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RESUMO 
 
 
Os erros de prescrição de medicamentos são causa de elevada morbi-
mortalidade mundial constituindo-se em grave problema de saúde pública. 
OBJETIVOS: O objetivo principal da pesquisa foi avaliar o impacto de medidas 
educativas em prescrições de medicamentos potencialmente perigosos (MPPs) 
em três hospitais de Belo Horizonte, Brasil. METODOLOGIA: A fase 1 do estudo 
foi desenvolvida em 2007, quando foram analisados os erros de prescrição em 
todos os MPPs para a escolha de dois deles. Os MPPs escolhidos foram as 
heparinas não fracionadas (HNFs) e cloreto de potássio injetável (KCL) 
considerando-se a incidência de erros de prescrição e a possibilidade de dano ao 
paciente. Estudo experimental ou de intervenção, do tipo ensaio de comunidade 
hospitalar, foi feito aplicando-se materiais educativos impressos (MEI) em 2009 
(fase 2); o mesmo tipo de estudo aleatorizado foi feito utilizando-se medidas 
multifacetadas (MM) em um hospital (caso) e não foram aplicadas medidas nos 
outros dois (controles) em 2010 (fase 3). Os mesmos materiais foram aplicados 
nos três hospitais em 2009 sendo: panfletos, cartazes e banners, e as MM 
aplicadas em 2010 foram: convencimento de líderes locais, uso de padrão de 
prescrição para HNFs e KCL, utilização direcionada de MEI e orientação de 
prescritores nos locais de trabalho. A incidência de erros de prescrição com os 
dois MPP alvo foi analisa antes e após a aplicação das medidas educativas. Foi 
feito estudo univariado para verificar as diferenças entre hospitais e fases da 
pesquisa, utilizando-se os testes Qui-Quadrado e Fisher-Freeman-Halton. A 
confiabilidade da avaliação da legibilidade foi feita pelo teste de Kappa de Fleiss. 
A influência de cada variável independente (hospital, clínica, idade e sexo do 
paciente, tipo de intervenção, tipo de prescrição, fase do estudo, erros com os 
MPP´s alvo e adesão aos modelos sugeridos para prescrição) foi verifica a partir 
de regressão logística multivariada. RESULTADOS: Foram analisadas 2667 
prescrições sendo 1987 (74,5%) de HNFs e 680 de KCL (25,5%) e encontrada 
incidência de 2160 (80,98%) erros. Quando analisados os MPPs separadamente 
foram verificados erros em 97,3% de prescrições de KCL ou 973/1000 e em 
75,3% ou 753/1000  das prescrições de HNFs, sendo consideradas altas quando 
comparadas com outros estudos. O índice Kappa de Fleiss usado para avaliar a 
acurácia dos observadores, mostrou forte concordância entre os juizes (> 0,75). A 
analise univariada mostrou associação com diminuição dos erros em todas as 
variáveis independentes. A regressão logística multivariada demonstrou 
significância estatística para as todas as variáveis independentes exceto sexo e 
idade. O modelo padrão de prescrição proposto para as HNFs foi aceito em 
24,8% das prescrições com significativa diminuição dos erros de redação após 
sua aplicação. O modelo padrão de prescrição proposto para o KCL e para a 
prescrição manual de Nos e KCL não foram aceitos pelos prescritores. 
CONCLUSÕES: Os MEI e as MMs reduziram significativamente os erros nas 
prescrições das HNFs e não foram observados efeitos nas prescrições de KCL. 
 
Palavras-chave: Erros de medicação. Prescrição de medicamentos. Hospitais. 
Medidas em epidemiologia. 

 

 



 

ABSTRACT 

Prescribing errors are a cause of high morbidity and mortality worldwide, thereby 
representing a serious public health problem. OBJECTIVES: To evaluate the 
impact on the incidence of errors in prescribing of high-alert medication (HAM) in 
three hospitals in Belo Horizonte, Brazil. METHODOLOGY: Based on the 
incidence of prescribing errors and the possibility of harm to the patient, data were 
collected in the first stage (2007), from the prescriptions of unfractionated heparins 
(UFH) and potassium chloride for intravenous use (KCL) which having been 
selected for the educational interventions. The first study was experimental or an 
intervention-type community trial, applying the same printed educational methods 
(PEM): leaflets, charts and banners in three hospitals (2009). The second phase 
was experimental or a randomized study trial carried out in 2010, using 
multifaceted measures (MM): opinion local leaders, outreach visits, tailored 
educational materials and use of computer alerts in one hospital (case) and no 
interventions in two hospitals (controls). The incidence of prescribing errors related 
with UFH and KCL was evaluated before and after educational interventions. 
Univariate analysis assessed the differences between hospitals and phases, using 
the chi-square and Fisher-Freeman-Halton tests. The accuracy of the evaluation of 
legibility made by judges was tested by Kappa of Fleiss. The influence of each 
independent variable (hospital, ward, age and sex of the patient, type of 
intervention, study stage, prescribing errors with UFH/KCL, and adherence to the 
suggested prescription standards) was evaluated by multivariate logistic 
regression. RESULTS: A total of 2,667 prescriptions from UFH (75,4%) and 
KCL(25,5%) have been examined, with 2,160 errors having occurred with an 
incidence of 80.9%, or 809 errors per 1,000 prescriptions of UFH/KCL, and this 
incidence  was considered high when compared with other previous studies. The 
incidence of prescribing related with KCL was 97,3% and 75,3% for UFH  The 
Fleiss Kappa index showed strong agreement among the judges (>0.75). The 
univariate analysis demonstrated an association of reduced errors with all 
independent variables. Multivariate logistic regression showed statistical 
significance for all independent variables except for age and sex. The standard 
prescription model proposed for UFH was accepted in 24.8% of prescriptions with 
a significant reduction in writing errors after implementation. The standard 
prescription model proposed for the KCL and handwritten prescriptions (UFH and 
KCL) were not accepted by prescribers. CONCLUSIONS: The PEM and MM had a 
significant impact in reducing prescribing errors related with UFH, and no effects 
were observed in the KCL´s prescriptions. 
 
 
Key words: Medication errors. Drug Prescriptions. Hospitals. Epidemiologic 
Measurements.  
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1 INTRODUÇÃO 
  

 
O uso de novas tecnologias na assistência à saúde vem promovendo 

melhoria na qualidade dos serviços prestados e aumento da expectativa de vida 

das pessoas no mundo todo. Essas inovações, entretanto, vêm tornando o 

processo de assistência hospitalar e ambulatorial cada vez mais caro e complexo. 

Juntamente a isso, cresce o conhecimento sobre os eventos adversos (EA) que 

ocorrem durante a assistência prestada ao paciente. Esses acontecimentos 

recebem vários nomes, como erros médicos, eventos adversos relacionados à 

internação, agravos à saúde, iatrogenia médica, erros de medicação e outros 

(ROSA; PERINI, 2003). 

O estudo dos erros humanos é um campo de estudo multidisciplinar 

envolvendo conhecimentos sobre Psicologia cognitiva, fatores humanos, 

trabalhos de grupo e Sociologia organizacional. A área da saúde ainda está 

atrasada na aplicação desse novo saber, a ciência da segurança, que possui 

alguns modelos de excelência como, por exemplo, a aviação (LEAPE, 2006).  

Muitos paradigmas são desafiados quando se fala em erros nos hospitais e 

os profissionais normalmente associam as falhas à vergonha, à perda de prestígio 

e ao medo de punições. De modo geral, o ambiente nas instituições de saúde não 

é propício para a notificação desses eventos e para a discussão franca sobre o 

assunto (RILFIKER; 1984, ROSA; PERINI, 2003).  

Essa tendência à negação e à subnotificação dos erros na área da saúde 

prejudica os estudos feitos na área de segurança do paciente, pois muitas vezes 

não se consegue a visão real do que está acontecendo. Pesquisas revelam que 

parte considerável dos eventos adversos é evitável, demonstrando a possibilidade 

de se salvarem vidas, evitar-se o sofrimento humano e economizar recursos 

financeiros significativos (ASPDEN et al., 2007; KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 1999; LEAPE 2006). 

Em 1991, foi publicado pioneiro e marcante estudo sobre eventos adversos 

relacionados à internação nos EUA, o Harvard Medical Practice Study I, tendo 

sido avaliados 30.121 prontuários de pacientes hospitalizados em 51 hospitais do 

Estado de Nova Iorque. Eventos adversos ocorreram em 3,7% das 

hospitalizações, sendo que 13,6% deles levaram pacientes à morte. Os erros 
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devidos à negligência foram 27,6% dos eventos adversos ocorridos, havendo, 

portanto, possibilidade de prevenção (BRENNAN et al., 1991).  

Quando foi feita a estimativa baseada nos resultados obtidos no Harvard 

Medical Practice Study I, para o número total de pacientes hospitalizados nos 

Estados Unidos da América (EUA) por ano, chegou-se ao número de 98.000 

prováveis mortes causadas por EAs (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). 

Estudos foram feitos em outros países, seguindo o desenho metodológico do 

Harvard Medical Pratice Study I, encontraram, também, altas taxas de eventos 

adversos (9% a 13%), sendo que 50% deles eram passíveis de prevenção 

(BAKER et al., 2004; DAVIS et al., 2001; SCHIOLER et al., 2001; VINCENT; 

NEALE;  WOLOSHYNOWYCH, 2001; WILSON et al., 1995). 

Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à 

saúde são comuns e, de forma geral, inesperadamente altos (ASPDEN et al., 

2007; LANDRIGAN et al., 2010; WHO, 2010). Diante dessa situação, aqueles 

erros relacionados à assistência são considerados, atualmente, importante 

problema de saúde pública, devido principalmente às mortes e incapacidades 

provocadas e aos consideráveis custos imputados aos sistemas de saúde 

(ASPDEN, 2007). 

Em consonância com esse preocupante quadro, a Organização Mundial de 

Saúde lançou, em 2004, o programa Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente. Trata-se de um programa permanente, que conclama todos os países-

membros a tomarem medidas para assegurar a qualidade da assistência prestada 

nas unidades de saúde de todo o mundo (WHO, 2007). 

Em estudo feito em três hospitais de ensino do Brasil, verificou-se que a 

incidência de pacientes que sofreram EAs durante a hospitalização foi de 6,7%; 

66,7% desses eventos poderiam ter sido evitados. Relevante achado dessa 

pesquisa é que a possibilidade de prevenção dos EAs nos hospitais estudados é 

maior nas instituições brasileiras, do que a observada nos hospitais de países 

desenvolvidos. Essa diferença, entre hospitais de países em diferentes níveis de 

desenvolvimento, sugere que a prevenção de EA nas instituições brasileiras 

pesquisadas pode ser melhorada (MENDES et al., 2009).   

Conforme pesquisa realizada em 10 hospitais da Carolina do Norte (EUA), 

foram avaliados pacientes internados entre 2002 e 2007 e apurou-se que os EAs 

relacionados à assistência à saúde continuam sendo um grave problema. Essa 
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pesquisa mostra que as medidas usadas há décadas para reduzir esses eventos 

não estão surtindo o efeito desejado (LANDRIGAN et al., 2010). 

Dando prosseguimento ao importante estudo desenvolvido por Brennan et 

al. (1991), foi realizado o Harvard Medical Practice Study II, que analisou 30.195 

prontuários médicos, encontrando-se 1.133 casos de pacientes que tiveram 

algum tipo de injúria provocada pelo tratamento médico. O tipo de complicação 

mais comum foi aquela relacionada a medicamentos, que correspondeu a 19% de 

todos os EAs (LEAPE et al., 1991). 

Em estudo realizado nos EUA, cada paciente internado em hospitais norte-

americanos está sujeito a um erro de medicação por dia; anualmente, são 

registrados nessas instituições no mínimo 400.000 EAs evitáveis, relacionados a 

medicamentos (ASPDEN, 2007). Os erros de medicação são passíveis de 

prevenção, podendo causar ou não dano ao paciente. Nesse sentido, as falhas no 

processo de utilização de medicamentos são consideradas importantes fatores 

que contribuem para a redução da segurança do paciente (ASPDEN, 2007; 

ROMMERS; TEEEPE-TWISS; GUCHELAAR, 2007). 

Quando é mensurado o impacto negativo dos EAs evitáveis relacionados a 

medicamentos, torna-se relevante que sejam identificados a natureza e os 

determinantes dos erros de medicação em hospitais. Esses erros podem 

acontecer durante as diversas fases do processo de utilização de medicamentos 

e os erros de prescrição são os mais graves entre eles, com significativa 

frequência em pacientes hospitalizados (ARONSON, 2009; ASPDEN et al., 2007; 

McDOWELL; FERNER; FERNER, 2009; ROMMERS; TEEEPE-TWISS; 

GUCELAAR, 2007; ROSA et al., 2009; TULLY et al., 2009). 

A maioria dos medicamentos possui margem terapêutica segura, 

entretanto, alguns têm risco inerente de lesar o paciente quando existe falha no 

processo de utilização. Esses fármacos são chamados de high-alert medications, 

denominados nesta pesquisa de medicamentos potencialmente perigosos (MPP). 

Os erros que acontecem com esses medicamentos não são os mais rotineiros, 

mas, quando ocorrem, possuem elevada gravidade e podem provocar lesões 

permanentes ou serem fatais para os pacientes (COHEN, 2006a; COHEN; 

PROULX; CRAWFORD, 1998; FEDERICO, 2007). 

Diante da importância dos erros de prescrição relacionados aos MPP, seja 

do ponto de vista de sua prevalência ou de seu potencial de risco aos pacientes 
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hospitalizados, a presente pesquisa busca avaliar medidas factíveis que possam 

aperfeiçoar a prescrição desses tipos de medicamentos em ambiente hospitalar.   

 
 

1.1 Justificativa da pesquisa em erros de prescrição 

 

Conforme Barber, Rawlins e Dean (2003), os erros de prescrição são os 

mais sérios que acontecem na utilização de medicamentos. As soluções para 

prevenir esse tipo de erro passam pela abordagem sistêmica, procurando 

identificar os pontos vulneráveis do processo. 

A incidência dos erros de prescrição é considerável, tendo sido reportado 

por Bates et al. (1997a) como 0,3 por paciente/dia. Lesar et al. (1990) 

encontraram 3,99 erros de prescrição, com significância clínica, por 1.000 

prescrições. Os autores Bobb et al. (2004) identificaram 62,4 erros por 1.000 

prescrições, sendo 19 deles com significância clínica.  

Lau et al. (2005), estudando 3.372 pessoas assistidas em clínicas 

destinadas a idosos, referiram que aqueles para os quais foi feita prescrição 

inadequada de medicamentos tiveram mais chance de serem hospitalizados 

[(Odds ratio - OR=1,27 e intervalo de confiança – IC = (1,00-1,46)] e de morrer 

(OR=1,28) e (IC=1,10-1,50). 

Quando são analisadas as revisões sistemáticas mais recentes sobre erros 

de prescrição (DURIEUX et al., 2010; GHALEB et al., 2010; KAUR et al., 2009; 

LEWIS et al. 2009; OSTINI et al., 2009; ROSS; LOCK, 2009; SCHEDLBAUER et 

al., 2009; SKETRIS; INGRAM; LUMMIS, 2009; TULLY; BUCHAN, 2009). verifica-

se que as publicações utilizadas nessas revisões foram desenvolvidas em 

reduzido número de países, a maioria deles desenvolvidos. É importante que 

outras experiências em prevenção de erros de prescrição sejam conhecidas e 

realizadas pesquisas em países e contextos diferentes, testando-se, assim, 

medidas que podem ser efetivas em ambientes diversos. 

O reduzido número de estudos sobre erros de prescrições feitos no Brasil 

não permite generalizações, mas eles são importantes porque demonstram que 

os erros de prescrição são uma realidade nos hospitais e sinalizam a necessidade 

de novas investigações, para se conhecer a dimensão real do problema e sugerir 

ações preventivas efetivas e adequadas à nossa cultura (ROSA; REIS, 2010). 
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1.2 Justificativa para a escolha dos erros de prescrição envolvendo MPP 

 

Estudo sobre erros de medicação nos EUA durante os anos de 1995 e 

1996 em 156 hospitais, revelou que a implementação de medidas de controle de 

uso dos MPP pode minimizar os riscos de EAs sérios. Em 951 erros sérios de 

medicação notificados, nove resultaram na morte dos pacientes. Desses nove 

casos fatais de erros, seis foram provocados por MPP: cisplatina, esmolol, 

insulina, meperidina, norepinefrina e cloreto de potássio (COHEN; PROULX; 

CRAWFORD, 1998).·. 

 Winterstein et al. (2002), analisando EAs relacionados a medicamentos 

(EAM) que aconteceram em hospital da América do Norte de 1994 a 2000, 

informaram que somente três classes de medicamentos foram responsáveis por 

50% dos eventos que podem ser prevenidos. Essas três classes de 

medicamentos são MPPs e as situações observadas foram as seguintes:  

• Anticoagulantes: overdose ou monitoramento e ajustes insuficientes 

acarretando episódios hemorrágicos; 

• opiáceos: overdose ou falhas nos ajustes em relação às interações e 

antagonistas, estando esses eventos associados à sonolência e à 

depressão respiratória; 

• insulinas: dose e monitoramento inadequados associados à hipoglicemia. 

 

Para se implantar um programa para prevenção de erros de medicação, 

um dos grupos de medicamentos prioritários nessa escolha é o dos MPPs. Por 

serem medicamentos de alto risco, devem ser embalados, armazenados, 

prescritos e administrados de forma diferente, visando evitar erros que possam 

culminar em sérios danos aos pacientes (COHEN, 2006a). 

Conforme o Institute of Medicine (ASPDEN et al., 2007), uma das 

recomendações com mais evidência científica para a prevenção de erros de 

medicação em hospitais são procedimentos especiais e protocolos escritos para o 

uso de MPP. Medidas dirigidas aos MPPs podem prevenir parte considerável de 

erros com esse tipo de medicamento (FEDERICO, 2007; LEAPE; BERWICK; 

BATES, 2002). 

Em estudo feito na América do Norte, foram pesquisados EAMs associados 

ao uso de MPP em pacientes hospitalizados e essa associação foi comprovada 
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em 13,6% dos que utilizaram heparina, 8,2% dos que usaram varfarina, 10,7% 

tratados com insulina/hipoglicemiantes e 0,5% que fez uso da digoxina. Os 

pacientes que tiveram EAMs associados aos MPP apresentaram aumentados o 

tempo de permanência hospitalar e a mortalidade, exceto aqueles em uso de 

heparina e antimicrobianos. Foram estimados 888.000 EAMs relacionados ao uso 

dos MPPs (CLASSEN; JASER; BUDNITZ, 2010). 

