), recomenda em bula que o tramadol na forma 
farmacêutica injetável seja administrado em injeção lenta ou (1mL/min), 
ou em solução por gotejamento.  O tramadol é um analgésico opióide de 
ação central. É um agonista puro não-seltivo dos receptores opióides µ 
(mi), δ (delta) e κ (kappa), com uma afinidade maior pelo receptor µ 
(mi). Outros mecanismos que contribuem para o efeito analgésico do 
tramadol são a inibição da recaptação neuronal de noradrenalina e o 
aumento da liberação de serotonina (WANNMACHER & FUCHS, 
1998). 

A heparina foi o segundo MPP mais prescrito e apresentou uma 
prevalência de 1,94 erros por prescrição, sendo os mais freqüentes a 
omissão da forma farmacêutica e da taxa de infusão. A heparina ao 
longo dos anos tem sido associada à altas taxas de erros e eventos 
adversos a medicamentos e está entre os dez medicamentos mais 
frequentemente relatados em notificações de erros com danos 
provocados em pacientes nos Estados Unidos. Entre 1999 e 2002, a 
heparina ocupou os primeiros lugares nos registros dos erros graves (4,5 
% a 5,5%) e em 2002, foi responsável por 9,5% dos erros que causaram 
lesões nos pacientes (COHEN et al., 1998, KANJANARAT et al., 2003, 
NICCOLAI et al., 2004). 

Os erros do tipo decisão foram encontrados 1,65 % dos MPP 
prescritos. No entanto, algumas limitações devem ser levadas em conta: 
uma diz respeito à probabilidade de falhas nos diagnósticos dos erros de 
decisão, pois a análise isolada das prescrições, sem considerar a 
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condição clínica do paciente e sem discutir o caso com o prescritor não 
permite avaliar certos tipos de erros. Por esta razão somente foram 
classificados como erros de decisão: forma farmacêutica, concentração, 
via de administração, intervalo e taxa de infusão errados. Dessa forma, 
alguns erros de decisão podem não ter sido registrados provocando 
subestimação dos dados. 

No presente estudo, 47,82% dos erros do tipo decisão foram 
relacionados à concentração da dose do MPP, valor maior que o 
encontrado por Neri, (2004), 12,9% e Rosa et al., (2009),  43,47%.  O 
medicamento mais envolvido em erros de prescrição do tipo decisão foi 
o cloreto de potássio, com 6 erros de intervalo (intervalo prescrito errado 
como por exemplo 24 dias ao invés de 24 horas, que nesse caso seria 
classificado como não se aplica, pois o intervalo em bomba de infusão 
contínua de medicamentos, já está sub entendido que é em 24 horas) e 2 
erros de taxa de infusão (taxa de infusão ml/h prescritos errados). Os 
erros na prescrição de cloreto de potássio injetável ressaltam a 
necessidade de prevenção de acidentes graves. Em uma infusão ou 
diluição errada desde medicamento, ou ainda a administração do 
produto concentrado podem ter consequências fatais. (MICROMEDEX 
2.0) 

O Ministério da Saúde da Espanha, (2007), em parceria com o 
ISMP- Espanha criou um programa para a promoção de práticas seguras 
no uso de medicamentos de alto risco no qual recomenda intervenções 
que minimizem a possibilidade de ocorrência de erros como recolher 
ampolas de cloreto de potássio concentrado dos estoques das unidades 
de internação para evitar administração intravenosa acidental e 
identificar as ampolas com etiquetas de alerta, ressaltando que o 
medicamento pode ser fatal se injetado sem diluir.  