De acordo com pesquisa feita em hospital-sentinela brasileiro, foram 

analisados os relatos da equipe de enfermagem nos prontuários médicos e 

verificou-se que 93,9% desses relatos eram relacionados a eventos adversos a 

medicamentos (EAM). Foi ainda demonstrado que o sistema de utilização de 

medicamentos e a notificação de erros de medicação possuem muitas falhas. Os 

MPPs foram responsáveis por 37% dos erros de medicação, ressaltando a 

importância de serem implantadas medidas de prevenção dirigidas a esse tipo de 

medicamento (SILVA et al., 2011). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Erros de medicação: estratégia de busca  

 

A revisão bibliográfica da literatura foi realizada a partir da busca nos 

bancos de dados da Cochrane Library, Medline/PubMed, Lilacs, Web of Science e 

Scopus, cobrindo o período de janeiro de 1960 a maio de 2011, utilizando como 

palavras-chave: medication errors, medication order, prescription drug, drug 

prescription, prescribing errors, prescription errors, hospitals e inpatient(s). Foram 

selecionados os artigos de mais relevância para a presente pesquisa.  

 

 
2.2 Abordagem conceitual dos erros de medicação  

 

Existe certa imprecisão conceitual nos termos utilizados para definir os 

efeitos negativos relacionados à assistência ao paciente e utilização dos 

medicamentos. A existência de diferentes nomenclaturas dificulta a comparação 

entre os estudos realizados; os profissionais podem se sentir confusos para 

classificar um evento que presenciaram ou que irão notificar (FERNER; 

ARONSON, 2006; LISBY et al., 2010; RISSATO; ROMANO-LIEBER; LIEBER, 

2008; ROSA; REIS, 2010; YU; NATION; DOOLEY, 2005). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma classificação 

internacional dos termos usados em segurança do paciente (DONALDSON, 2009; 

RUNCIMAN et al., 2009; WHO, 2010), no sentido de promover harmonização das 

definições usadas, mas ainda é observada uma pluralidade de conceitos e 

definições (LISBY et al., 2010; FERNER; ARONSON, 2006; RISSATO; ROMANO-

LIEBER; LIEBER, 2008; YU; NATION; DOOLEY, 2005).  

 Em relação aos erros de prescrição, os reflexos dessa falta de 

harmonização são evidenciados nas publicações. Sendo assim, é importante 

conhecer os diferentes conceitos existentes, identificar a lógica conceitual e as 

suas limitações. É essencial também identificar os termos relacionados ao 

processo da prescrição de medicamentos (ROSA; REIS, 2010). 



 26

A seguir são descritos os conceitos sobre os acidentes que ocorrem com 

os medicamentos. Ressalte-se que a terminologia apresentada não é definitiva, 

dada à discussão que ainda desperta. Denominam-se “acidentes com 

medicamentos” todos os incidentes problemas ou insucessos, inesperados ou 

previsíveis, produzidos ou não por erro, consequência ou não de imperícia, 

imprudência ou negligência que são detectados durante processo de utilização 

dos medicamentos. Esse conceito engloba toda a sequência de procedimentos 

técnicos ou administrativos, que causem ou não dano ao paciente (MANASSE, 

1989). Então, acidentes com medicamentos são todos os EAMs que, por sua vez, 

se dividem em “reações adversas” e “erros de medicação” (ROSA; PERINI, 2003). 

Como EAMs são considerados qualquer dano ou injúria causado ao 

paciente pela intervenção médica relacionada aos medicamentos (BATES et al., 

1997b). A ASHP (1998) define-os como qualquer injúria ou dano advindo de 

medicamentos, provocados pelo uso ou falta do uso, quando necessário. A 

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

(OTERO; DOMINGUEZ-GIL, 2000). 

Reação adversa a medicamento (RAM) é definida como qualquer efeito 

prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses de 

medicamentos normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou 

tratamento de uma enfermidade (WHO, 1977). Sua definição expressa o risco 

inerente de problemas com os medicamentos, mesmo quando usados 

corretamente.  

Erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamento. Esse conceito 

implica que o uso inadequado pode ou não lesar o paciente e não importa se o 

medicamento se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente 

ou do consumidor. O erro pode estar relacionado à prática profissional, produtos 

usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, incluindo 

prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, 

administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos (ASHP, 1998; 

NCCMERP 1998-99).  

Felizmente, muitos erros não chegam a lesar os pacientes. A maioria 

desses eventos é banal e não produz efeitos nocivos nos pacientes (OTERO; 

DOMINGUEZ-GIL, 2000). Entretanto, todos os tipos de erros - sejam eles banais 
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ou não - devem ser investigados, pois podem produzir EAs, dependendo da 

conjunção de fatores que atuam em situações específicas de utilização de 

medicamentos. Os EAs preveníveis e potenciais relacionados a medicamentos 

são produzidos por erros de medicação;  a possibilidade de prevenção é uma das 

diferenças marcantes entre as reações adversas e os erros de medicação (ROSA; 

PERINI, 2003).  

 

 

2.2.1 Conceitos de erros de prescrição 

  

A expressão prescrever medicamentos, equivalente ao termo inglês 

prescribing, deve ser considerada relativa a um processo de tomada de decisão, 

ou seja, o ato que decide o(s) medicamento(s) que serão empregados na 

assistência ao paciente. Por outro lado, realizar uma prescrição correspondente 

ao termo prescription, significa ato de redigir uma prescrição (VELO; MINUZ, 

2009). Considerar essas observações é importante para evitar ambiguidade na 

compreensão dos termos, principalmente devido a incorreções de tradução ou 

problemas na interpretação dos aspectos semânticos. 

 Vários tipos de falhas podem ocorrer no processo de tomada de decisão 

durante a prescrição de medicamentos: prescrição irracional, prescrição 

inapropriada, subprescrição, superprescrição e prescrição inefetiva. Esse conjunto 

de falhas forma uma categoria de erros denominada falhas na prescrição 

(prescribing faults). Todavia, são diferentes dos erros que acontecem na redação 

da prescrição (prescriptions or writing errors) que abrangem ilegibilidade, uso de 

abreviaturas confusas, omissão de forma farmacêutica, concentração, via de 

administração, intervalo, taxa de infusão, erro na unidade do medicamento e 

outros. Essa categorização foi publicada recentemente e os autores 

complementam que os erros de prescrição (prescribing errors) abrangem as 

falhas na prescrição (prescribing faults) e os erros na redação da prescrição são 

os prescriptions errors (ARONSON, 2009; VELO; MINUZ, 2009). A prescrição 

segura e racional ocorre quando o prescritor realiza um processo de decisão 

adequado, referendado em sólidos conhecimentos de farmacoterapia e executa 

correta redação (TULLY; BUCHAN, 2009). 
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 Dean, Barber e Schachter (2000, p.235) de forma pioneira e empregando a 

técnica Delphi, afirmaram: 

 
Um erro de prescrição clinicamente significativo ocorre quando em 
função do resultado do processo de decisão ou de redação da 
prescrição há redução significativa e não intencional do tratamento ser 
efetivo e oportuno ou então aumento no risco de dano quando 
comparado com a prática geralmente aceitável.  

 

Essa definição é claramente direcionada para o resultado do erro e é uma 

das mais empregadas nos estudos de frequência de erros de prescrição. 

De acordo com os membros do Grupo de Experts em Segurança e 

Qualidade na Assistência à Saude e Segurança no Uso de Medicamentos da 

OMS (COMMITTE, 2010), erros de prescrição constituem: 

 
Um erro de medicação que ocorre durante a prescrição de um 
medicamento abrangendo tanto a redação da prescrição como o 
processo de decisão terapêutica e surge de um desvio não intencional 
de padrões de referência como: conhecimento científico atual, práticas 
normalmente reconhecidas, especificações técnicas dos medicamentos 
e legislação sanitária. Um erro de prescrição pode estar relacionado 
com a seleção do medicamento (considerando as indicações, as 
contraindicações, as alergias, as características do paciente, as 
interações medicamentosas e outros fatores), a dose, a concentração, o 
esquema terapêutico, a forma farmacêutica, a via de administração, a 
duração do tratamento e orientações de utilização, mas também a não 
prescrição de um medicamento necessário para tratar uma doença já 
diagnosticada ou para impedir os efeitos adversos de outros 
medicamentos (COMMITTEE, 2010).  

 

Esse é um conceito bastante elucidativo, pois detalha os diversos fatores 

que podem gerar erros no processo de prescrição. 

 Outra terminologia que deve ser destacada é a prescrição balanceada 

(prescription balanced) empregada para representar o contrário de erros de 

prescrição. Uma prescrição balanceada é a utilização de um medicamento 

adequado para a condição do paciente, dentro dos limites de incerteza que 

abrangem a decisão terapêutica, em um esquema posológico que otimiza a 

relação risco-benefício de causar dano.Essa definição exclui todas as formas de 

falhas de prescrição e serve como referencial para o alvo a ser alcançado com as 

ações de prevenção de erros de prescrição (ARONSON, 2009).  
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2.3 Erros de prescrição: breve histórico 

 

Jick (1974) assinalou, em estudo utilizando dados do Boston Collaborative 

Drug Surveillance Program, que 30% dos pacientes sofreram no período de 

hospitalização, no mínimo uma reação adversa a medicamento. Ao analisar 46 

mortes relacionadas a medicamentos, as situações mais frequentes foram: 

hipercalemia, uso de digoxina e insulina e sangramento devido ao uso de 

heparina. 

Em estudo no qual foram monitorados 26.462 pacientes em sete países, 

Porter e Jick (1977) apuraram que 24 pacientes morreram devido a problemas 

relacionados ao uso de medicamentos, sendo que seis desses EAs poderiam ter 

sido evitados. Os MPPs estavam envolvidos em nove das 24 mortes, sendo eles: 

digoxina, heparina, cloreto de potássio e meperidina. Uma conclusão interessante 

deste trabalho é que a heparina é o medicamento mais relacionado a mortes de 

pacientes com estado clínico estável. 

Em um hospital americano, verificou-se que 36% dos 815 pacientes 

internados sofreram algum tipo de iatrogenia e esta contribuiu para a morte de 2% 

dos pacientes, sendo o uso inadequado de medicamentos considerado fator 

importante na morbimortalidade de pacientes hospitalizados. Os medicamentos 

mais implicados nas complicações foram: nitratos, digoxina, heparina e varfarina 

(STELL et al., 1981). 

Estima-se que os erros de medicação que acontecem dentro e fora dos 

hospitais nos EUA provoquem mais de 7.000 mortes anuais, acarretando altos 

custos tangíveis e intangíveis para toda a sociedade americana (PHILLIPS; 

CHRISTENFELD; GLYNN, 1998). 

Bates e Gawande (2000) publicaram pesquisa na qual fazem a seguinte 

pergunta: “erros médicos: o que temos aprendido?”. Eles argumentam que é 

preciso modificar o modo de avaliação dos erros feitos pelo sistema de saúde, 

modificando o modo de visão individualista usado atualmente. As principais 

propostas para a prevenção dos erros de medicação são: implementação da dose 

unitária, implantação da prescrição médica computadorizada com o devido 

suporte de informação clínica e a utilização, cada vez mais intensiva, de 

farmacêuticos clínicos nas unidades hospitalares.  
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Barber, Rawlins e Dean (2003), em trabalho que analisa o modelo das 

causas dos erros de prescrição, afirmam que medicamento é assunto de todos e 

ao mesmo tempo é de ninguém. A frequência dos erros de prescrição é 

inaceitável e o ato da prescrição não se reveste da importância que deveria ter, 

havendo uma série de falhas que devem ser corrigidas. Os autores propõem que 

os médicos sejam treinados para prescrever e que sua competência como 

prescritor seja testada antes de eles começarem a fazê-lo, pois normalmente esse 

tipo de aprendizado é feito em serviço, baseado no acerto e erro. 

Em pesquisa realizada em hospital de 700 leitos, Bobb et al. (2004), 

estudando 1.111 erros de prescrição, demonstraram que a maioria deles ocorreu 

na admissão dos pacientes e 30,8% tinham significância clínica. Concluíram que 

os erros de prescrição são bastante comuns e que a prescrição eletrônica, com 

suporte clínico informatizado, pode diminuir de forma relevante os erros de 

prescrição, reforçando a importância da tecnologia na prevenção desses eventos. 

Dois interessantes trabalhos alertam que a tecnologia é relevante para a 

prevenção dos erros, entretanto, outros tipos de erros são gerados quando são 

implantadas novas tecnologias (THOMPSON, 2005; WEARS; BERG, 2005). 

Quando a informática é introduzida, surgem falhas que geralmente não são 

simples problemas de programação ou implantação dos sistemas e sim barreiras 

inerentes ao tipo de trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde (WEARS; 

BERG, 2005). Thompson (2005) cita que, em 2003, segundo dados da United 

States Pharmacopeia (USP), 20% dos erros de medicação foram devidos à 

automação, especialmente quando uma informação incorreta ou incompleta é 

inserida no sistema informatizado. 

Em investigação observacional realizada em hospital na Espanha, 

detectou-se que 6,7% das internações hospitalares foram provocadas por EAs 

relacionados a medicamentos. Foi constatado, ainda, que 70% dessas 

internações poderiam ter sido evitadas porque os eventos que as originaram 

foram considerados passíveis de prevenção (OTERO-LÓPEZ et al., 2006a). 

Em outro estudo dos mesmos autores, foram mensurados os EAs 

relacionados a medicamentos que acometem os pacientes hospitalizados, 

concluindo-se que 1,4% deles teve evento EAM evitável, 18,4% considerados 

graves.  Quando são feitas extrapolações para o total de internações hospitalares 

e quantos pacientes estarão sujeitos a esses eventos e suas consequências, 
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entende-se o quanto é grave o problema e medidas de prevenção devem ser 

implantadas o mais breve possível (OTERO-LÓPEZ et al., 2006b).  

  Erros em prescrições de pacientes que estão sendo admitidos no hospital  

ocorrem com mais probabilidade porque a transição de cuidado é um ponto crítico 

para a segurança de pacientes que utilizam medicamentos, em função da 

ausência da realização de anamnese farmacológica abrangente e exata (TAM et 

al., 2005; TULLY; BUCHAN 2009). Durante a admissão, a omissão não 

intencional de medicamentos e alterações no regime posológico são frequentes e 

podem representar 15-59% dos erros de medicação (VELO; MINUZ, 2009). A 

ausência ou a realização incompleta da anamnese farmacológica pode causar 

omissão de tratamentos, resultando em dano em mais de um terço dos pacientes 

que utilizam mais de quatro medicamentos (TAM et al., 2005). A transferência de 

pacientes para unidades de internação do mesmo hospital ou para outro hospital 

também favorece a ocorrência de erros de prescrição (TULLY; BUCHAN, 2009; 

VELO; MINUZ, 2009). 

Em editorial publicado em 2009 na revista científica Lancet, é discutido o 

estudo feito sobre os erros de prescrição cometidos por residentes no Reino 

Unido. Foram estudadas 124.260 prescrições em 19 hospitais e observada taxa 

de erros de prescrição de 8,9%, dos quais 1,7%  considerados potencialmente 

letais. Várias recomendações são feitas nesse editorial no sentido de melhorar 

esse quadro preocupante, como, por exemplo, a padronização da folha de 

prescrição e mudanças importantes no treinamento dos residentes (REVISTA 

LANCET, 2009). 

 

 

2.3.1 Investigação sobre erros de prescrição no Brasil  

 

No Brasil, os reflexos do avanço do conhecimento sobre segurança do 

paciente implicaram o desenvolvimento de programas e ações pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, como a implantação da Rede de Hospitais-

Sentinela, na incorporação e valorização dos quesitos de segurança nos 

processos de acreditação hospitalar. No âmbito acadêmico, a repercussão é 

identificada pelo incremento no número de publicações científicas abordando a 

segurança do cuidado em saúde. As investigações sobre erros de prescrição 
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desenvolvidas no país são geralmente estudos observacionais, com abordagem 

descritiva exploratória e centrada no processo do erro de prescrição. As 

pesquisas publicadas são em número reduzido e geralmente com delineamentos 

quantitativos. Assim também, na literatura internacional, os estudos empregam 

diversos conceitos de erro de prescrição para definir a variável resposta e 

desenvolvidos em diversos cenários assistenciais (ROSA; REIS, 2010). 

A opinião de profissionais de duas clínicas de um hospital universitário 

sobre as vantagens e desvantagens da prescrição eletrônica foi investigada em 

um hospital de Ribeirão Preto. Os profissionais relataram identificar fatores 

causais de erros nas prescrições, embora também mencionassem as vantagens 

em relação à manual, tal como mais legibilidade, rapidez e organização da 

prescrição informatizada. Os autores ressaltaram que o sistema computadorizado 

de prescrições do hospital representa grande avanço nas estratégias utilizadas 

para minimizar os erros decorrentes de prescrições mal formuladas. Entretanto, 

não erradica a possibilidade de ocorrência de fatores causais de erros na 

medicação, fazendo-se necessárias algumas modificações no sistema 

(CASSIANI; FREIRE; GIMENES, 2003). 

Estudo exploratório foi realizado na clínica médica de um hospital de Goiás 

empregando observações diretas e não participantes do processo de prescrição 

de medicamentos e revisões de 294 prescrições de medicamentos de pacientes 

internados na referida unidade. Identificaram-se problemas e falhas no processo 

de prescrição que podem facilitar a ocorrência de erros, como: confecção manual 

de prescrição, ambiente desfavorável, falta de dados dos medicamentos e dos 

pacientes, permissão do uso de abreviaturas e uso de nomes genéricos e 

comerciais. Para a promoção de um sistema de medicação seguro para os 

pacientes, as autoras sugerem: padronizar a maneira de prescrever os nomes dos 

medicamentos; evitar as abreviaturas; orientar e conscientizar a equipe médica 

quanto à importância de legibilidade da prescrição; realizar treinamento 

direcionado aos médicos; e implantar prescrição por meio de sistema 

computadorizado (SILVA; CASSIANI, 2004). 

Freire, Gimenes e Cassiani (2004) descreveram os erros de prescrição 

identificados em 925 prescrições em hospital universitário do interior de São 

Paulo e destacaram a necessidade de otimização do sistema, para que os fatores 

predisponentes a erros sejam minimizados ou eliminados (FREIRE; GIMENES; 
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CASSIANI, 2004). 

Estudo desenvolvido em hospital universitário analisou as falhas de 

redação em 1.351 prescrições médicas eletrônicas e opiniões de médicos e 

enfermeiros. Os resultados indicaram que 17,7% das prescrições apresentavam 

rasuras, em 16,8% havia medicamentos suspensos, em 28,2% havia informações 

que podiam deixar os profissionais em dúvida e em 25% havia medicamentos 

prescritos manualmente. Os profissionais indicaram as seguintes vantagens do 

sistema informatizado de prescrição: facilidade de leitura dos dados e rapidez 

com que a prescrição é feita e liberada. E como desvantagens: repetição de 

prescrições de dias anteriores sem revisão e informações digitadas de forma 

incorreta. Concluiu-se que, apesar de ser uma estratégia importante na redução 

de erros, é preciso revisão desse sistema e educação dos profissionais na sua 

utilização (CASSIANI; GIMENES; FREIRE, 2002). 

Estudo multicêntrico exploratório analisou a adequação das prescrições em 

quatro hospitais brasileiros e identificou eventuais erros causados por 

inadequações. A amostra consistiu de 864 prescrições obtidas nas clínicas 

médicas dos hospitais em janeiro de 2003. A pesquisa identificou uma série de 

pontos vulneráveis dos sistemas informatizados utilizados para a prescrição de 

medicamentos dos hospitais. Os pesquisadores sugerem que médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros elaborem juntos estratégias para evitarem-se erros 

de prescrição (MIASSO et al., 2009).  

A frequência de erros de prescrição foi de 20,8% em estudo descritivo e 

prospectivo com amostragem de 3.456 prescrições de um hospital universitário. 

Os médicos-residentes foram responsáveis por 55,4% dos erros de prescrição 

identificados. Em consonância com a literatura internacional, o erro de dose foi 

um dos mais frequentes. A mais alta frequência de erros de prescrição foi 

observada nas seguintes unidades de internação: ortopedia, hematologia e 

imunologia (ABRAMOVICIUS, 2007). 

Baseado na abordagem sistêmica dos erros na assistência, realizou-se 

estudo exploratório em um hospital universitário para determinar o perfil de erros 

de prescrição. Analisaram-se os erros no processo de decisão e na redação da 

prescrição. Determinou-se a taxa de prevalência de erros de prescrição 

clinicamente significativos (29,2%) e da taxa de segurança do processo de 

prescrição (70,7%). Verificou-se que 78,1% dos erros de prescrição clinicamente 
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significativos envolveram medicamentos cardiovasculares, sendo prescritos na 

maioria das vezes por médicos-residentes no primeiro ano de treinamento em 

clínica médica. Os autores destacam a importância de determinar-se o perfil dos 

erros de prescrição para estabelecer ações preventivas e incentivar uma cultura 

de segurança (NÉRI, 2004). 

Investigou-se a prática da prescrição de medicamentos de alto risco e sua 

relação com a prevalência de erros de medicação em ambiente hospitalar. Os 

erros de prescrição foram classificados como de redação ou decisão, sendo 

avaliada a influência do tipo de prescrição na ocorrência de erros. No total de 

7.148 medicamentos de alto risco prescritos, foram observados 3.177 erros, 

sendo mais frequente a omissão de informação (86,5%). Os erros se 

concentraram principalmente nos medicamentos heparina, fentanil e midazolam. 

Os pesquisadores recomendam a padronização no processo de prescrição e o 

emprego da prescrição informatizada (ROSA et al., 2009).  

Foram avaliadas 1.590 prescrições em hospital universitário de ensino e 

verificou-se que 32% delas eram pouco legíveis, com possibilidade de acarretar 

erros na dispensação dos medicamentos. Os autores enfatizaram a necessidade 

da melhoria na qualidade da prescrição (ARAÚJO; UCHOA, 2010). 

 
 
2.4 Determinantes de erros de prescrição em hospitais 

 

Erros de prescrição são eventos tipicamente derivados de enganos (erros 

baseados na execução de uma ação), lapsos (erros baseados na memória) e de 

erros no planejamento das ações (mistakes). Os fatores humanos são as 

primeiras causas de erros a serem identificadas. Entretanto, em muitas situações 

a análise de condições predisponentes ao erro mostra ambiente inseguro como 

condições latentes que contribuem para o incidente. Segundo o modelo de 

Reason (2000), falhas sequenciais no sistema, insuficiência de defesas e de 

proteções são requisitos para que o evento ocorra. 

As causas dos erros de prescrição podem ser agrupadas, segundo o 

modelo causal de acidentes de Reason (2000), e esse padrão de classificação é o 

mais empregado para descrever os erros de prescrição identificados em estudos 

desenvolvidos no contexto hospitalar (TULLY et al., 2009). 
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Conforme Reason (2000), os erros podem ser divididos em: a) falhas 

ativas; b) condições predisponentes a erros; c) condições latentes. 

 

 

2.4.1 Falhas ativas  

  

As falhas ativas compreendem os atos inseguros cometidos por 

prescritores no contato com o paciente. Portanto, espera-se que todos os erros 

sejam resultantes de no mínimo uma falha ativa. Erros baseados no 

conhecimento são as falhas mais descritas nas investigações de erro de 

prescrição para pacientes hospitalizados. Os pesquisadores verificaram que 

esses erros ocorrem porque os médicos não possuem conhecimento suficiente 

sobre os medicamentos que prescrevem e sobre os pacientes para os quais estão 

prescrevendo. O erro de dose é o mais frequentemente identificado nos estudos 

(ROSA; REIS, 2010). 

Erros de prescrição podem ser devidos à seleção do medicamento errado, 

da dose errada, da via de administração incorreta e da frequência e duração, do 

tratamento errado e outras situações (não prescrição de medicamento necessário, 

por exemplo). Podem também acontecer em virtude da prescrição errada ou 

inapropriada devido à não observação das características individuais do paciente 

e da farmacoterapia já estabelecida. Outro fator de erro de prescrição é a 

avaliação inadequada do dano potencial de um tratamento prescrito (VELO; 

MINUZ, 2009). 

 Fatores relacionados ao paciente são também suficientes para 

desencadear erros de prescrição que podem causar EAs clinicamente 

significativos. Esses erros são determinados por condições clínicas como 

insuficiência renal ou hepática, história prévia de alergia, portanto, identificáveis e 

que exigem normalmente, para a sua prevenção, ajustes posológicos ou 

substituições terapêuticas. Pacientes idosos, pediátricos e em uso de 

polifarmacoterapia são mais susceptíveis a erros de prescrição (McDOWELL; 

FERNER; FERNER, 2009; TULLY et al.,  2009; VELO; MINUZ, 2009).  

Outra falha ativa habitual é o erro baseado em normas e regras. O erro 

surge em virtude da falta de conhecimento da regra (ex: ajuste de dose em 

insuficiência renal) ou então aplicação inadequada da regra ou mesmo violação 
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desta. Erros devidos a deslizes na elaboração da prescrição são atribuídos à 

sobrecarga de trabalho ou interrupções durante as atividades relativas ao 

processo de prescrição. As pesquisas também identificaram erros devido à 

decisão de prescritores de ignorar formal ou informalmente protocolos e diretrizes 

para as quais é esperada a adesão dos profissionais da instituição (TULLY et al., 

2009; VELO; MINUZ, 2009).  

A falta de conhecimento ou treinamento inadequado, aliada às condições 

estressantes de trabalho são fatores que levam os residentes a cometerem erros 

de prescrição. Outras condições associadas a erros de prescrição e relacionadas 

aos médicos envolvem: equipes com número insuficiente de profissionais, 

execução de tarefas fora das rotinas, falta de habilidade ou desconhecimento de 

normas básicas da instituição e prescrição para paciente de outro médico (VELO; 

MINUZ, 2009). 

 

 

2.4.1.1 Interações medicamento-medicamento como falhas ativas 

 

Conforme Osório de Castro (2010), as interações podem se dividir em: 

farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. As interações 

farmacêuticas mais conhecidas como incompatibilidades ocorrem in vitro, antes 

da administração do medicamento. As interações farmacocinéticas são aquelas 

nas quais ocorrem modificações nos processos de absorção, distribuição, 

biotransformação e excreção. A interação farmacodinâmica acontece nos sítios 

de ação dos medicamentos, alterando a ação dos fármacos no receptor 

específico. 

Kelly (2001a) pesquisou 447 casos fatais de EAs relacionados a 

medicamentos, sendo 26 (5,8%) deles provocados por interações 

medicamentosas. Kelly (2001b) relata 227 casos de medicamentos que 

provocaram incapacidade permanente nos pacientes, sendo cinco (2,2%) 

motivados por interação medicamentosa. Marcellino e Kelly (2001), investigando 

eventos com medicamentos que colocaram em perigo a vida dos pacientes, 

encontraram 486 casos, sendo 89 (18,3%) provocados por interações 

medicamentosas. Em mais um trabalho sobre a significância de EAMs, Kelly 
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(2001c) descreveu 1.520 eventos de importância clínica, sendo 121 (7,9%) 

provocados por interação de medicamentos. 

Em estudo realizado por Rosa (2002), foram registradas 680 interações 

medicamento-medicamento envolvendo MPP, sendo essas interações 

concentradas nos seguintes medicamentos: digoxina (24,71%), pancurônio 

(24,26%), varfarina (15,15%) e heparina (12,35%). As interações de mais 

gravidade foram provenientes, em mais de 80% dos casos, do Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI), clínica médica e neurologia. As interações com MPP 

no estudo de Rosa (2002) não foram consideradas erros de prescrição porque 

não foi feita avaliação clínica dos casos, não sendo possível saber se o prescritor 

conhecia a interação e se havia alternativa terapêutica para o caso. 

O uso racional de medicamentos depende de uma série de fatores e, entre 

eles, a prevenção e monitoramento das interações medicamentosas são 

fundamentais. Neste contexto, as interações medicamento-medicamento com 

significância clínica são importantes causas para a ocorrência de EAM, sendo 

possível a prevenção desses eventos. Os EAMs são responsáveis por 2,8 a 4,6% 

das internações hospitalares e durante a permanência do paciente no hospital, 

aproximadamente 4,6% dos EAMs estão relacionados às interações 

medicamentosas (IMs) (PERAL; AGUIRREGOITIA et al., 2007). 
Estudo retrospectivo feito em 299 pacientes internados em CTI de hospital 

brasileiro registrou 70% de prevalência de interação medicamento-medicamento 

(IMM) potenciais, sendo a maior parte delas com significância clínica grave ou 

moderada. A ocorrência das IMMs potenciais nessa pesquisa mostrou associação 

com o número de medicamentos administrados, aumento do tempo de 

permanência e características dos medicamentos. As duas mais frequentes foram 

fentanil + midazolam e captopril + cloreto de potássio (REIS; CASSIANI, 2011). 

Existem publicações em que são examinados o conhecimento e a 

importância que é dada pelos prescritores às IMMs (BEERS; STORRIE; LEE, 

1990; GLASMAN et al., 2002; 2006; KO et al., 2008; LANGDORF et al., 2000; 

LEAPE et al., 1995; NELSON et al., 1976). De forma geral, o conhecimento dos 

prescritores sobre interações é escasso e mesmo com o auxílio de programas 

computadorizados de suporte, muitas vezes os prescritores ignoram os alertas e 

não os consideram na decisão terapêutica (KO et al., 2007; LUNA et al., 2007; 

PATERNO et al., 2009; VAN DER SIJS et al., 2008).  
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2.4.2 Condições predisponentes a erros 

 

As condições predisponentes a erros abrangem as atividades em execução 

e as condições ambientais no momento em que o erro ocorreu. Essas condições 

normalmente não causam diretamente os erros de prescrição, mas são latentes 

fatores de risco porque falhas ativas são as mais prováveis como causas de 

erros. Na perspectiva do erro de prescrição, as seguintes categorias relacionadas 

às condições predisponentes a erros podem ser estabelecidas: individualidades 

do prescritor, condições ambientais, comunicação e integração da equipe de 

saúde, processo de prescrição e paciente (VELO; MUNIZ, 2009). 

Individualidades do prescritor: falta de treinamento e de experiência dos 

prescritores são citados como fatores predisponentes ao erro, o que corrobora os 

resultados dos estudos, que demonstraram ser a falta de conhecimento adequado 

sobre medicamentos específicos uma das falhas ativas mais frequentes. Algumas 

investigações descreveram que médicos-residentes cometem mais erros de 

prescrição, entretanto, é necessário cautela para fazer essa afirmativa, porque 

nem todos os estudos realizaram o ajuste no número de erros pela taxa global de 

prescrição, o que não permite conclusões exatas. Verificou-se que elevadas taxas 

de erros de prescrição ocorrem nos momentos em que o médico tem alto número 

de prescrições para elaborar. A taxa de erros é significativamente associada à 

elaboração da prescrição após plantão noturno, especialmente para residentes 

nos primeiros anos de formação, sugerindo que a fadiga e longos períodos sem 

dormir são fatores predisponentes a erros de prescrição (VELO; MINUZ, 2009). 

Condições ambientais – As pesquisas publicadas até o momento não 

investigaram as condições ambientais como fatores associados à ocorrência de 

erros de prescrição, sendo aspecto abordado apenas em estudos que incluíram  

entrevistas com indivíduos que vivenciaram os erros de medicação em hospitais. 

Equipes com número insuficiente de médicos é um fator predisponente de erro 

identificado em três estudos internacionais. Para os médicos entrevistados, as 

condições ambientais como indisponibilidade de cadeiras e dificuldade de acesso 

a computadores são fatores de risco para erros de prescrição (TULLY et al., 

2009). 
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Comunicação e integração da equipe de saúde: ausência de normas 

que definam as responsabilidades pela prescrição, a elaboração de prescrição 

para pacientes de outro médico e a qualidade da supervisão prestada aos 

médicos-residentes são fatores considerados predisponentes a erros de 

prescrição. Outro fator importante é falha no processo de comunicação da equipe 

de saúde, tanto via telefone, por escrito ou por meio eletrônico (TULLY et al., 

2009). As falhas de comunicação podem acontecer em várias etapas do processo 

de assistência ao paciente, como, por exemplo: prescrição médica com grafia 

ilegível ou duvidosa, prescrições ambíguas ou incompletas, problemas com a 

identificação do paciente ou do prescritor, uso de abreviaturas, utilização de 

zeros, pontos e decimais e semelhança de nomes dos medicamentos (COHEN, 

2006b). 

Processo de prescrição: Os erros de prescrição relacionados às falhas de 

comunicação são os seguintes: 

 

• Legibilidade da prescrição médica 

 

Os problemas com a legibilidade da prescrição médica são 

reconhecidamente causas de erros de medicação. Em notório caso que 

aconteceu nos EUA, um médico, um farmacêutico e a farmácia como empresa 

foram processados porque foi dispensado pelo farmacêutico ao paciente o 

medicamento Plendil (felodipina) em vez do medicamento isordil (isossorbida 

dinitrato), que estava prescrito em caligrafia de difícil entendimento. O paciente, 

que recebeu o medicamento errado, sofreu infarto agudo do miocárdio e faleceu 

(COHEN, 2006c).  

Carvalho e Cassiani (2000), em trabalho sobre erros e fatores de risco na 

administração de medicamentos, evidenciaram que o não entendimento da 

prescrição é importante causa de erros de medicação.  

Conforme foi verificado nos trabalhos sobre a caligrafia, não existe uma 

classificação padrão para mensurar a legibilidade das prescrições. As pesquisas 

sobre caligrafia citadas nessa revisão foram feitas em situações controladas, ou 

seja, utilizavam-se grupos de voluntários para realizar o teste da legibilidade. 

Esses grupos já tinham conhecimento do propósito da pesquisa, havendo a 

possibilidade de mudança de comportamento durante o período de observação 
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(BERWICK; WINICKOFF, 1996; CALLIGARIS et al., 2009; FELDMAN, 1963; 

LYONS et al., 1998). 

A legibilidade possui, em sua classificação, considerável grau de 

subjetividade, pois uma série de fatores individuais de quem lê e do ambiente, 

que interferem nessa atividade, é de difícil mensuração. Entre esses fatores, 

podem ser citados: acuidade visual, experiência profissional, tempo disponível 

para ler as prescrições, luminosidade, tipo de papel usado para a prescrição, uso 

e qualidade do carbono para obter a segunda via, conhecimento sobre 

farmacologia, familiaridade com as prescrições, grau de estresse, sobrecarga de 

trabalho e outros (ROSA, 2002).  

Embora a questão da ilegibilidade da prescrição médica seja debatida há 

muito tempo, ainda subsiste considerável parcela das prescrições feita utilizando-

se o antigo modus faciendi, ou seja, a escrita à mão. Para se ter a dimensão do 

atraso em que se encontra esse procedimento, em uma pesquisa sobre farmácias 

hospitalares nos EUA feita em 2007 verificou-se que somente 16,1% dos 566 

hospitais pesquisados possuem sistema de prescrição médica computadorizada 

com suporte clínico (CRAIG et al., 2011).  

 

•  Prescrições confusas e incompletas 
 

As prescrições médicas devem ser entendidas completamente, e não 

interpretadas, evitando-se o exercício da adivinhação para se saber o que está 

prescrito. Para isso, é preciso que todas as prescrições sejam legíveis e tenham o 

nome do paciente, a data, o(s) nome(s) do(s) medicamento(s) prescrito(s) com a 

devida concentração, forma farmacêutica, via de administração, intervalo, 

quantidade a ser dispensada, duração do tratamento e que tenham a assinatura e 

os dados necessários do prescritor bem legíveis (COHEN, 2006c). 

 

• Identificação do paciente 

 

Devido a uma série de problemas, como pacientes com nomes parecidos, 

homônimos, doentes confusos que respondem aleatoriamente o que lhes foi 

perguntado, mudança de leitos e deambulação, podem ocorrer problemas de 

administração de medicamentos a pacientes errados. Uma das medidas para 
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diminuir esse tipo de problema é a prescrição ter identificação completa, com o 

nome todo do paciente e data legíveis. É responsabilidade da enfermagem a 

correta identificação do leito e do paciente, sendo a colocação de pulseira, um 

meio seguro para diminuir a administração de medicamentos a pacientes errados 

(FUQUA; STEVENS, 1988). 

Em relato feito por Phillips et al. (2001), fica evidente a importância da 

identificação correta do indivíduo; um paciente desenvolveu hemorragia fatal 

porque lhe foi administrado o anticoagulante varfarina que estava prescrito para 

outro paciente.  

Miasso e Cassiani (2000), avaliando a identificação de pacientes, relataram 

que apenas 4,1% dos pacientes foram identificados com pulseiras no momento da 

internação. Nessa instituição, foi verificado que 33,9% dos erros de medicação 

foram causados por administração de medicamentos a pacientes errados.  

Em estudo publicado por Rosa et al. (2009), houve problemas na 

identificação do paciente em 47% das 4.026 prescrições estudadas e Néri (2004) 

salientou que 35% das prescrições não apresentaram o nome completo do 

paciente.  

 

• Data da prescrição 
 

A colocação da data na prescrição é imprescindível, principalmente em 

hospitais, pois os pacientes são normalmente examinados uma vez por dia, sendo 

feitas a evolução clínica e a prescrição correspondente. A data na prescrição 

valida a dispensação e a administração dos medicamentos, assegurando que o 

que foi indicado está baseado na avaliação médica do dia em que foi feita a 

prescrição. Uma série de erros pode acontecer quando não existe a data na 

prescrição, sendo possível citar: pacientes que são medicados com indicações do 

dia anterior, não avaliação do paciente porque já existe prescrição feita com data 

errada e equívocos quando é feita análise da evolução do tratamento do paciente. 

É importante ressaltar que, em hospitais complexos de grande porte, 

milhares de doses de medicamentos são dispensadas todos os dias pela farmácia 

e as prescrições devem conter todos os seus dados completamente preenchidos, 

diminuindo, assim, a chance de enganos e falhas.  
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Rosa et al. (2009), investigando a data em prescrições com MPP, 

encontraram problemas em 9,4% (378) das prescrições. E Néri (2004), em estudo 

feito em hospital universitário do Ceará, enfatizou que não havia data em 3,60% 

(17) delas. 