A digoxina foi o segundo medicamento com mais erros do tipo 
decisão, apresentando 17,39% dos erros de concentração da dose. 
Exemplificado, um dos erros de concentração de dose ocorreu ao se 
prescrever 0,5 comprimido ao invés de 0,125 mg de digoxina. A 
dosagem padronizada no hospital é 0,25 mg de digoxina e ao prescrever 
a dosagem em comprimido e não em mg, pode causar confusão na hora 
da administração do medicamento, neste caso quem administra o 
medicamento pode ler 0,50 mg ao invés de 0,5 comprimido. Devido à 
estreita faixa terapêutica da digoxina, um erro neste caso, poderia ter 
consequências graves, já que se estaria administrando-se uma dose 
quatro vezes maior. (MICROMEDEX 2.0) 

A lidocaína, insulina NPH, codeína e petidina foram os MPP 
menos prescritos, no entanto, apresentaram alta prevalência de erros por 
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prescrição. A prevalência total de erros nos MPP prescritos encontrados 
nesse trabalho foi 1,76. 

Rosa et al., (2009) encontrou ao analisar os MPP que erros se 
concentraram principalmente nos medicamento heparina, fentanil e 
midazolam e os setores de tratamento intensivo e neurologia 
apresentaram maior número de erros por prescrição. Observou-se uso 
intenso e sem padronização de abreviaturas. Quando computados todos 
os tipos de erros, verificou-se 3,3 por prescrição. 

Cohen et al (1998), determinou que cloreto de potássio, fenitoina, 
insulina, petidina, noradrenalina foram alguns dos medicamentos que 
mais causaram erros graves tendo como desfecho a morte de pacientes 
após analise dos erros de medicação em 156 instituições hospitalares 
americanas. Nesse mesmo trabalho foi encontrado que dopamina, 
heparina, lidocaína, medicamentos contendo potássio, varfarina e 
vecurônio estão entre os medicamentos que mais causaram erros dentro 
dessas instituições.  Em idosos, insulina, varfarina e digoxina estão 
implicadas em um de cada três eventos adversos a medicamentos 
estimados tratados em serviços de emergência.  (KANJANARAT et al., 
2003). 

As abreviaturas relacionadas à concentração da dose foram 
encontradas em 93,8 % dos MPP prescritos. As abreviaturas foram 
apenas contadas e não foram classificadas como nenhum tipo de erro 
por não haver presente no hospital onde esse estudo foi realizado, 
nenhuma padronização sobre o uso de abreviaturas. O uso intensivo da 
abrerviatura UI ou I pode levar a erros graves, pela possibilidade de ser 
confundida com número zero e acarretar a administração de 
concentração 10 a 100 vezes maior do que a prescrita. Em uma pesquisa 
milticêntrica com cinco hospitais brasileiros pertecentes à Rede de 
Hospitais Sentinelas da ANVISA para analisar a redação médica nos 
erros de doses, verificou-se que o maior problema na prescrição das 
doses foi quanto a presença de siglas e/ou abreviaturas que estavam 
presentes em 96,3% dos erros de dose (ASPDEN et al., 2007; 
GIMENES at al., 2010; BENETOLI at al., 2011). 

De acordo Aspden et al., (2007), as recomendações com maior 
evidência cientifica para a prevenção de erros de medicação em 
hospitais são:  a adoção da prescrição eletrônica com o devido suporte 
clínico, inclusão de farmacêuticos nas visitas clínicas, viabilização de 
contato com farmacêutico durante 24 horas para solucionar dúvidas em 
relação aos medicamentos e à presença de procedimentos especiais e 
protocolos escritos para o uso de MPP. Além disso, o programa do 
ministério da saúde do governo espanhol, (2007) reforçou estas e trouxe 
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outras recomendações para promover a prática segura de medicamentos 
potencialmente perigosos como: adotar protocolos e padronizar a 
comunicação sobre os medicamentos, fornecer e melhorar o acesso à 
informação, revisar continuamente à padronização de MPP, reduzir o 
número de alternativas terapêuticas, centralizar os processos 
considerados de maior risco de erros, usar procedimentos de dupla 
conferência dos medicamentos, incorporar alertas automáticos nos 
sistemas informatizados e monitorar o desempenho das estratégias de 
prevenção de erros. 