 

• Uso de abreviaturas 
 

Embora o uso das abreviaturas permita ganho de tempo e de espaço, o 

preço que se paga por isso é, por vezes, alto (DAVIS, 2001). Devido a razões 

diversas, as abreviaturas podem ser mal-interpretadas, ter duplo sentido ou ser 

confusas. Existem situações em que, além da prescrição conter abreviaturas que 

aumentam as chances de erros, a caligrafia também está sofrível, dificultando 

ainda mais o correto entendimento da prescrição (GAUNT; COHEN, 2006). 

Davis (2001) considera a abreviatura U ou UI, representando unidades, 

como a mais perigosa de todas. Essa abreviatura é frequentemente confundida 

com o número zero, causando inúmeros casos de administração de insulina ou 

heparina em doses 10 vezes mais altas do que a prescrita. Nesses casos de 

superdosagens, a possibilidade de danos graves aos pacientes é considerável. A 

saída para esse problema é que não se permita o uso dessa abreviatura, devendo 

o nome unidades ser escrito sempre por extenso. 

Alguns nomes, segundo Gaunt e Cohen (2006), nunca devem ser 

abreviados, pois comumente provocam enganos, sendo eles: nomes de 

medicamentos, dias da semana, microgramas, subcutâneo, centímetro cúbico e 

unidades. 

Utilizando medidas educativas, Abushaiq et al. (2007) conseguiram 

diminuir 83% do uso de abreviaturas perigosas em prescrições. O Institute for 

Safe Medication Practices (ISMP) tem se preocupado com esse problema há 

vários anos. A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 

instituição que acredita hospitais no mundo todo, estabeleceu a proibição do uso 

de uma lista de abreviaturas, entre elas o U e o UI, nos hospitais candidatos à 

acreditação. Em erro de medicação ocorrido no Canadá, um paciente teve lesão 

grave permanente, pois recebeu 70 unidades de insulina em vez das sete 

prescritas, pois a abreviatura UI foi confundida com o número zero (KOCZMARA;  

JELINCIC; DUECK,, 2005). 



 43

2.4.3 Condições latentes  

 

As condições latentes são processos organizacionais que criam um 

ambiente cujas condições predisponentes a erros e falhas ativas podem resultar 

em erros de prescrição. Conforme revisão sistemática publicada, as investigações 

sobre condições latentes se restringiram a identificar essas situações como 

causas potenciais, não havendo o estabelecimento formal de relação causal 

direta com a ocorrência de erros (TULLY et al., 2009). 

A relutância em esclarecer dúvidas com colegas médicos mais experientes 

é uma condição latente para a ocorrência de erros. Outra condição latente 

destacada por alguns pesquisadores é a percepção dos médicos sobre a 

prescrição, pois determinados prescritores consideram que a atividade de 

prescrição de medicamentos, especialmente a repetição de uma delas 

(represcribing) não é tarefa importante (ROSA; REIS, 2010).  

Observou-se também que as bases da terapêutica, seleção de dose e os 

princípios de prescrição não são formalmente ensinados aos médicos. Questões 

estruturais como problemas logísticos no sistema informatizado de prescrições 

dificultam a interligação dos computadores das unidades de internação com a 

farmácia, sendo também citados como falhas latentes (COOMBES et al., 2008; 

ROSS; LOKE, 2009; TULLY et al., 2009). 

 
 

2.5 Normatização da prescrição 

 

Conforme Luiza e Gonçalves (2010), a prescrição médica completa deve 

ser composta de várias partes: cabeçalho, superinscrição, inscrição, subinscrição, 

adscrição, data e assinatura. O cabeçalho é onde se registra nome do paciente, 

da instituição (clínica ou hospital) e do prescritor. Quando se trata de prescrição 

hospitalar, o cabeçalho contém somente o nome da instituição. A superinscrição é 

constituída do nome e endereço do paciente, idade e do símbolo Rx. Em 

prescrições de hospital, o endereço do paciente corresponde ao leito, enfermaria 

ou clínica. O nome do medicamento, forma farmacêutica e concentração são 

registrados na inscrição. A subinscrição contém a quantidade total do 

medicamento a ser fornecida. As orientações do profissional ao paciente devem 
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estar presentes na adscrição. Em prescrições hospitalares as orientações do 

prescritor são dirigidas aos farmacêuticos e enfermeiros. A última parte da 

prescrição é composta da data e assinatura do prescritor. 

Quanto a prescrição hospitalar, trata-se de uma situação especial, pois 

geralmente é feita em impresso próprio da instituição e é dirigida ao farmacêutico 

e à enfermagem. Para cada medicamento deve existir o detalhamento adequado 

e, no caso hospitalar, é corriqueira a utilização de medicamentos em infusão 

venosa, sendo imprescindível que todos os parâmetros para o uso adequado 

estejam devidamente registrados. A utilização de expressões vagas como “se 

necessário”, “utilizar se febre” ou “utilizar conforme indicado” deve ser evitada. Os 

tratamentos com antimicrobianos, por exemplo, devem conter tempo definido com 

data de início e término, para o controle mais eficiente pela farmácia e 

enfermagem (ROSA, 2002) 

As principais regulamentações brasileiras para a prescrição médica são 

citadas a seguir: Decreto 20.931 de 1932 (BRASIL, 1932), Lei 5.991 de 1979 

(BRASIL, 1979), Código de Ética Médica (BRASIL, 2009a), Código de Ética do 

Odontologista (BRASIL, 2009b), Código de Ética Farmacêutico (BRASIL, 2004) e 

Decreto 74.170, que regula a Lei 5.991 (BRASIL, 1974). O mais importante 

contido nas legislações citadas é que a prescrição deve estar legível e sem uso 

de abreviaturas nos nomes dos medicamentos, sendo proibido o uso de códigos e 

símbolos.  

 

 

2.6 Prevenção de erros de prescrição 
 

 As estratégias de prevenção de erros de prescrição são focadas, 

principalmente, em ações direcionadas à redução da complexidade do processo 

de prescrição e ao aprimoramento do conhecimento e habilidades necessárias 

para os prescritores elaborarem uma prescrição segura (VELO; MINUZ, 2009). 

 As informações coletadas na análise dos erros de prescrição notificados 

espontaneamente ou identificados por busca ativa, permitem identificar condições 

críticas do processo de prescrição e implementar ações sistêmicas que 

aprimoraram os mecanismos de defesa contra erros (McDOWELL; FERNER; 

FERNER, 2009, VELO; MINUZ, 2009).  
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A prevenção dos erros de medicação, conforme o Institute of Medicine 

(ASPDEN et al., 2007), tem diversas proposições para hospitais, entretanto, as 

recomendações com evidência científica média são: adoção da prescrição 

eletrônica com o devido suporte clínico; inclusão de farmacêuticos nas visitas 

clínicas; viabilização de contato com farmacêuticos durante 24 horas para 

solucionar dúvidas em relação a medicamentos; procedimentos especiais e 

protocolos escritos para o uso de MPP. Esta última medida pode prevenir parte 

considerável dos erros com os MPPs (FEDERICO, 2007; LEAPE; BERWICK; 

BATES, 2002; ROSA; REIS, 2010). 

A padronização da prescrição pode evitar muitos erros de prescrição, 

principalmente os de redação (COHEN et al., 2006d). A falta de padronização e 

de normatização da prescrição pode aumentar erros (COHEN et al., 2006d; 

COOMBES et al., 2008), sendo que os mais graves estão associados às decisões 

(DEAN et al., 2002a; 2002b). A formatação ou layout da prescrição também pode 

influenciar a incidência dos erros de prescrição (COOMBES et al., 2008). 

A semelhança das ampolas de cloreto de potássio concentrado com outros 

medicamentos tem sido causa de várias mortes no mundo inteiro. Segundo 

Phillips et al. (2001), em estudo sobre erros fatais que foram notificados à Federal 

Drugs Administration (FDA) entre 1993 e 1998, oito pacientes receberam cloreto 

de potássio concentrado, ao invés de furosemida, heparina e cloreto de sódio.  

É importante ressaltar que quando o hospital adquire as soluções 

parenterais de reduzido volume de um mesmo fornecedor, esses produtos são 

muito parecidos entre si, aumentando ainda mais a possibilidade de erros.   

A experiência americana mais bem-sucedida em prevenção de erros com o 

cloreto de potássio (KCL) para uso intravenoso foi retirar todas as ampolas de 

cloreto de potássio das unidades, pois não existe situação clínica na qual seja 

necessário o uso do cloreto de potássio concentrado. As ampolas são 

dispensadas com uma tarja escrita: “necessita ser diluída, não usar sem diluir”. 

Essa medida reduziu as mortes por injeção inadvertida de cloreto de potássio 

concentrado nos EUA, de 12 em 1997 para uma em 1998 e 1999. 

As estratégias para influenciar a prescrição podem ser as visitas educativas 

aos prescritores, o uso de lembretes, suporte à decisão clínica, auditoria e 

feedback, opinião de líderes locais, consenso de grupos, MEI, encontros 

científicos e revisão de utilização de medicamentos (SKETRIS; INGRAM; 
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LUMMIS, 2009). A auditoria, feedback e visita técnica aos prescritores são o foco 

de grande parte das publicações de qualidade reconhecida e avaliada. Essas 

medidas apresentaram resultados positivos na melhoria da qualidade da 

prescrição (OSTINI et al., 2009).  

Uma das importantes contribuições para que as prescrições sejam 

aperfeiçoadas é feita pela “Colaboração Cochrane”, que  é uma organização 

internacional e importante fonte de revisões sistemáticas. Os objetivos dessa 

instituição são preparar, manter e assegurar o acesso a revisões sistemáticas 

sobre efeitos de intervenções na área de saúde. A Colaboração Cochrane  vem 

publicando varias revisões sistemáticas sobre medidas que têm efeito na prática 

profissional e nos resultados da assistência à saúde a partir do Effective Practice 

and Organization of Care (EPOC). O EPOC analisa os estudos sobre temas que 

possam aperfeiçoar determinada atividade na área da saúde e avalia aquelas 

com alto nível de evidência científica, publicando as análises feitas sobre a 

evidência científica das diversas atividades dirigidas à melhoria da assistência. 

A seguir são descritas varias revisões sistemáticas publicadas pela 

Cochrane com o objetivo de avaliar atividades específicas de melhorias da prática 

médica. Alguma delas têm como foco a prescrição, conforme a seguir:  

• Telemedicina: Currel et al. (2000); 

• prescrição de antimicrobianos em ambiente hospitalar: Davey et al. (2005);. 

• visitas educativas aos prescritores: O´Brien et al. (2007); 

• opinião de líderes locais: Flodgren et al. (2007); 

• educação interprofissional: Reeves et al. (2008);   

• suporte clínico computadorizado sobre a dose prescrita dos medicamentos: 

Durieux et al. (2010); 

• materiais educativos impressos (MEI): Farmer et al. (2008); 

• educação continuada: Forsetlund et al. (2009). 

• colaboração interprofissional: Zwarenstein, Goldman e Reeves (2010);  

• medidas elaboradas especificamente para o estudo para transpor barreiras 

que se impõem contra o aperfeiçoamento da assistência à saúde: Baker et 

al. (2010) e Shaw et al. (2005); 

• lembretes nas telas dos computadores: Shojania et al. (2009). 
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Uma das medidas educativas amplamente utilizadas são os MEI, 

consistindo em uma forma passiva de disseminação de conhecimento; e talvez 

seja a forma mais frequentemente adotada para difundir informação na área da 

saúde. Eles são acessíveis, normalmente baratos, convenientes, de fácil 

disseminação e têm custo-benefício que pode ser vantajoso (FARMER et al., 

2008). 

Estudos testando os MEI obtiveram resultados demonstrando sua 

eficiência (AUSTIN; MAMDANI, 2005; AUSTIN; MAMDANI; TU, 2004; BLACK; 

HUTCHINGS, 2002; DORMUTH et al., 2004; IBRAHIM; EHSANI; MCINNES, 

2010; MAJUMDAR; ALMASI; STTAFOR, 2004; MAJUMDAR; MCALISTER; 

SOUMERAI, 2003; SANTERRE 1996). No entanto, em revisão sistemática 

observou-se que a aplicação isolada dos MEI geralmente não modifica as práticas 

profissionais, sendo os resultados discretos e normalmente sem significância 

estatística (FARMER et al., 2008). Além disso, essa revisão não incluiu pesquisas 

realizadas no Brasil. Segundo Shaw et al. (2005), medidas direcionadas e 

específicas podem melhorar o resultado da assistência, embora os efeitos dessas 

medidas sejam discretos. 

Alguns MEI são elaborados contendo mensagens claras, diretas e 

concisas; mensagens de fácil leitura e compreensão e veiculadas em material 

sucinto; com poucas páginas; e com resultados satisfatórios (DORMUTH et al., 

2004). 

O emprego de sistemas de prescrição informatizada é recomendado como 

efetiva estratégia para reduzir tanto os erros de prescrição como de dispensação 

e administração. Eles podem reduzir o risco de dano causado por falhas de 

prescrição e aprimorar a qualidade e a segurança do cuidado (VELO; MINUZ, 

2009). 

Revisão sistemática de estudos que investigaram o impacto de sistemas de 

suporte à decisão na seleção da dose de medicamentos em prescrições 

informatizadas evidenciou que esses sistemas detectam a necessidade de 

alterações na dose inicial, principalmente elevação da dose. Essa medida 

contribui para o aumento das concentrações plasmáticas e, consequentemente, o 

alcance dos níveis terapêuticos adequados, mais rápidos. Além disso, implica 

redução dos riscos de atingir níveis terapêuticos tóxicos e diminui o tempo de 

internação (DURIEUX et al., 2010). 
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 Estudo prospectivo comparando erros de prescrição, entre unidades de 

internação, com e sem sistema informatizado, reportou que houve menos erros 

nas unidades informatizadas. Por outro lado, erro de prescrição grave e com mais 

significância clínica foi mais frequente na unidade informatizada. Esse resultado é 

explicado pelo fato de que a prescrição eletrônica pode introduzir no processo de 

prescrição dois novos tipos de erro: prescrição duplicada e informação insuficiente 

sobre a monitorização do medicamento (COLPAERT et al., 2006).  

Koppel et al. (2005) investigaram fatores de risco facilitadores de erros de 

prescrição em sistemas informatizados e verificaram que a prescrição eletrônica, 

apesar de aprimorar a segurança do processo, apresenta chances de gerar erros. 

Os erros no sistema eletrônico são gerados tanto por fatores tecnológicos como 

por fatores organizacionais. Após a implantação de um sistema informatizado, os 

hospitais devem buscar identificar os pontos críticos para a ocorrência de erros e 

implementar medidas de prevenção. Nesse sentido, verifica-se que a 

informatização pode melhorar ou não a segurança da prescrição, dependendo 

das condições de cada hospital. Para alcançar os melhores resultados, são 

essenciais o planejamento do processo de implantação e a análise dos aspectos 

de tecnologia da informação do sistema a ser empregado. Além disso, é essencial 

a capacitação dos prescritores para a utilização correta e a avaliação contínua do 

sistema após a implantação no hospital. 

Entre as estratégias educativas para melhorar a habilidade de prescrever 

medicamentos de médicos e estudantes de Medicina, é importante ressaltar o 

emprego do Guia para a Boa Prescrição Médica, da OMS, que apresentou 

efetividade em diferentes cenários internacionais, abrangendo ampla diversidade 

de estudantes (ROSS; LOKE, 2009). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

promoveu, no país, cursos de promoção do uso racional de medicamentos para 

professores de cursos de Medicina, cujo referencial teórico segue os princípios do 

guia da OMS. Pollock, Bazaldua e Dobbie (2007) sugerem, para a garantia de 

adequada prescrição, o emprego do Guia para a Boa Prática de Prescrição 

Médica acrescido de duas etapas: informação sobre custo e suporte informatizado 

on-line com disponibilidade de informações sobre medicamentos (POLLOCK; 

BAZALDUA; DOBBIE, 2007). 

Para as diferentes categorias da classificação psicológica de erros de 

medicação são sugeridas medidas de impacto na prevenção de erros de 
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prescrição. Erros de prescrição baseados no conhecimento são obviamente 

prevenidos empregando-se as estratégias educativas que tenham evidência 

científica e garantia de que nos cursos de graduação dos profissionais de saúde 

diretamente envolvidos no processo de utilização de medicamentos (médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos), sejam abordados aspectos sobre farmacologia, 

terapêutica e segurança de medicamentos, direcionados para a prática 

assistencial e a segurança do paciente (ARONSON, 2009).  

Erros de prescrição podem surgir porque normas com base científica não 

são aplicadas em determinado momento da assistência ou devido à aplicação de 

regras sem fundamentação. Dessa forma, a prevenção de erros baseadas em 

normas é centrada essencialmente na melhoria das mesmas com base em 

evidências científicas sólidas. Para prevenção de erros baseados em ação 

adotam-se estratégias de treinamento (ARONSON, 2009). 

Os erros baseados em memória são os mais difíceis de prevenir. Eles são 

mais bem-abordados pela criação de sistemas que detectam erros e permitem 

ações corretivas. Emprego de lista de itens de verificação na fase do processo de 

prescrição e alertas de sistemas informatizados são medidas sugeridas para essa 

modalidade de erro (ARONSON, 2009). 

Evidências claras obtidas dos estudos publicados sugerem que os erros de 

prescrição resultam da interação de múltiplas condições predisponentes. Mesmo 

os pesquisadores que selecionaram nos seus estudos uma condição 

predisponente principal reconhecem que mais de uma condição contribui para o 

erro. Análise detalhada de um erro de prescrição elucida as vias intrínsecas, nas 

quais as várias condições predisponentes combinaram para causar o erro. Essas 

vias são relacionadas principalmente à comunicação, educação, supervisão e 

também à unidade de internação, onde o paciente estava quando o erro ocorreu e 

que apresenta múltiplos fatores predisponentes e inter-relacionados, contribuindo, 

assim, para a ocorrência do erro de prescrição. Apresentar determinantes 

multifatoriais não é uma particularidade dos erros de prescrição, sendo esse perfil 

de causalidade citado também para os erros de medicação e os outros erros 

relacionados à assistência (TULLY et al., 2009; VELO; MINUZ, 2009).  

Como os erros de prescrição resultam de uma série de fatores, do mesmo 

modo a prevenção desses eventos requer também múltiplas ações. É importante 

que cada instituição tenha conhecimento das deficiências locais em relação aos 
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erros de prescrição e busque a introdução de medidas priorizando os fatores que, 

na realidade de cada hospital, estão contribuindo de forma mais importante para a 

ocorrência de erros de prescrição. De forma geral, a aplicação de medidas 

multifacetadas é que demonstra os melhores resultados (ROSA; REIS, 2010) 
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3 OBJETIVOS  
 

 

3.1 Objetivo geral 

 
• Avaliar a incidência de erros em prescrições contendo medicamentos 

potencialmente perigosos (MPP) específicos, antes e após a utilização de 

materiais educativos impressos (MEI), medidas multifacetadas (MM) e 

mudanças no processo de trabalho (MPT) dos profissionais responsáveis 

por prescrever em três hospitais de Belo Horizonte, Minas Gerais.  