Os resultados encontrados neste estudo e a comparação com 
estudos nacionais e internacionais evidenciam que os erros de 
medicação envolvendo os MPP tendem a apresentar padrões definidos, 
fato importante para a tomada de decisões dirigidas ao seu controle. No 
entanto, todo conhecimento dessa natureza, quando produzido em 
ambiente diverso, implica a necessidade de adaptação à realidade 
cultural onde se objetiva intervir e ao perfil dos problemas detectados 
em cada instituição. 



 

 

 



 

 

 
 
 

6 CONCLUSÕES 
 
 
1. Foi possível detectar um número considerável de informações 

ausentes nas prescrições medicamentosas deste hospital, 
principalmente nos dados referentes à prescrição de 
medicamentos potenciamente perigosos. 

2. Os MPP apareceram 789 vezes nas 693 prescrições; 

3. Número de prescrições digitadas foi superior que as escritas à 
mão ou mistas;  

4. Os erros de prescrição relacionados às informações gerais da 
prescrição foram encontrados em maior número na análise do 
nome do paciente, quando comparados com problemas de 
legibilidade geral da prescrição, data e identificação do 
prescritor; 

5. Os MPP mais prescritos foram o tramadol, heparina, morfina, 
cloreto de potássio e insulina regular humana; 

6. Quando os MPP foram analisados, verificou que a maioria foi 
prescrito pela denominação genérica; 

7. Nos 789 MPP prescritos foram encontrados 1387 erros de 
prescrição. Desses, 98,34% foram erros do tipo redação, que 
são os erros relacionados ao processo de elaboração da 
prescrição. Os erros do tipo decisão, que são os erros 
relacionados ao conhecimento do prescritor representaram 
1,65 %; 

8. Os erros do tipo redação mais frequentes nos MPP foram as 
omissões da forma farmacêutica e da taxa de infusão.   

9. Os MPP que mais apresentaram erros de redação foram o 
tramadol, heparina, morfina, cloreto de potássio e insulina 
regular humana; 
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10.  Problemas relacionados a concentração da dose foram os erros 
do tipo decisão que mais apareceram nos MPP prescritos.  O 
cloreto de potássio e digoxina foram os medicamentos mais 
envolvidos nos erros decisão. Na digoxina prevaleceram os 
erros de concentração da dose e no cloreto de potássio os erros 
relacionados à prescrição do intervalo; 

11.  A média de número de erros com MPP prescrito por 
prescrição foi 1,76; 

12.  A lidocaína, a petidina foram os medicamentos que mais 
apresentaram erros por prescrição respectivamente, ainda que 
não foram os MPP mais prescritos. O tramadol e a insulina 
regular humana ocuparam o 3⁰ e 4⁰ lugar dos MPP que mais 
tiveram erros por prescrição; 

13.  A metodologia utilizada poderá ser reproduzida em outros 
estudos, pois é interessante que o perfil de erros de prescrição 
dos MPP no presente hospital seja constamente avaliado, para 
se criar estratégias para redução de ocorrências de erros de 
prescrição, contribuindo para a promoção da segurança do 
paciente dentro do ambiente hospitalar. 



 

 

 
 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Espera-se que o presente trabalho seja um instrumento que 

auxilie na prevenção de eventos adversos relacionados à utilização de 
medicamentos no ambiente hospitalar principalmente na diminuição de 
problemas relacionados à prescrição de medicamentos potencialmente 
perigosos contribuindo para melhorar a qualidade da assistência 
prestadas e consequentemente maior segurança para pacientes atendidos 
nos serviços de emergência das unidades de hospitalares. 