 

 
3.2 Objetivos específicos  

 

• Determinar a incidência e o tipo de erros de prescrição nos MPPs-alvo.  

• Determinar a participação das variáveis independentes: hospital, setor de 

internação, tipo de prescrição, sexo e idade dos pacientes na incidência de 

erros das prescrições dos MPPs selecionados para o estudo. 

• Determinar o grau de adesão dos profissionais treinados às modificações 

de processo propostas para a prescrição dos MPPs selecionados para o 

estudo. 

• Avaliar possíveis aplicações das intervenções estudadas em outros                

hospitais.  

 

 

 3.3 Hipóteses  
 

As hipóteses para o objetivo principal são: 

• Hipótese nula: as medidas educativas e de mudança de processo de 

trabalho utilizadas nas duas fases do estudo não modificam a incidência de 

erros de prescrição;’ 

• Hipótese alternativa: existe associação entre a aplicação de medidas 

educativas e de mudança no processo de trabalho e diminuição de erros 

em prescrições.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Modelo da pesquisa  

 

Estudo experimental em três fases: 

Fase   1:  fase de preparação para os ensaios  

Fase 2: estudo experimental ou de intervenção do tipo ensaio de 

comunidade hospitalar, avaliando o impacto da aplicação dos MEI na incidência 

de erros de prescrição e mudanças no processo de trabalho direcionadas para 

profissionais responsáveis por prescrever. 

Fase 3: estudo experimental ou de intervenção do tipo ensaio aleatório, 

avaliando o impacto na incidência de erros de prescrição e de MM e MPT 

direcionados para profissionais responsáveis por prescrever nos hospitais 

estudados.  

 

 

4.2 Locais da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada em três hospitais brasileiros públicos de ensino, 

contando com corpo clínico fechado, localizados na cidade de Belo Horizonte, 

totalizando 1.392 leitos. Estes hospitais pertencem a  Rede de Hospitais-Sentinela 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, descritos a seguir: 

O Hospital 1 conta com 380 leitos e predomínio do atendimento em 

urgências e emergências, sendo um centro de referência na assistência de 

vítimas de politraumatismos, grandes queimaduras, intoxicações e situações de 

risco de morte. 

O Hospital 2 é universitário e geral, realiza atividades de ensino, pesquisa e 

assistência, sendo referência no sistema municipal e estadual de saúde no 

atendimento aos pacientes portadores de patologias de média e alta 

complexidade.  

           O Hospital 3 é geral, público que atende a funcionários públicos e 
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dependentes, contando com aproximadamente 536 leitos, com unidades de 

internação, emergência, centro cirúrgico e centro de tratamento intensivo. 

 
 
4.3 Coleta de dados 

 

Ocorreu em três fases distintas descritas a seguir: 

 

 

4.3.1 Preparação para os ensaios 

 

Fase 1 

Foi realizada durante 30 dias consecutivos, de 17/11 a 16/12/2007. Foram 

selecionadas as prescrições contendo MPPs e procedida a análise destas para 

estabelecer a frequência e tipos de erros. 

Após a análise dos erros foi feita seleção de dois tipos de MPPs tendo 

como critério a mais alta incidência e a possibilidade de dano dos erros 

encontrados nas prescrições. 

 
 
4.3.2 Ensaios 
 

Durante os ensaios houve a aplicação de intervenções (MEI ou MM) e feita 

coleta de prescrições para medir o possível efeito dessas medidas na incidência 

de erros de prescrição. A coleta das prescrições foi iniciada 7 dias após o inicio da 

aplicação das medidas educativas, para que os prescritores que trabalhassem em 

regime de um plantão semanal, tivessem a oportunidade de serem expostos às 

medidas aplicadas. A aplicação das medidas educativas foi feita até o último dia 

da coleta das prescrições. 

 

Fase 2 

Estudo experimental ou de intervenção do tipo ensaio de comunidade 

hospitalar, avaliando o impacto na incidência de erros de prescrição após a 
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aplicação dos MEI e mudanças no processo de trabalho direcionadas para 

profissionais responsáveis por prescrever. 

Foi realizada nesta fase a capacitação dos prescritores para a correta 

prescrição dos dois tipos de MPPs selecionados. Foram utilizados MEI para 100% 

do público-alvo nos três hospitais e colhidas prescrições durante 30 dias, de 

06/10/2009 a 04/11/2009.  

Foi feita auditoria das prescrições para detecção de erros. 

   

Fase 3 

 Estudo experimental ou de intervenção do tipo ensaio aleatorizado, para 

avaliar a influência de MM na incidência de erros de prescrição, a partir de 

medidas educativas e alteração na prática prescricional hospitalar. 

Após período de 76 dias sem qualquer tipo de intervenção, foram aplicadas 

MMs durante 14 dias (de 20/01/2010 a 02/02/10) em um hospital sorteado entre 

os participantes. Nenhuma medida foi implementada nos dois outros, 

considerados controles. Após a intervenção, colheram-se prescrições para 

verificação do impacto das MMs na incidência de erros de prescrição dos dois 

tipos de MPPs-alvos.  
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FASE 1 

 
2007 

30 dias 

 

 
FASE 2 

 
2009 

30 dias 

 

FASE 3 
 

2010 

14 dias 

 

 
FIGURA 1 - Delineamento do projeto de pesquisa - 2007, 2009 e 2010. 

 

 
4.4 Critérios de inclusão e exclusão para prescrições e medicamentos 
 
4.4.1 Critérios de inclusão 

 

Fase 1 

Todas as prescrições novas de pacientes internados nos três hospitais do 

estudo, contendo um ou mais MPP padronizado na instituição e que foi emitida no 
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período definido para a pesquisa. As prescrições incluídas foram numeradas para 

o sorteio aleatório.  

 

Todas as demais fases 

Nas demais fases todas as prescrições novas de pacientes internados nos 

três hospitais do estudo e que tinham pelo menos um dos dois tipos de MPP-alvo 

escolhidos na fase 1 foram incluídas e numeradas para o sorteio aleatório. 

 

 

4.4.2 Critérios de exclusão 

 

Fase 1 

• As prescrições que tinham MPPs não dispensados pela farmácia por 

qualquer motivo (falta no estoque, prescrição fora das normas da 

instituição ou registro feito pelo prescritor suspendendo o MPP); 

• prescrições de pacientes não internados, atendidos somente nos serviços 

de urgência e ambulatório; 

• prescrições de MPPs não recebidos no setor de dispensação da farmácia 

hospitalar (como, por exemplo, os antineoplásicos e nutrição parenteral 

não são dispensados pelas farmácias dos hospitais estudados). 

 

Todas as demais fases 

Foram seguidos todos os critérios da fase 1 e excluídas as prescrições que 

não continham os MPPs selecionados para estudo. 

 

 
4.5 Questionário para a coleta de dados 

 

Os questionários utilizados tiveram como modelos os usados por Rosa 

(2002) e Néri (2004) e não sofreram alterações durante o estudo, exceto na fase 

3, quando foi coletada a informação sobre a adesão às medidas adotadas para 

minimizar erros (APÊNDICE A). 
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4.6 Seleção das variáveis  

 

As seguintes variáveis independentes e dependentes foram selecionadas: 

 

Variáveis independentes para o objetivo principal 

1. Hospital. 

2. Clínica de origem da prescrição. 

3. Idade do paciente. 

4. Intervenções educativas e de mudança do processo de trabalho aplicadas 

durante a primeira e a segunda fase. 

5. Sexo do paciente. 

6. Tipo de prescrição. 

 

Variáveis dependentes para o objetivo principal 

1. Erros de prescrição dos MPPs. 

2. Incidência dos erros de prescrição dos MPPs. 

3. Adesão às mudanças de processo propostas pelas medidas educativas. 

  

 

4.7 Definições e coleta das variáveis independentes  
 

• Hospital 

 

As três instituições pesquisadas foram identificadas nas prescrições como 

hospital 1, 2 e 3.  

 

• Clínica de origem da prescrição 

 

As clínicas foram agrupadas em:  

Clínicas cirúrgicas: são aquelas em que a maioria dos pacientes 

internados foi ou será submetida a procedimento realizado no bloco cirúrgico. 

Clínicas médicas: são aquelas em que a maioria dos pacientes 

internados, em qualquer faixa etária, será submetida a cuidados da equipe 
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multidisciplinar, dispensando procedimento realizado no bloco cirúrgico e que não 

preencha o critério de clínica de paciente criticamente enfermo. 

Clínicas de pacientes criticamente enfermos: são aquelas em que 

maioria dos pacientes internados, em qualquer faixa etária, apresenta condições 

clínicas que determinam a necessidade de recursos especiais de monitorização e 

elevado número de profissionais para o cuidado adequado. 

A classificação nas três clínicas principais baseou-se na distribuição de 

setores do hospital em estudo e encontra-se descrita no APÊNDICE B.  

 

• Identificação e características dos pacientes 

 

Foram coletados nome, sexo e idade dos pacientes. Tiveram como fonte as 

prescrições ou, quando necessário, os Serviços de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) dos três hospitais. É importante frisar que, após o preenchimento, o 

questionário foi identificado com número e a prescrição retornou para a farmácia 

hospitalar, preservando-se o sigilo em relação ao paciente, ao responsável pela 

prescrição e ao hospital. 

 

• Intervenções educativas e de mudança do processo de trabalho a 

serem implementadas durante as fases 2 e 3 

 

Materiais educativos impressos (fase 2) 

O conteúdo das mensagens dos MEI foi direto, conciso, de fácil leitura e 

compreensão, conforme Dormuth et al. (2004). O texto utilizado (ANEXOS A, B e 

C) foi mantido inalterado durante a fase 2. Os MEI dividiram-se em panfletos, 

cartazes e banners e as características e modo de distribuição são descritas a 

seguir. 

a) Panfletos 

Dimensões: 15 x 21 cm (ANEXO A).  

Método de distribuição: foram distribuídos de três formas diferentes, 

sendo entrega direta em mãos do médico ou dentista, afixados nos 

quadros de avisos dos locais de prescrição e deixados sobre as mesas 

das áreas utilizadas para prescrever. O número de panfletos foi 20% 

maior do que o número de prescritores de cada unidade hospitalar. 
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b) Cartazes  

Dimensões: 42 por 29,7 cm (ANEXO B) 

Método de distribuição: os cartazes foram afixados em todos os locais 

de prescrição dos três hospitais. Número de cartazes distribuídos: 63 

(11 no hospital 1, 39 no hospital 2 e 13 no hospital 3). 

c) Banners 

Dimensões: 80 por 120 cm (ANEXO C) 

Método de distribuição: exposição feita no local de mais circulação da 

organização, tendo sido escolhida a entrada principal das instituições. 

Número distribuído: foi exposto um banner por hospital. 

 

Medidas multifacetadas (fase 3)  

a) Convencimento de chefes e coordenadores de serviços da organização 

e de líderes locais, segundo Flodgren et al. (2007).  

Realizou-se exposição sobre as MMs para o diretor geral, diretor clínico 

e técnico, gerência da unidade, chefias de clínicas, chefia e 

coordenadoras de enfermagem, chefe da farmácia hospitalar e outras 

coordenações/chefias do hospital selecionado. As MMs foram 

apresentadas pelo chefe de clínica nas reuniões que cada 

especialidade realiza com todos os seus integrantes para estimular a 

adesão. Os farmacêuticos hospitalares tiveram treinamento mais 

detalhado na pesquisa e na utilização das MMs e fez-se reunião com as 

enfermeiras coordenadoras para convencimento e apoio às medidas a 

serem aplicadas (ANEXO D). 

b) Elaboração de padrão ou modelo de prescrição para os medicamentos 

com alta incidência e gravidade de erros e colocação do modelo na 

área de trabalho de todos os computadores utilizados para prescrição, 

conforme Schedlbauer et al. (2009) e Shojania et al. (2009): essa 

medida teve como base a incidência e o tipo dos erros das prescrições 

da fase 2  e foi aplicada no hospital sorteado (ANEXO E). 

c) Utilização de MEI direcionados para a prevenção de erros encontrados, 

conforme Shaw et al. (2005). 

Essa medida foi aplicada da mesma maneira que a intervenção descrita 

no item anterior (b). 
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d) Orientação direta aos prescritores nos locais de trabalho (O´BRIEN et 

al., 2007): durante todo o período da fase 3, farmacêuticos treinados 

para a aplicação das MMs passaram todos os dias nas áreas de 

prescrições para explicar as MMs que foram aplicadas. Solicitou-se aos 

prescritores a leitura dos cartazes, incentivando-os a usarem os 

modelos propostos de prescrição disponíveis na área de trabalho dos 

computadores. Para as clínicas com prescrição manuscritas, foi 

incentivada a mudança da prescrição manual para o modelo proposto 

em computador, assim como foram oferecidos e disponibilizados blocos 

de prescrições pré-digitadas, grampeados na prescrição principal 

(ANEXO F).  

 

• Tipo de prescrição  

 

Foram categorizadas em: a) pré-digitada; b) mista; c) escrita à mão. 

 

 

4.8 Definição e coleta das variáveis dependentes para o objetivo principal 
 

• Definição de erro de prescrição 

 

As definições de erro de prescrição adotadas nesta pesquisa são propostas 

por Lesar et al. (1990) e pelo Comitê de Especialistas que assessora a OMS em 

segurança no uso de medicamentos (COMMITTEE, 2010), que considera erro de 

prescrição um desvio não intencional de padrões de referência, como: 

conhecimento científico atual, práticas normalmente reconhecidas, especificações 

técnicas dos medicamentos e legislação sanitária.  

 

• Classificação dos erros de prescrição 

 

Os critérios utilizados são os de Dean, Barber e Schachter (2000), que 

classificam erros em duas categorias:  

a) Erros no processo de decisão: são aqueles associados ao grau de 

conhecimento do prescritor, envolvendo conhecimento sobre o quadro 
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clínico do paciente e escolha da farmacoterapia. Consideraram-se erros 

de decisão as prescrições errôneas da forma farmacêutica, 

concentração, via de administração, intervalo, dose e velocidade de 

infusão.  

b) Erros na redação da prescrição: são associados ao grau de 

cumprimento das boas práticas de elaboração da prescrição. Foram 

classificadas como erros de redação a ilegibilidade parcial ou total e 

omissão avaliada nos seguintes componentes da prescrição: nome do 

paciente, data, corpo da prescrição (forma farmacêutica, concentração, 

via de administração, intervalo, nome do MPP e abreviaturas). 

 
 

4.9 Definição dos tipos de erro de prescrição 

 

• Presença de interações medicamento-medicamento 

 

Investigou-se a presença de IMM, registrando-se quantas e quais 

interações ocorreram com os dois tipos de MPP-alvo. É importante ressaltar que 

nesta variável foram registradas somente as interações entre MPP-MPP e MPP-

outros medicamentos e que somente as interações com significado clínico foram 

verificadas, conforme a classificação proposta por Hansten (2007) e a fonte 

eletrônica Medscape (2008; 2009; 2010).  

Havendo divergência entre essas duas fontes citadas anteriormente, 

adotou-se a classificação mais abrangente da interação. Por exemplo, uma 

interação pode ser classificada em nível 4 (sem significância clínica) por Hansten 

(2007) e ter a classificação 3 (com significado clínico) pelo Medscape. Nesse 

caso, prevaleceu a categorização mais abrangente, ou seja, aquela feita pelo 

Mescape. 

As interações citadas nos MEI (ANEXOS A, B, C e D) que ocorreram nas 

fases 1 e 2 foram consideradas erros potenciais. Essas interações foram 

classificadas como erros de prescrição potenciais, pois podiam ter sido mantidas 

pelo prescritor devido ao quadro clínico do paciente e/ou pelos benefícios da 

interação presente na prescrição.  
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• Dose 

 

Foi classificada como errada quando o prescrito foi 20% acima ou abaixo 

da dose preconizada para o caso na literatura. Overdose/sobredose ocorreu 

quando o MPP foi prescrito em dose superior à máxima estabelecida pelo 

fabricante do produto ou aquelas definidas na literatura (AMERICAN SOCIETY 

OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS - AHFS, 2008; DICIONÁRIO - DEF, 2008; 

FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2010).  

 

• Forma farmacêutica 

 
a) Forma farmacêutica errada: quando a prescrição foi confrontada com as 

referências sobre farmacologia, com a bula do medicamento e o dicionário 

de especialidades farmacêuticas e estava incorreta (AHFS, 2008; DEF, 

2008; FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2010); 

b) forma farmacêutica incompleta: quando na prescrição não foi descrita a 

forma farmacêutica de forma completa; 

c) forma farmacêutica duvidosa/pouco legível: quando não foi possível 

distinguir claramente, na prescrição, qual a forma farmacêutica prescrita, 

deixando margem a suposições; 

d) forma farmacêutica ausente: quando não se registrou na prescrição a 

forma farmacêutica do medicamento prescrito. 

 

• Concentração, via de administração, intervalo e taxa de infusão 

 

Os critérios de julgamento são os mesmos da forma farmacêutica. Outra 

possibilidade de classificação adotada foi "não se aplica" para o intervalo e 

velocidade de infusão, em situações em que um dos parâmetros não é usado. 

Como exemplo, cita-se infusão contínua de medicamentos (intervalo) e quando o 

medicamento foi prescrito para administração intramuscular (velocidade de 

infusão). 
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• Legibilidade da prescrição 

 

A legibilidade foi avaliada em três componentes: nome do paciente, data e 

corpo da prescrição, pois os erros podem guardar independência nessas partes 

da prescrição (ROSA, 2002). Adotou-se a classificação de legibilidade conforme 

FIG. 2 e baseado em Rosa (2002) e Rosa et al. (2003). 
 

 
FIGURA 2 - Padrão de legibilidade adotado, 2007-2010. 

 

Cada palavra foi examinada e avaliada separadamente, procurando-se 

evitar a interpretação ou dedução, conforme padrão estabelecido por Rosa (2002) 

e Rosa et al. (2003). A prescrição do MPP deve ser entendida e não interpretada. 

Considerando-se o corpo da prescrição, a legibilidade foi considerada ilegível 

quando pelo menos 50% do conteúdo foram indecifráveis.  

 

• Uso de abreviaturas 

 

Durante as fases do estudo (1, 2 e 3) foram contadas quantas e quais as 

abreviaturas presentes em cada prescrição, conforme ANEXO G. Em relação à 

legibilidade das abreviaturas, foram registradas as pouco legíveis ou duvidosas. 

Em relação às abreviaturas U ou UI, significando unidades, devido ao perigo 

associado ao uso das mesmas (DAVIS, 2001), elas foram objeto de análise à 

parte, determinando-se a proporção de itens prescritos que as contêm e o número 

de vezes que aparecem. Para as abreviaturas UI foram registradas legíveis e 

pouco legíveis. Contaram-se somente as abreviaturas relacionadas à prescrição 
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dos MPPs-alvo. Foram comparadas as abreviaturas relacionadas aos dois MPPs- 

alvo. 

 

• Adesão às mudanças de processo propostas 

 

Esta variável foi analisada somente na fase 3 para o hospital sorteado, 

sendo aplicadas às MMs. Verificou-se se os modelos propostos colocados na 

área de trabalho dos computadores e os impressos para prescrição manual foram 

aceitos ou não pelo prescritor. 

Os modelos utilizados nos computadores e nos impressos foram aprovados 

pela Diretoria Clínica e Técnica do Hospital 

 

• MPP 
  

Foram considerados MPPs os medicamentos que se enquadram na lista 

estabelecida por Cohen (2006a) e padronizados nos três hospitais do estudo 

(ANEXO H). 

 

4.10 Amostra e processo amostral  

 

As prescrições contendo MPP foram separadas conforme os critérios de 

inclusão, numeradas sequencialmente a partir do número um, de forma separada 

por hospital. Utilizou-se tabela de números aleatórios para selecionar a amostra 

estabelecida. 

O cálculo da amostra para as duas fases foi feito com nível de 

confiabilidade de 95% e baseado no estudo de Rosa (2002). O cálculo amostral 

levou ainda em consideração os resultados de coleta-piloto realizada nos três 

hospitais da pesquisa, durante sete dias em outubro de 2007 e no número 

aproximado de prescrições de cada unidade hospitalar no período de 30 dias. 

Com base em informações da fase 1 do estudo e de coleta-piloto durante sete 

dias em setembro de 2009, calculou-se a amostra de prescrições com os MPPs-

alvo. A TAB. 1 resume a distribuição do plano amostral das fases (1,2 e 3). As 

prescrições com os dois tipos de MPPs-alvo foram coletadas para amostragem 

durante 30 dias (fase 1 e fase 2) e 14 dias (fase 3). 
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TABELA 1 - Cálculo amostral da fase 1, fase 2 e fase 3, 2007, 2009 e 2010 

Fase Hospital 
Prescrições por 

mês com  
MPP-alvo 

Erro-padrão 
amostral 

Nível de   
confiabilidade 

Tamanho 
da 

amostra 

F1 1 3.500 5,5% 95% 222 

 2 4.000 6,3% 95% 176 

 3 6.800 6,4% 95% 172 

F2 1 3.500 4,75% 95% 293 

 2 4.000 4,75% 95% 296 

 3 6.800 4,75% 95% 305 

F3 1 3.500 4,75% 95% 293 

 2 4.000 4,75% 95% 296 

 3 6.800 4,75% 95% 305 

 

 

4.11 Método de coleta das variáveis 
 
4.11.1 Grupo de trabalho para a coleta e análise dos dados   

 

O projeto, durante toda a sua execução, contou com o trabalho de um 

coordenador, que assumiu as funções de planejamento, organização e execução 

de todas as atividades da pesquisa, e três supervisores farmacêuticos, sendo um 

em cada hospital. As funções dos supervisores foram as seguintes: interlocução 

direta com o coordenador do projeto, orientação das atividades dos bolsistas na 

coleta de dados do hospital, avaliação dos questionários preenchidos pelos 

bolsistas e a avaliação da legibilidade, constituindo-se em um dos juízes para 

cálculo do índice Kappa de Fleiss. Houve, ainda, a participação de bolsistas 

estudantes de Farmácia e Medicina na coleta e digitação dos dados e 

preenchimento inicial dos questionários. 
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4.11.2 Controle de vieses  

 

Em todas as fases das coletas foram realizadas preliminarmente coletas-

piloto, procurando, assim, testar os questionários e o banco de dados e corrigir os 

possíveis problemas para a coleta definitiva de dados. 

O período de coleta da fase 3 foi reduzido de 30 para 14 dias e ocorreu de 

20/01/2010 a 02/02/10. Essa mudança no período de coleta foi necessária, pois 

no começo de fevereiro foram iniciadas as residências médicas, com a introdução 

de elevado número de residentes em hospitais que oferecem residência médica. 

Como os três hospitais do estudo possuem residência médica, a possibilidade de 

introdução de viés no estudo foi relevante, dado que os residentes começam a 

prescrever logo nos primeiros dias.  

Para determinar a confiabilidade da avaliação da legibilidade, adotou-se o 

índice Kappa de Fleiss. A legibilidade foi verificada pelo farmacêutico supervisor 

de cada hospital e por mais dois farmacêuticos hospitalares com mais de 10 anos 

de experiência profissional, de maneira independente.  

 

 

4.12 Metodologia estatística 

 

Inicialmente foi realizada análise univariada com o objetivo de avaliar as 

diferenças existentes entre os hospitais, bem como as mudanças ocorridas entre 

as fases da pesquisa. Neste estudo, empregou-se o teste Qui-quadrado e nos 

casos em que ocorreram freqüências inferiores a cinco erros, o teste de Fisher-

Freeman-Halton, que é um teste análogo ao teste exato de Fisher para tabelas 

2x2. 

As medidas descritivas foram apresentadas em tabelas com a média, 

mediana, mínimo (mín), máximo (máx) e desvio-padrão (dp). Com o objetivo de 

avaliar a concordância entre os três juízes quanto às variáveis de interesse, usou-

se o Kappa de Fleiss. Utilizou-se, ainda, o teste Kruskal-Wallis para a 

comparação entre os hospitais e as fases.  

Após a análise univariada, foi feita regressão logística multivariada com o 

objetivo de identificar as variáveis relacionadas à ocorrência de erro na 

prescrição. De posse do modelo logístico final, foi possível estimar a 
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probabilidade de alguma prescrição apresentar algum erro e cada prescrição 

pôde ser classificada em dois grupos: com erro e sem erro. A prescrição foi 

classificada como tendo erro quando a probabilidade foi superior a 50%. Todos os 

resultados foram considerados significativos para probabilidade de significância 

inferior a 5% (p<0,05), tendo, portanto, pelo menos 95% de confiança nas 

conclusões apresentadas. O programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS)  versão 17.0 foi utilizado para a análise estatística. 

Quanto à regressão logística, as análises tiveram o objetivo de identificar 

os fatores que influenciaram na ocorrência ou não do erro na prescrição dos 

MPPs-alvo. O erro foi relacionado à forma farmacêutica, concentração, via de 

administração, intervalo, taxa de infusão e dose. As seguintes variáveis foram 

selecionadas para essa análise: hospital, fase do estudo, tipo de prescrição, setor 

de internação, sexo e faixa etária do paciente. 

Durante a análise univariada foi feita pré-seleção dos fatores considerando-

se aqueles que apresentaram probabilidade de significância inferior a 25%. A 

partir desses resultados fez-se a análise de regressão logística com o objetivo de 

identificar os fatores relacionados à ocorrência de erro na prescrição, sendo que 

os fatores que não se mostraram significativos foram retirados. De posse do 

modelo logístico final, foi possível estimar a probabilidade de alguma prescrição 

apresentar algum erro e cada uma pôde ser classificada em dois grupos: com erro 

e sem erro.  

 

 
4.13 Riscos e benefícios da pesquisa 

 

 As medidas testadas tiveram como objetivo principal verificar o efeito na 

prescrição dos dois tipos de MPPs-alvos. As precauções adotadas para evitar 

risco potencial para os pacientes foram as seguintes: as medidas utilizadas foram 

devidamente discutidas e aprovadas pela diretoria geral, clínica e técnica;  

verificação criteriosa das prescrições dos MPPs-alvo na farmácia dos hospitais 

avaliados. 

Constatou-se o risco de o prescritor escolher o modelo proposto para 

prescrição e não preencher os espaços destinados à escolha da dose, intervalo e 

via de administração. Para evitar que esses erros de prescrição se tornassem 
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erros de dispensação e chegassem até o paciente, foi feita vigilância diferenciada 

pelos farmacêuticos do hospital submetido às MMs, nas prescrições que 

adotassem os modelos propostos para a prescrição dos dois tipos de MPPs 

selecionados. Diante da situação de espaços não preenchidos nas prescrições 

baseadas nos modelos, fez-se contato imediato com o prescritor ou médico 

responsável pela clínica que originou a prescrição para esclarecimentos de 

dúvidas. 

Os benefícios relacionaram-se ao conhecimento gerado no sentido de 

aperfeiçoar a prescrição dos dois tipos de MPPs-alvo e possível adoção dessas 

medidas na prática diária. 

 

 

4.14 Parecer ético 

 

A pesquisa proposta foi registrada no Sistema Nacional de Saúde e 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP/CONEP) sob o número 

0028.1.191.000-05 e foi aprovada pelas Comissões/Comitês de Ética em 

Pesquisa, dos três hospitais participantes do projeto. 

As propostas para mudanças nas prescrições nas fases 1 e 2 foram 

implementadas sem haver, em nenhum momento, obrigatoriedade na adesão às 

medidas propostas, respeitando-se, assim, o Código de Ética dos Médicos e 

Odontologistas.  

 

 

4.15 Financiamento da pesquisa e conflito de interesses 

 

A presente pesquisa conta com financiamento proveniente de convênio 

firmado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Houve processo seletivo 

nacional de propostas de pesquisa da rede de serviços de saúde-sentinela da 

ANVISA, conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 169 de 07 de junho 

de 2005, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de junho de 2005. Os 

recursos para a realização do estudo foram aportados somente em 2008 e 2009. 
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Não há conflitos de interesses comerciais a declarar por algum de seus 

pesquisadores participantes. 
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5 RESULTADOS  
 
 
 5.1 Caracterização geral dos pacientes 

 

Foi observado percentual de homens significativamente superior no 

hospital 1 e o hospital 3 apresentou o mais baixo percentual de pacientes do sexo 

masculino em todas as fases estudadas. Verificou-se não haver diferença 

significante nas três diferentes fases num mesmo hospital (TAB. 2). 

 

TABELA 2 - Incidência de pacientes do sexo masculino considerando-se a fase 

do estudo e o hospital 

Hospital 
Fase 

1 2 3 
P 

Fase 1 173/222 (77,9%) c
A  95/176 (54,0%) b

A  74/172 (43,0%) a
A  < 0,001

Fase 2 214/293 (73,0%) c
A  160/296 (54,1%) b

A  130/305 (42,6%) a
A  < 0,001

Fase 3 221/293 (75,4%) b
A  153/296 (51,7%) a

A  155/305 (50,8%) a
A  < 0,001

P 0,443 0,819 0,088  

Os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado.  
As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as letras maiúsculas 
para a comparação no mesmo hospital e as fases. 
 

A análise da idade mostra diferenças significativas entre os três hospitais 

nas três fases do estudo, sendo que no hospital 1 foram atendidos pacientes mais 

jovens e no hospital 3 predominaram pacientes idosos. Na avaliação ao longo do 

estudo, não se observaram diferenças significativas entre as três fases nos 

hospitais 2 e 3. Já no hospital 1 foi identificada significativa diferença, sendo que 

os pacientes da fase 1 eram mais jovens do que os das fases 2 e 3 (TAB. 3). 
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TABELA 3 - Avaliação da idade, em anos, dos pacientes considerando-se a fase 

do estudo e o hospital  

Hospital 
Fase 

1 2 3 
P 

Fase 1 

 

 

37,6 ± 17,5 a
A  

Md = 35,0  

IQR = 22,3 

47,4 ± 23,1 b
A  

Md = 52,7 

IQR = 31,0 

63,7 ± 18,2 c
A  

Md = 67,0 

IQR =21,0 

 
 

< 0,001 

Fase 2 

 

 

43,4 ± 17,4 a
B  

Md = 43,0 

IQR = 29,0 

47,7 ± 23,5 b
A  

Md = 53,1 

IQR = 34,9 

65,1 ± 16,2 c
A  

Md = 67,0 

IQR = 18,0 

 
 

< 0,001 

Fase 3 

 

 

44,0 ± 17,5 a
B  

Md = 43,0 

IQR = 26,0 

51,3 ± 24,6 b
A  

Md = 56,3 

IQR = 37,2 

65,5 ± 17,1 c
A  

Md = 67,0 

IQR = 18,0 

 

 
< 0,001 

P < 0,001 0,107 0,743  

Nota **  os valores referem-se à sx ± , mediana (Md) e intervalo interquartílico (IQR) e a 
probabilidade de significância refere-se ao teste Kruskal-Wallis. 

           As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as letras  
           maiúsculas para a comparação no mesmo hospital e as fases. 
 

 

5.2 Caracterização geral da origem das prescrições 

 

A TAB. 4 exibe a caracterização da origem das prescrições, sendo a 

especialidade clínica predominante nos hospitais 2 e 3, exceto na fase 3 hospital 

2. Nota-se no hospital 1 que os pacientes criticamente enfermos originaram mais 

de 50% das prescrições. Verifica-se que houve diferença significativa entre as 

frequências, tanto nos hospitais quanto nas fases. 
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TABELA 4 - Caracterização das prescrições quanto à origem  considerando-se a 

fase do estudo e o hospital 

Hospital 
Fase Setor 

1 2 3 
P 

Esp. Clínica 72/222 (32,4%) 95/176 (54,0%) 107/172 (62,2%) 

Esp. Cirúrgica 23/222 (10,4%) 55/176 (31,3%) 46/172 (26,7%) 

F  1 

 

 Pac. Crit. Enfermos 127/222 (57,2%) 26/176 (14,8%) 19/172 (11,0%) 

 
 
 

< 0,001 

Esp. Clínica 111/293 (37,9%) 136/296 (45,9%) 160/305 (52,5%) 

Esp. Cirúrgica 45/293 (15,4%) 94/296 (31,8%) 88/305 (28,9%) 

F2 

 

 Pac. Crit. Enfermos 137/293 (46,8%) 66/296 (22,3%) 57/305 (18,7%) 

 
 
 

< 0,001 

Esp. Clínica 97/293 (33,1%) 114/296 (38,5%) 177/305 (58,0%) 

Esp. Cirúrgica 26/293 (8,9%) 29/296 (9,8%) 93/305 (30,5%) 

F3 

 

 Pac. Crit. Enfermos 170/293 (58,0%) 153/296 (51,7%) 35/305 (11,5%) 

 
 
 

< 0,001 

P 0,024 < 0,001 0,047  

Os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado. 

 

Foi analisado o total de 2.667 MPPs,  sendo 1.987 (74,6%) prescrições das 

heparinas não fracionadas (HNF) e 680 (25,4%) de cloreto de potássio (KCL). A 

TAB. 5 mostra, além da origem das prescrições, o comportamento e as 

características dos MPPs prescritos. Pode-se observar que a clínica de pacientes 

criticamente enfermos foi dominante no hospital 1 e na fase 3 do hospital 2. A 

especialidade clínica foi responsável por mais de 50% das prescrições no hospital 

3. 
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TABELA 5 - Caracterização das prescrições e MPPS quanto à origem – Hospital 1, 2 e 3 / fase 1, fase 2 e fase 3, 2007, 2009 e 

2010 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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Especialidade clínica 72 76 28,3 1,1 111 121 38,3 1,1 97 103 32,3 1,1 

Especialidade cirúrgica 23 31 11,6 1,3 45 50 15,8 1,1 26 31 9,7 1,2 

Pacientes crit. enfermos 127 161 60,1 1,3 137 145 45,9 1,1 170 185 58,0 1,1 
1 

Total 222 268 100, 0 1,2 293 316  100,0 1,1 293 319 100,0 1,1 

Especialidade clínica 95 103 50,2 1,1 136 147 42,0 1,1 114 121 33,7 1,1 

Especialidade cirúrgica 55 66 32,2 1,2 94 106 30,3 1,1 29 30 8,4 1,0 

Pacientes crit. enfermos 26 36 17,6 1,4 66 97 27,7 1,5 153 208 57,9 1,4 
2 

Total 176 205  100,0 1,2 296 350  100,0 1,2 296 359 100,0 1,2 

Especialidade clínica 107 115 60,2 1,1 160 174 51,6 1,1 177 181 56,2 1,0 

Especialidade cirúrgica 46 56 29,3 1,2 88 103 30,6 1,2 93 106 32,9 1,1 

Pacientes crit. enfermos 19 20 10,5 1,1 57 60 17,8 1,1 35 35 10,9 1,0 
3 

Total 172 191  100,0 1,1 305 337  100,0 1,1 305 322 100,0 1,1 
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5.3 Incidência de prescrições digitadas, escritas à mão e mista. 

 

A TAB. 6 demonstra que a utilização de prescrições pré-digitadas foi 

significativamente superior no hospital 1 e inferior no hospital 2 em todas as fases 

do estudo. De modo geral, o hospital 1 é o que mais utiliza a prescrição pré-

digitada e o hospital 2 é o que mais usa a prescrição escrita à mão. E no hospital 

3, embora o percentual de prescrições escritas à mão tenha sido mais alto, o 

percentual de prescrições pré-digitadas foi superior ao observado no hospital 2. 

Ressalta-se que essas diferenças foram significativas. 

Além disso, no hospital 1 houve expressivo aumento da proporção de 

prescrições pré-digitadas e significativo decréscimo dos demais tipos de 

prescrições. No hospital 2, houve acentuada redução da proporção de prescrições 

escritas à mão e considerável aumento de prescrições mistas. E, no hospital 3, 

não foram identificadas diferenças significativas entre a fase 1 e fase 2. Já na fase 

3 observou-se significativo aumento das prescrições pré-digitadas e marcante 

redução das prescrições escritas à mão. 

 

TABELA 6 - Incidência de prescrições digitadas, escritas à mão e mista, 

considerando-se a fase e o hospital 
Hospital 

Fase 
Tipo de 

prescrição 1 2 3 
P 

Pré-digitada 116/222 (52,2%) 10/176 (5,7%) 37/172 (21,5%) 

Escrita à mão 25/222 (11,3%) 145/176 (82,4%) 93/172 (54,1%) 

Fase 1 

 

 Mista 81/222 (36,5%) 21/176 (11,9%) 42/172 (24,4%) 

 
 

< 0,001 

Pré-digitada 181/293 (61,8%) 22/296 (7,4%) 83/305 (27,2%) 

Escrita à mão 10/293 (3,4%) 229/296 (77,4%) 166/305 (54,4%) 
Fase 2 

 
Mista 102/293 (34,8%) 45/296 (15,2%) 56/305 (18,4%) 

 
 

< 0,001 

Pré-digitada 213/293 (72,7%) 22/296 (7,4%) 103/305 (33,8%) 

Escrita à mão 12/293 (4,1%) 195/296 (65,9%) 143/305 (46,9%) 

Fase 3 

 

 Mista 68/293 (23,2%) 79/296 (26,7%) 59/305 (19,3%) 

 
 

< 0,001 
P < 0,001 < 0,001 0,037  

Os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado. 
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5.4 Distribuição de freqüência de erros da prescrição dos MPPs e sua 

distribuição entre os hospitais do estudo, na fase 1 

 

A escolha dos dois tipos de MPP-alvo ocorreu na fase 1 com base na 

frequência e na gravidade do dano potencial que o erro pode causar. O estudo de 

incidência encontra-se descrito na TAB. 7 a seguir. Nota-se que as HNFs (5.000 

unidades – ampola de 0,25 mL e 1.000 unidades por mililitro - frasco-ampola 5 

mL) foram o MPP com mais alta frequência de erros (391) e o KCL foi o quinto 

mais frequente.  