Acredita-se ainda que a inserção do farmacêutico no serviço de 
emergência do presente hospital por meio da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde possa contribuir para melhorar a qualidade 
da prescrição por meio de discussões clínicas, diminuindo a distância 
entre os prescritores e o farmacêutico aumentando dessa maneira a 
comunicação e a integração profissional. 
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Apêndice A – Protocolo de investigação e o instrumento para coleta 

de dados 
 
 

Prontuário: _________________ Data:  ___/ ___/___ 
 
1. Legibilidade das prescrições: (Na análise estatística é = a LEGIB) 
a) grafia com boa legibilidade: lida normalmente sem problemas para 
entendimento da escrita. =1 
b) grafia pouco legível ou duvidosa: maior tempo de leitura, sem certeza de 
compreensão total de todas as palavras, números, símbolos e abreviaturas. 
=2 
c) grafia ilegível: impossível o entendimento da escrita (quando pelo menos 
50% das palavras que as compunham estavam indecifráveis).  =3 
d)  já preenchido =6 
 
2. Nome do paciente, além dos critérios de legibilidade, esta variável foi 
classificada em: (Na análise estatística é = a NOME) 
a) completo  ( o nome está completo com nome e sobrenome). = 1 
b) incompleto (omissão de partes do nome, mas sem problemas na 
legibilidade). =2 
c)ilegível/alterado (nome ou sobrenome do paciente alterado durante o 
período de observação).=3 
d) não identificado (paciente internado sem documentos e não foi 
identificado por nenhuma pessoa).=4 
e) já preenchido=6 
 
3. Tipo de prescrição: (Na análise estatística é = a TIPO) 
a) digitada (as prescrições feitas em computador e impressas). =1 
b) escrita à mão. =2 
c) mista (prescrição parte digitada e parte escrita à mão). =3 
d) já preenchido=6 
 
4. Data da prescrição, além da classificação de legibilidade, pode ser: (Na 
análise estatística é = a DATA) 
a) completa. =1 
b) incompleta. =2 
c) omitida. =3 
d) já preenchido=6 
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5. Identificação do prescritor – Foi estabelecida: (Na análise estatística é 
= a IDENTIF) 
a) padrão (identificação completa: prescrição assinada ou rubricada, com 
carimbo, nome do prescritor e número do CRM legíveis. =1 
b) incompleta (todas as outras fora do padrão). =2 
c) anônima (não existia qualquer identificação do prescritor). =3 
d) já preenchido=6 
 
6. Análise da legibilidade do MPP: (Na análise estatística é = a 
ALEGMPP) 
a) legível =1 
b) pouco legível/duvidosa =2 
 
7. Análise da forma farmacêutica do MPP: (Na análise estatística é = a 
AFFMPP) 
a) correta; =1 
b) incorreta;=2 
c) incompleta (não estava descrita a forma farmacêutica completa, mas sem 
problemas de legibilidade) =3 
d) pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e interpretação) =4 
e) omissão (prescrição sem a forma farmacêutica do medicamento). =5 
f) S/MPP=0 
 
8. Análise da Concentração do MPP: (Na análise estatística é = a 
ACONMPP) 
a) correta; =1 
b) incorreta; =2 
c) incompleta (não estava descrita a concentração completa, mas sem 
problemas de legibilidade) =3 
d) pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e interpretação) =4 
e) omissão (prescrição sem a concentração do medicamento). =5 
 
9. Análise da Via de Administração do MPP: (Na análise estatística é = 
a AVAMPP)  
a) correta; =1 
b) incorreta; =2 
c) incompleta (não estava descrita a via de administração completa, mas 
sem problemas de legibilidade) =3 
d) pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e interpretação) =4 
e) omissão (prescrição sem a via de administração do medicamento). =5 
 
10. Análise do Intervalo do MPP: (Na análise estatística é = a AIMPP) 
a) correta; =1 
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b) incorreta; =2 
c) incompleta (não estava descrita o intervalo completo, mas sem problemas 
de legibilidade) =3 
d) pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e interpretação) =4 
e) omissão (prescrição sem o intervalo do medicamento) =5 
f) não se aplica. (porque em algumas situações o intervalo não é usado. 
Exemplo: infusão contínua de medicamentos.) =6 
Todas as classificações utilizadas são excludentes, em todos os parâmetros 
avaliados. 
 