 

TABELA 7 - Distribuição de freqüência absoluta e relativa das prescrições que 

apresentaram algum erro considerando-se o hospital e os MPPS – 

fase 1, 2007 

Hospital 
MPP 

1 2 3 
HEPARINA (5.000 unidades - AMPOLA 0,25 ML 151 (17,2%) 56 (7,9%) 137 (23,6%) 

GLICOSE (50% 500 MG/ML - AMPOLA 20 ML 65 (7,4%) 112 (15,9%) 71 (12,2%) 

CLORETO DE POTÁSSIO (10% 100 MG/ML - AMPOLA 10 ML) 65 (7,4%) 78 (11,1%) 45 (7,8%) 

INSULINA HUMANA REGULAR SOL.INJ (100 unidades /ML - FRASCO 

AMPOLA 10 ML) 43 (4,9%) 68 (9,6%) 62 (10,7%) 

MORFINA SOLUÇÃO INJETÁVEL (10 MG - AMPOLA 1 ML) 51 (5,8%) 39 (5,5%) 37 (6,4%) 

MIDAZOLAM  117 (13,3%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 

FENTANILA 106 (12,1%) 6 (0,9%) 5 (0,9%) 

INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETÁVEL (100 unidades /ML 

- FRASCO AMPOLA 10 ML) 15 (1,7%) 20 (2,8%) 39 (6,7%) 

TRAMADOL SOLUÇÃO ORAL (100 MG/ML - FRASCO 10 ML) 35 (4%) 19 (2,7%) 20 (3,4%) 

CLORETO DE SÓDIO (20% 200 MG/ML - AMPOLA 10 ML) 3 (0,3%) 59 (8,4%) 6 (1%) 

CETAMINA FORMA RACEMICA + INJETÁVEL (50 MG/ML - AMPOLA 

10 ML) 45 (5,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL (500 MG/ML - 

AMPOLA 10 ML) 20 (2,3%) 18 (2,6%) 6 (1%) 

CODEÍNA (30 MG – COMPRIMIDO) 11 (1,3%) 0 (0,0%) 30 (5,2%) 

NALBUFINA SOLUÇÃO INJETÁVEL (10 MG - AMPOLA 1 ML) 11 (1,3%) 8 (1,1%) 20 (3,4%) 

MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL (5 MG/ML - AMPOLA 3 ML) 36 (4,1%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 

HEPARINA 4 (0,5%) 34 (4,8%) 0 (0,0%) 

FENTANILA SOLUÇÃO INJETÁVEL (0,05 MG/ML - FRASCO-AMPOLA 

10 ML) 0 (0,0%) 35 (5%) 0 (0,0%) 

MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL (5 MG/ML - AMPOLA 10 ML) 1 (0,1%) 29 (4,1%) 1 (0,2%) 

TRAMADOL (50 MG/ML - AMPOLA 2 ML) 0 (0,0%) 9 (1,3%) 21 (3,6%) 

ENOXAPARINA (40 MG - SERINGA PREENCHIDA) 20 (2,3%) 2 (0,3%) 5 (0,9%) 

NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL (2 MG/ML - AMPOLA 4 ML) 18 (2,1%) 1 (0,1%) 3 (0,5%) 

DOBUTAMINA (12,5 MG/ML - AMPOLA 20 ML) 1 (0,1%) 19 (2,7%) 2 (0,3%) 

 



 

 

76

Continua TAB. 7 
Hospital MPP 

1 2 3 
PANCURÔNIO SOLUÇÃO INJETÁVEL (2 MG/ML - AMPOLA 2 ML) 18 (2,1%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 

PROMETAZINA (25MG/ML - AMPOLA 2ML) 3 (0,3%) 3 (0,4%) 10 (1,7%) 

MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL (1 MG/ML – AMPOLA 5 ML) 1 (0,1%) 15 (2,1%) 0 (0,0%) 

CODEÍNA + PARACETAMOL (30 MG/ 500 MG - COMPRIMIDO) 1 (0,1%) 14 (2%) 0 (0,0%) 

ENOXAPARINA (60 MG - SERINGA PREENCHIDA) 0 (0,0%) 5 (0,7%) 9 (1,6%) 

CLORETO DE SÓDIO (10% 100 MG/ML - AMPOLA 10 ML) 8 (0,9%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 

HEPARINA (1.000 UNIDADES - FRASCO-AMPOLA 5 ml) 1 (0,1%) 4 (0,6%) 4 (0,7%) 

CODEÍNA SOLUÇÃO (20 MG/ML - FRASCO 10ML) 0 (0,0%) 9 (1,3%) 0 (0,0%) 

MORFINA 3 (0,3%) 2 (0,3%) 1 (0,2%) 

DIGOXINA (0,25 MG - COMPRIMIDO) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 4 (0,7%) 

AMIODARONA (50 MG/ML - AMPOLA 3 ML) 0 (0,0%) 3 (0,4%) 2 (0,3%) 

ENOXAPARINA 0 (0,0%) 4 (0,6%) 1 (0,2%) 

PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL (10 MG/ML – AMPOLA 20 ML) 3 (0,3%) 2 (0,3%) 0 (0,0%) 

CLORETO DE SÓDIO (20% 200 MG/ML - AMPOLA 20 ML) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (0,7%) 

GLIBENCLAMIDA (5 MG - COMPRIMIDO) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (0,7%) 

ENOXAPARINA (80 MG - SERINGA PREENCHIDA) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 3 (0,5%) 

METFORMINA (500 MG - COMPRIMIDO) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 3 (0,5%) 

DESLANÓSIDO (0,2 MG/ML - AMPOLA 2 ML) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 2 (0,3%) 

FOSFATO ÁCIDO DE POTÁSSIO (2 mEq/ ML - AMPOLA 10 ML) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 2 (0,3%) 
VARFARINA (5 MG - COMPRIMIDO) 0 (0,0%) 4 (0,6%) 0 (0,0%) 
METFORMINA (850 MG - COMPRIMIDO) 4 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
SUXAMETÔNIO 4 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
GLICOSE 2 (0,2%) 0 (0,0%) 1 (0,2%) 
PROMETAZINA 2 (0,2%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
ROCURÔNIO (10 MG/ML - FRASCO AMPOLA 5 ML) 3 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
CLORETO DE POTÁSSIO 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 
DIGOXINA ELIXIR (0,05 MG/ML – FRASCO 60 ML) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 
EPINEFRINA (1 MG  - AMPOLA 1 ML) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,2%) 
METADONA (10 MG - COMPRIMIDO) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,2%) 
MORFINA (1 MG/ML - AMPOLA 2 ML) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,2%) 
CETAMINA (50 MG/ML – FRASCO AMPOLA 10ML ) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 0 (0,0%) 
FENTANILA INJETÁVEL (0,05 MG/ML – AMPOLA 2 ML) 0 (0,0%) 2 (0,3%) 0 (0,0%) 
TRAMADOL 0 (0,0%) 2 (0,3%) 0 (0,0%) 
INSULINA 1 (0,1%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
DOPAMINA (5 MG/ML - AMPOLA 10 ML) 2 (0,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
DIGOXINA 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,2%) 
MORFINA (30 MG - COMPRIMIDO) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,2%) 
AMIODARONA 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
CLORETO DE SÓDIO 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
CODEÍNA + PARACETAMOL 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
METFORMINA 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
METOPROLOL SOLUÇÃO INJETÁVEL (1 MG/ML - SERINGA 5 ML) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
NITROPRUSSIATO DE SÓDIO (50 MG - AMPOLA) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
PROTAMINA (1000 UNIDADES – AMPOLA 5 ML) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
SULFATO DE MAGNÉSIO INJETÁVEL (500 MG/ML - AMPOLA 5 ML) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
SULFATO DE MAGNÉSIO 0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
OCITOCINA  0 (0,0%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 
CODEINA 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
SUXAMETÔNIO (20MG/ML - FRASCO AMPOLA 5ML) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Total 877 708 566 
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5.5 Caracterização da legibilidade em geral 

 

Análise comparativa entre os três hospitais em relação à avaliação da 

legibilidade do nome do paciente, data da prescrição e da prescrição apresenta-

se na TAB. 8. Quanto ao nome do paciente, na fase 1 e na fase 3 a proporção de 

prescrições com o nome do paciente pouco legível foi similar entre os hospitais 2 

e 3; em ambos foram significativamente superiores ao hospital 1. Já na fase 2, 

não foram verificadas diferenças significativas entre os hospitais 1 e 2, que 

apresentaram percentual significativamente inferior ao observado no hospital 3.  

Quanto à legibilidade da data da prescrição na fase 1 e fase 2, 

observaram-se diferenças significativas entre os três hospitais, como baixa 

proporção de datas pouco legíveis no hospital 2 e alta proporção no hospital 3. E 

na fase 3 verificou-se que a proporção de prescrições com a data da prescrição 

pouco legível foi similar entre os hospitais 2 e 3;  em ambos foi significativamente 

mais alta do que no hospital 1. 

Em relação à legibilidade da prescrição, na fase 1 e fase 2 foram 

constatadas diferenças significativas entre os três hospitais, com reduzida 

proporção de prescrições pouco legíveis/ilegíveis no hospital 1 e alta proporção 

no hospital 3. Na fase 3 registrou-se baixa proporção de prescrições pouco 

legíveis no hospital 1, similar ao hospital 2, e alta proporção no hospital 3. 
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TABELA 8 - Incidência de prescrições pouco legíveis/ilegíveis quanto ao nome, 

data da prescrição e corpo da prescrição considerando-se fase do 

estudo e hospital 

Hospital Quesito Fase 
1 2 3 

P 

F1 31/222 (14,0%) a
B  58/176 (33,0%) b

C  45/172 (26,2%) b
B  < 0,001

F2 8/293 (2,7%) a
A  5/296 (1,7%) a

A  21/295 (6,9%) b
A  0,002 

F3 6/293 (2,0%) a
A  19/296 (6,4%) b

B  16/295 (5,2%) b
A  0,032 

Nome do 
Paciente 

 
 
 P < 0,001 < 0,001 < 0,001  

F1 35/222 (15,8%) b
B  16/176 (9,1%) a

C  43/172 (25,0%) c
B  < 0,001

F2 11/293 (3,8%) b
A  3/296 (1,0%) a

A  21/305 (6,9%) c
A  0,001 

F3 4/293 (1,4%) a
A  14/296 (4,7%) b

B  20/305 (6,6%) b
A  0,006 

Data da 
prescrição 

 
 
 p < 0,001 < 0,001 < 0,001  

F1 17/222 (7,7%) a
C  37/176 (21,0%) b

C  57/172 (33,1%) c
C  < 0,001

F2 10/293 (3,4%) a
B  33/296 (11,1%) b

B  65/305 (21,3%) c
B  < 0,001

F3 2/293 (0,7%) a
A  4/296 (1,4%) a

A  17/305 (5,6%) b
A  < 0,001

Prescrição 
 
 
 
 p < 0,001 < 0,001 < 0,001  

Os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado. 
As letras minúsculas foram usadas para a comparação entre os hospitais e as maiúsculas para a 
comparação entre as fases. 

 

Foi avaliada a influência do tipo de prescrição na legibilidade da prescrição 

e identificado que no grupo de prescrições escritas à mão, houve elevada 

proporção de prescrições pouco legíveis ou ilegíveis;  no grupo de prescrições 

pré-digitadas a proporção foi mais baixa, sendo essas diferenças significativas e 

registradas em todas as fases (TAB. 9). 
 

 
TABELA 9 - Incidência de prescrições pouco legíveis/ilegíveis por tipo de 

prescrição considerando-se a fase 

Tipo de prescrição 
Fase 

Pré-digitada Escrita à mão Mista 
P 

Fase 1 1/163 (0,6%) a  98/263 (37,3%) c  12/144 (8,3%) b  < 0,001 

Fase 2 2/286 (0,7%) a  92/405 (22,7%) c  14/203 (6,9%) b  < 0,001 

Fase 3 3/338 (0,9%) a  17/350 (4,9%) c  3/206 (1,5%) b  < 0,001 

Os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado. 
As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as maiúsculas para 
a comparação entre as fases. 
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Pode ser observado, na TAB. 10, que na maioria das situações o índice 

Kappa foi superior a 0,80, mostrando que a concordância entre os três juízes foi 

quase perfeita. Apenas na avaliação do nome do paciente e na data da prescrição 

o índice Kappa foi inferior a 0,80, mas acima de 0,75. Nestes casos, a 

concordância entre os três juízes foi forte. 

 

TABELA 10 - Avaliação do índice Kappa para as legibilidades classificadas por 

três juízes considerando-se o quesito e a fase 

Item avaliado Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Nome do paciente 0,8557 0,8262 0,7567 

Data da prescrição 0,8117 0,8710 0,7932 

Legibilidade da prescrição 0,9406 0,9711 0,9847 

 

 
5.6  Análise do impacto dos MEI na incidência de erros de prescrição 

 

Os MEI foram introduzidos na fase 2 e constatou-se percentual de 

prescrições em mililitro significativamente inferior no hospital 3 e os demais não 

diferiram entre si. Na fase 3 identificou-se percentual significativamente superior 

do uso de mililitro no hospital 1 e os demais não diferiram entre si. 

 
TABELA 11 - Incidência do uso de mililitro nas prescrições do KCL considerando-

se a fase e o hospital 
Hospital 

Fase 
Uso do mililitro 
na prescrição 1 2 3 

P 

Sim 52/65 (80,0%) 52/78 (66,7%) 33/45 (73,3%) Fase 1 

 Não 13/65 (20,0%) 26/78 (33,3%) 12/45 (26,7%) 

 

0,202* 

Sim 26/31 (83,9%) 101/127 (79,5%) 46/72 (63,9%) 
Fase 2 

Não 5/31 (16,1%) 26/127 (20,5%) 26/72 (36,1%) 

 
0,024* 

Sim 29/31 (93,5%) 121/175 (69,1%) 33/56 (58,9%) Fase 3 

 Não 2/31 (6,5%) 54/175 (30,9%) 23/56 (41,1%) 

 
0,003* 

P 0,267** 0,068* 0,316*  

*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-
quadrado. 

**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 
Fisher. 
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Percebe-se na TAB.12 a avaliação da influência do tipo de prescrição na 

legibilidade da prescrição considerando-se cada MPP. Considerando-se a fase 1 

e a fase 2, o resultado para as HNFs foi similar ao observado na TAB. 8, ou seja, 

as prescrições escritas à mão tiveram proporção de prescrições pouco legíveis ou 

ilegíveis significativamente superiores. E para o KCL não foram detectadas 

diferenças significativas entre as prescrições digitadas ou as mistas; as 

prescrições escritas à mão apresentaram percentual significativamente superior 

de prescrições pouco legíveis ou ilegíveis. 

 

TABELA 12 - Incidência de prescrições com algum problema de legibilidade nos 

quesitos avaliados considerando-se a fase do estudo, hospital e 

MPP 
Hospital 

MPP Fase 
1 2 3 

P 

KCL F1 21/65 (32,3%) a
B  21/78 (26,9%) a

A  12/45 (26,7%) a
A  0,732 

 F2 6/31 (19,4%) a
AB  26/127 (20,5%) a

A  26/72 (36,1%) b
A  0,037 

 F3 2/31 (6,5%) a
A  29/175 (16,6%) a

A  14/56 (25,0%) a
A  0,084 

 P 0,016 0,162 0,336  

HNF F1 29/203 (14,3%) a
B  16/127 (12,6%) a

A  62/146 (42,5%) b
B  < 0,001 

 F2 90/285 (31,6%) b
C  25/223 (11,2%) a

A  96/265 (36,2%) b
B  < 0,001 

 F3 21/288 (7,3%) a
A  16/184 (8,7%) a

A  66/266 (24,8%) b
A  < 0,001 

 P < 0,001 0,518 < 0,001  

Os valores referem-se ao n (%) e à probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado. 
As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as letras maiúsculas 
para a comparação entre as fases. 
 

A TAB. 13 mostra as prescrições do KCL em relação aos erros de 

prescrições quanto à forma farmacêutica, concentração, via de administração, 

intervalo, taxa de infusão e dose.  

Conforme pode ser notado na TAB. 13, na fase 1 foram identificadas 

significativas diferenças quanto ao percentual de erros na via de administração, 

intervalo e taxa de infusão, sendo que os hospitais 2 e 3 foram similares e 

apresentaram resultados significativamente inferiores ao observado no hospital 1. 

O percentual de erros na taxa de infusão também apresentou diferenças 

significativas na fase 2, sendo que o hospital 2 apresentou resultados 
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significativamente inferiores ao do hospital 3. E em relação à dose, obtiveram-se 

diferenças apenas na fase 3, com percentual de erros significativamente inferior 

no hospital 1 comparado ao hospital 3. 

Nenhuma mudança significativa foi identificada no hospital 2, em relação 

ao percentual de erros na prescrição do KCL. No hospital 1, houve elevado 

percentual de prescrições com erro na via de administração, intervalo e taxa de 

infusão na fase 1, quando comparada com as demais. Em relação aos erros da 

dose, também foi observado alto percentual de erros na fase 1, porém apenas 

quando comparado com a fase 3. E no hospital 3 identificou-se reduzido 

percentual de prescrições com erro na taxa de infusão na fase 3, quando 

comparado com os demais e baixo percentual de erros na concentração na fase 3 

quando comparada com a fase 2. 
 
 
TABELA 13 - Incidência de prescrições do KCL com erro nos quesitos avaliados 

considerando-se fase e hospital 

Hospital Quesito Fase 1 2 3 P 

F1 65/65 (100,0%) a
A  77/78 (98,7%) a

A  42/45 (93,3%) a
A  0,057** 

F2 30/31 (96,8%) a
A  117/127 (92,1%) a

A 66/72 (91,7%) a
A  0,777** 

F3 31/31 (100,0%) a
A  167/175 (95,4%) a

A 55/56 (98,2%) a
A  0,588** 

Forma 
farmacêutica 

 
 
 P 0,488** 0,102** 0,277**  

F1 4/65 (6,2%) a
A  8/78 (10,3%) a

A  6/45 (13,3%) a
AB  0,463** 

F2 6/31 (19,4%) a
A  23/127 (18,1%) a

A  17/72 (23,6%) a
B  0,645* 

F3 2/31 (6,5%) a
A  39/175 (22,3%) a

A  4/56 (7,1%) b
A  0,008* 

Concentração 
 
 
 
 p 0,142** 0,074* 0,035*  

F1 30/65 (46,2%) b
B  5/78 (6,4%) a

A  4/45 (8,9%) a
A  < 0,001* 

F2 1/31 (3,2%) a
A  6/127 (4,7%) a

A  2/72 (2,8%) a
A  0,889** 

F3 1/31 (3,2%) a
A  6/175 (3,4%) a

A  6/56 (10,7%) a
A  0,107** 

Via de 
administração 

 
 
 p < 0,001* 0,495** 0,163**  

F1 15/15 (100,0%) b
B  0/2 (0,0%) a

A  0/2 (0,0%) a
A  < 0,001** 

F2 0/16 (0,0%) a
A  4/80 (5,0%) a

A  1/44 (2,3%) a
A  0,814** 

F3 0/15 (0,0%) a
A  5/167 (3,0%) a

A  1/28 (3,6%) a
A  1,000** 

Intervalo 
 
 
 
 p < 0,001** 0,514** 1,000**  

F1 32/58 (55,2%) b
B  7/76 (9,2%) a

A  8/45 (17,8%) a
B  < 0,001* 

F2 2/30 (6,7%) ab
A  2/119 (1,7%) a

A  11/64 (17,2%) b
B  < 0,001** 

F3 2/31 (6,5%) a
A  9/165 (5,5%) a

A  1/53 (1,9%) a
A  0,548** 

Taxa de 
infusão 

 
 
 p < 0,001* 0,052** 0,019*  
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Continua TAB. 13 
Hospital Quesito Fase 1 2 3 P 

F1 21/65 (32,3%) a
B  15/78 (19,2%) a

A  9/45 (20,0%) a
A  0,147* 

F2 7/31 (22,6%) a
AB  24/127 (18,9%) a

A  23/72 (31,9%) a
A  0,113* 

F3 2/31 (6,5%) a
A  36/175 (20,6%) ab

A  18/56 (32,1%) b
A  0,018* 

Dose 
 
 
 
 p 0,020* 0,930* 0,309*  

*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-
quadrado 
**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 

Fisher. As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as 
diferenças maiúsculas para a comparação entre as fases 

 

Na TAB. 14 pode ser constatada a incidência dos erros ocorridos nas 

prescrições das HNFs. Em relação aos erros na forma farmacêutica, foram 

registradas diferenças significativas entre os hospitais nas três fases do estudo. 