11. Análise da Taxa ou velocidade de Infusão do MPP: (Na análise 
estatística é = a ATIMPP) 
a) correta; =1 
b) incorreta; =2 
c) incompleta (não estava descrita a forma farmacêutica completa, mas sem 
problemas de legibilidade) =3 
d) pouco legível/duvidosa (deixava margem a dúvida e interpretação) =4 
e) omissão (prescrição sem a forma farmacêutica do medicamento). =5 
f) “não se aplica” (porque em algumas situações a taxa de infusão não  é 
usado. Exemplo: varfarina comprimido.) =6 
Todas as classificações utilizadas são excludentes, em todos os parâmetros 
avaliados. 
 
12. Análise se o MPP está forma genérica: (Na análise estática é = 
GENMPP) 
A) Sim =1 
B) Não =2 
 
13. Uso de abreviaturas em relação a concentração da dose: (Na análise 
estatística é = a ABREV) 
a) Sim; =1 
b) Não =2 
 
14. Presença de Erro de Decisão: Os erros de decisão são relacionados ao 
conhecimento do prescritor. 
(Na análise estatística é = a ERROD) 
a) Sim; =1 
b) Não. =2 
 
15 .  Quais erros de decisão? Foram considerados erros de decisão as 
seguintes classificações: (Na análise estatística é = a QUALD1) 
1) forma farmacêutica =1 
2)concentração =2 
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Não= 21 
 
 
16. Quais erros de decisão? (QUALID2) 
3)via de administração =3 
4)intervalo =4 
Não= 21 
 
17. Quais erros de decisão?(QUALID3) 
5)taxa de infusão errados =5  
6) Não=21 
 
 
18 Presença de Erro de Redação: Relacionados ao processo de elaboração 
da prescrição. (Na análise estatística é = a ERROR)  
a) Sim; =1 
b) Não =2 
 
 
19. Quais erros de Redação? Foram classificados como erros de redação: 
(Na análise estatística é = QUALR) 
 
QUALIR1) 
1)nome do paciente (pouco legível ou duvidoso, incompleto, ilegível, 
alterado), = 1,    Se houver “1” e  “2” juntos = 12 
2)data (pouco legível ou duvidosa, omissão, ilegível, incompleta), =2 
Nenhum erro= 21  
 
(QUALIR2) 
3)legibilidade da prescrição(pouco legível e ilegível), =3       Se houver “3” 
e “4” juntos =  34  
4)identificação do prescritor (todas aquelas que não estavam completas), =4 
Nenhum erro=21  
  
(QUALIR3) 
5)legibilidade do MPP (pouco legível), =5 ou 56        Se houver “5” e “6” 
juntos =  56 
6)forma farmacêutica, (incompleta, pouco legível ou duvidosa, omissão) =6 
 
(QUALIR4) 
7)concentração,  (incompleta, pouco legível ou duvidosa, omissão) =7 ou 
78  Se houver “7” e “8” juntos =  78 
8) via de administração, (incompleta, pouco legível ou duvidosa, omissão) =8 
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(QUALIR5) 
9)intervalo (incompleta, pouco legível/duvidoso e omissão) =9  
 
(QUALR6) 
11) taxa de infusão =11  
21) não=21 
 
 
Categorização dos Medicamentos Potencialmente Perigosos Prescritos.  
 
Tramadol =1 Lidocaína =9 
Heparina= 2 Fenitoína = 10 
Morfina= 3 Nitroglicerina= 11 
Digoxina=4 Insulina NPH =12 
Varfarina=5 Insulina RH=13 
KCl=6 Codeína =  14 
MgSO4=7 Petidina= 15 
Gluconato de calcio=8  
 



 

 

Apêndice B – Tabela dos dados. 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 65 

 

 



66 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 67 

 

 



68 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 69 

 

 



70 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 71 

 

 



72 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 73 

 

 



74 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 75 

 

 



76 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 77 

 

 



78 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 79 

 

 



80 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 81 

 

 



82 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 



Apêndices ______________________________________________________________________________________________________________ 83 

 

 



84 _______________________________________________________________________________________ Apêndices 

 

 
 