Nas duas primeiras partes do estudo (fase 1 e fase 2) não foram apuradas 

diferenças entre os hospitais 1 e 2 e ambos apresentaram percentual de 

prescrições com erro significativamente inferior ao observado no hospital 3. Já na 

fase 3, houve diferenças entre os três hospitais, sendo que o mais alto percentual 

de prescrições com erro na forma farmacêutica foi identificado no hospital 3 e o 

mais baixo no hospital 1. Os resultados não exibiram diferenças significativas 

entre os hospitais 1 e 2, quanto ao percentual de erros na concentração na fase 1 

e fase 3. Esse percentual foi significativamente inferior ao do hospital 3. Na fase 

2, foram percebidas diferenças significativas entre os três hospitais com elevado 

percentual de erros na concentração no hospital 3 e baixo percentual no hospital 

2. Não foram identificadas diferenças significativas entre os três hospitais, quanto 

ao percentual de erros na via de administração na fase 2. Os erros relacionados à 

dose foram relevantes, variando de 11,1% (hospital 1), 18,5% (hospital 2) e 30,5% 

(hospital 3), com redução desses erros ao longo do estudo no hospital 1. 
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TABELA 14 - Incidência de prescrições das HNFs com erro nos quesitos 

avaliados considerando-se a fase do estudo e o hospital 
Hospital 

Quesito Fase 
1 2 3 

P 

F1 148/203 (72,9%) a
B  83/127 (65,4%) a

A  129/146 (88,4%) b
B  < 0,001* 

F2 188/285 (66,0%) a
B  151/223 (67,7%) a

A  209/265 (78,9%) b
A  0,002* 

F3 63/288 (21,9%) a
A  155/184 (84,2%) b

B  244/266 (91,7%) c
B  < 0,001* 

Forma 

farmacêutica 

 

 

 P < 0,001* < 0,001* < 0,001*  

F1 91/203 (44,8%) a
B  64/127 (50,4%) a

B  107/146 (73,3%) b
B  < 0,001* 

F2 119/285 (41,8%) b
B  36/223 (16,1%) a

A  152/265 (57,4%) c
A  < 0,001* 

F3 42/288 (14,6%) a
A  35/184 (19,0%) a

A  140/266 (52,6%) b
A  < 0,001* 

Concentração 

 

 

 

              P < 0,001* < 0,001* < 0,001*  

F1 0/203 (0,0%) a
A  6/127 (4,7%) b

B  2/146 (1,4%) ab
AB  0,003** 

F2 3/285 (1,1%) a
A  9/223 (4,0%) a

B  6/265 (2,3%) a
B  0,086* 

F3 6/288 (2,1%) b
A  0/184 (0,0%) a

A  0/266 (0,0%) a
A  0,010** 

Via de 

administração 

 

 

 P 0,084** 0,004** 0,035**  

F1 0/198 (0,0%) a
A  0/119 (0,0%) a

A  4/144 (2,8%) b
A  0,014** 

F2 2/283 (0,7%) ab
A  1/220 (0,5%) a

A  8/263 (3,0%) b
A  0,041** 

F3 10/288 (3,5%) a
B  3/184 (1,6%) a

A  2/266 (0,8%) a
A  0,082** 

Intervalo 

 

 

 

 P 0,004** 0,358** 0,127**  

F1 0/4 (0,0%) a
A  0/5 (0,0%) a

A  3/5 (60,0%) a
A  0,066** 

F2 1/4 (25%) a
A  1/13 (7,7%) a

A  1/4 (25%) a
A  0,316** 

F3 0/3 (0,0%) a
A  4/17 (23,5%) a

A  0/3 (0,0%) a
A  1,000** 

Taxa de 

infusão 

 

 

 P 1,000** 0,417** 0,333**  

F1 59/203 (29,1%) a
B  31/127 (24,4%) a

B  59/146 (40,4%) b
B  0,012* 

F2 100/285 (35,1%) b
B  23/223 (10,3%) a

A  104/265 (39,2%) b
B  < 0,001* 

F3 32/288 (11,1%) a
A  34/284 (18,5%) b

B  81/266 (30,5%) c
A  < 0,001* 

Dose 

 

 

 

 P < 0,001* 0,002* 0,050*  

*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância ao teste Qui-quadrado 
**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 

Fisher. 
       As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as maiúsculas 

para a comparação entre as fases. 
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5.7 Interações medicamentosas com HNF e KCL 
 

Pode ser verificado na TAB. 15 que não houve diferença significativa nas 

interações nas 79 interações do KCL com o captopril nos três hospitais, quando 

analisados separadamente ao longo do estudo, tendo sido essas interações 

consideradas erros potenciais. 
 

TABELA 15 - Percentual de prescrições do KCL com interação com o captopril 

considerando-se fase e hospital  

Hospital 
Fase 

1 2 3 
p 

F1 4/65 (6,2%) a
A  4/78 (5,1%) a

A  9/45 (20,0%) b
A  0,026** 

F2 4/31 (12,9%) ab
A  8/127 (6,3%) a

A  13/72 (18,1%) b
A  0,034** 

F3 3/31 (9,7%) a
A  19/175 (10,9%) a

A  15/56 (26,8%) b
A  0,015** 

P 0,506** 0,198* 0,473**  
*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-

quadrado. 
**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 

Fisher.           
         As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as maiúsculas 

para a comparação entre as fases. 
 
 

Foram obtidas 251 interações das HNFs com o ácido acetilsalicílico (AAS), 

88 com o cetoprofeno, 42 com o clopidogrel, com total de 381 interações, 

considerando-se também erros de prescrição potenciais (TAB. 16). 

Na TAB. 16 percebe-se significativa redução das interações do AAS com 

as HNF no hospital 1 e aumento da freqüência no hospital 2; não foram 

registradas diferenças no hospital 3. A análise das interações das HNFs com o 

cetoprofeno revelou não haver diferenças significativas nos hospitais 1 e 3;  o 

hospital 2 mostrou diminuição da interação, com significância. Quanto à interação 

das HNFs com o clopidogrel, não foram constatadas interações no hospital 1 e 

aumento significativo nos hospitais 2 e 3.  
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TABELA 16 - Percentual de prescrições das HNFs com interações de interesse 

considerando-se fase e hospital 

Hospital 
Interação Fase 

1 2 3 
P 

F1 5/203 (2,5%) a
B  10/127 (7,9%) b

A  21/146 (14,4%) b
A  < 0,001* 

F2 19/285 (6,7%) a
C 44/223 (19,7%) b

B 57/265 (21,5%) b
A  < 0,001* 

F3 1/288 (0,3%) a
A  33/184 (17,9%) b

B 61/266 (22,9%) b
A  < 0,001* 

AAS 

 

 

 

 p < 0,001* 0,012* 0,107*  

F1 20/203 (9,9%) b
A 4/127 (3,1%) a

AB  1/146 (0,7%) a
A  < 0,001* 

F2 27/285 (9,5%) b
A 11/223 (4,9%) b

B  0/265 (0,0%) a
A  < 0,001* 

F3 24/288 (8,3%) b
A 1/184 (0,5%) a

A  0/266 (0,0%) a
A  < 0,001* 

Cetoprofeno 

 

 

 

 p 0,823* 0,023** 0,216*  

F1 
0/203 (0,0%) a  0/127 (0,0%) a

A  7/146 (4,8%) b
AB  

< 
0,001** 

F2 0/285 (0,0%) a  1/223 (0,4%) a
A  4/265 (1,5%) a

A  0,057** 

F3 0/288 (0,0%) a  7/184 (3,8%) b
B  23/266 (8,6%) b

B  < 0,001* 

Clopidogrel 

 

 

 

 
p —— 0,009** 0,001*  

*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-
quadrado. 

**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 
Fisher. 

          As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as letras 
maiúsculas para a comparação entre as fases. 

 

A TAB. 17 resume o impacto dos MEI na prescrição do KCL descrito nas 

TAB. 11, 12, 13 e 15, sendo possível afirmar que houve aumento do uso do 

mililitro para a prescrição do KCL entre as fases, mas quando analisados os 

hospitais separadamente, não houve diferença significativa. Pode-se notar, ainda, 

que houve diferença significativa em: legibilidade, via de administração e a taxa 

de infusão no hospital 1.  
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TABELA 17 - Avaliação do impacto dos MEI na prescrição do KCL 

considerando-se hospital 

Hospital 

1 2 3 
Tipo de 

intervenção 
Signif. Estatística Signif. Estatística Signif. Estatística 

Uso mililitro  NÃO (p=0,267**) NÃO (p=0,068*) NÃO (p=0,316*) 

Legibilidade 
SIM (p=0,016*) 

F1 > F2 
NÃO (p=0,162*) NÃO ( p=0,336*) 

Via de 

administração 

SIM (p<0,001*)   
F1 > (F2 = F3) 

NÃO (p=0,495**) NÃO (p=0,163**) 

Taxa de Infusão 
SIM (p<0,001*)   
F1 > (F2 = F3) 

NÃO (p=0,052**)   
SIM (p=0.019*) 

(F1 = F2) >F3) 

Interação com 

captopril  

NÃO (P=0,506**) NÃO (P=0,198*) NÃO (P=0,473**) 

*  os valores referem-se ao teste Qui-quadrado **  os valores referem-se ao teste exato de 
Fisher 

 

A TAB. 18 é o resumo do impacto dos MEI na prescrição das HNFs, 

descrito nas TAB. 14 e 16. Verifica-se, na TAB. 18, que o impacto dos MEI na 

prescrição das HNFs no hospital 1 somente foi significativo na diminuição da 

interação com o AAS. No hospital 2, houve diminuição de erros na concentração e  

aumento da interação com o AAS (fase 1 para a fase 2) e também da interação 

com o  clopidogrel, que não exibiu diferença da fase 1 para a fase 2, mas mostrou 

aumento significativo da fase 2 para a fase 3. Quanto ao hospital 3, detectou-se 

redução de erros na prescrição da forma farmacêutica e concentração da fase 1 

para a fase 2 e a interação com o clopidogrel aumentou significantemente. Não foi 

verificada, no hospital 3, diferença após o uso dos MEI na interação com AAS e 

cetoprofeno.  
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TABELA 18 - Avaliação do impacto dos MEI na prescrição da HNF 

considerando-se hospital 

Hospital 

1 2 3 
Tipo de 

intervenção 
Signif. Estatística Signif. Estatística Signif. Estatística 

Erros na forma 

farmacêutica 

SIM (p<0,01*) 

(F1 = F2) > F3 

SIM (p<0,01*) 

 (F1 = F2) < F3 

SIM(p<0,01*) 

F2 < (F1 = F3) 

Erros na 

concentração 

SIM (p<0,01*) 

(F1 = F2) > F3 

SIM (p<0,01*) 
F1 > (F2 = F3) 

SIM (p<0,01*) 
F1 > (F2 = F3) 

Interação com 

AAS  

SIM (p<0,01*) 

F2 > F1 > F3 

SIM (p<0,012*) 

F1 < (F2 = F3) 
NÃO (p=0,216*) 

Interação com 

cetoprofeno 
NÃO (p<0,823*) 

SIM (p<0,023**) 

F2 > F3 
- 

Interação com 

clopidogrel 
—— 

SIM (p<0,009**) 

(F1 = F2) > F3 

SIM (p<0,001*) 

F2 < F3 

*  os valores referem-se ao teste Qui-quadrado **  os valores referem-se ao teste exato de 
Fisher 

 
 

5.8 Abreviaturas  

 

Foram registradas 4,6 abreviaturas por prescrição e o mais alto número de 

abreviaturas foi 22 em uma prescrição. Foram registradas 376 abreviaturas pouco 

legíveis, com 0,2 abreviatura pouco legível por prescrição, tendo sido o hospital 1 

responsável por apenas 8% (30) dos registros e o hospital 3 por 47% (177). 

Constataram-se 980 abreviaturas UI significando unidades, com 4,6% (45) 

pouco legíveis ou 0,03 por prescrição. As prescrições do hospital 1 originaram 

apenas 6,6% (três) das abreviaturas UI pouco legíveis. 

 
 
5.9 Modelos para a prescrição das HNFs e KCLs 

 

Os modelos para a prescrição das HNFs e KCLs (ANEXOS E e F) foram 

propostos, porque se comprovou ausência de padronização na prescrição desses 

MPPs na fase 1, conforme os Apêndices  C ( KCL) e  D ( HNF). 
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A TAB. 19 apresenta a adesão dos prescritores ao modelo proposto para 

prescrição das HNFs e KCLs, sendo importante assinalar que não houve adesão 

ao modelo sugerido para o KCL; 79 (24,5%) das 319 prescrições seguiram o 

modelo indicado para as HNFs.  
 

TABELA 19 - Avaliação da adesão dos prescritores ao modelo empregado 

para a modificação da prescrição considerando-se o MPP – 

hospital 1, fase 3, 2010 

Adesão 
MPP Sim Não 

Cloreto de potássio (10% 100 mg/mL-ampola 10 mL) 0 (0,0%) 31 (100,0%) 

Heparina (1.000 unidades - frasco-ampola 5 mL) 2 (100,0%) 0 (0,0%) 

Heparina (5.000 unidades - ampola 0,25 mL) 77 (27,2%) 206 (72,8%) 

Heparina  0 (0,0%) 3 (100,0) 

Total 79 (24,8%) 240 (75,2%) 

 
Pode ser percebido na TAB. 20, que nas prescrições nas quais não houve 

adesão ao modelo proposto para as HNFs, 38,3% apresentaram algum erro na 

prescrição desse MPP. No grupo que adotou as medidas, o percentual de 

prescrições com algum erro foi igual a 20,3%, sendo essa diferença significativa. 

 
TABELA 20 - Avaliação da qualidade da prescrição das HNFs considerando-se 

a adesão dos prescritores às medidas empregadas para a 

modificação da prescrição – hospital 1, fase 3, 2010 

Adesão 
AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

Sim Não 

Sem erros 63 (79,7%) 129 (61,7%) 

Com erros 16 (20,3%) 80 (38,3%) 

Total 79 209 
   p = 0,004 teste Qui-quadrado 

 

A TAB. 21 exibe os erros nas prescrições com adesão ao modelo proposto 

para as HNFs. Foram verificadas diferenças significativas na forma farmacêutica e 

concentração. Entretanto, a via de administração e o intervalo tiveram 
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significativos aumentos quando as prescrições adotaram o modelo proposto, 

embora o número das prescrições tenha sido reduzido.  
 

TABELA 21 - Incidência de prescrições das HNFs com erro nos quesitos 

avaliados considerando-se a adesão dos prescritores às 

medidas empregadas para a modificação da prescrição – 

hospital 1, fase 3, 2010 

Adesão 
Quesito 

Sim Não 
P 

Forma farmacêutica 2/79 (2,5%) 61/209 (29,2%) < 0,001* 

Concentração 0/79 (0,0%) 42/209 (20,1%) < 0,001* 

Via de administração 5/79 (6,3%) 1/209 (0,5%)   0,002* 

Intervalo 6/79 (7,6%) 4/209 (1,9%)   0,029** 

Taxa de infusão 0/2 (0,0%) 0/1 (0,0%) —— 

Dose 7/79 (8,9%) 25/209 (12,0%)  0,455* 
*  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-
quadrado. 
**  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato 
de Fisher. 

 

Exemplos de adesão ao modelo de prescrição de HNF com permanência 

de erros são mostrados nas FIG. 3 e 4. 

 

 
FIGURA 3 - Prescrição digitada com adesão ao modelo e omissão do intervalo,  

dose e via de administração. 

 

 
FIGURA 4 - Prescrição digitada com adesão ao modelo e omissão do intervalo. 

 
 
 
 



 

 

90

5.10 Erros de decisão 

 

Constatou-se a inexistência de diferença significativa nos erros de decisão 

entre as fases e hospitais. Houve 37 prescrições com algum erro de decisão, 

sendo apenas duas (5,4%) para o KCL (um para concentração e outro para taxa 

de infusão) e os demais erros, 35 (94,6%), ocorreram com as HNFs (TAB. 22). 

 

TABELA 22 - Incidência de prescrições com erro de decisão por MPP-alvo 

considerando-se a fase e hospital 

Hospital 
Fase 

1 2 3 
P 

Fase 1 1/268 (0,4%) a
A  3/205 (1,5%) a

A  1/191 (0,5%) a
A  0,526**

Fase 2 5/316 (1,6%) a
A  3/350 (0,9%) a

A  11/337 (3,3%) a
A  0,061* 

Fase 3 5/319 (1,6%) a
A  4/359 (1,1%) a

A  4/322 (1,2%) a
A  0,061* 

P 0,298** 0,851** 0,069**  
*  os valores referem-se ao teste Qui quadrado **  os valores referem-se ao teste exato de 
Fisher. 
 As letras minúsculas foram utilizadas para a comparação entre os hospitais e as letras maiúsculas 
para a comparação entre as fases. 
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GRÁFICO 1 - Avaliação dos tipos de erros de decisão observados  

para as HNFs, 2010. 
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5.11 Incidência de erros de prescrição tipo redação ou decisão por MPP-

alvo, hospital e fase da pesquisa 
 

Foram 2.667 itens prescritos nas 3 fases da pesquisa, sendo 680 (25,5%) 

KCLs e 1987 (74,5%) HNF;  verificados erros de prescrição em 80,9% 

(2160/2667) das prescrições. Os erros de redação foram 98,28% dos registros de 

erros (2123/2160) e de decisão 1,7% (37/2160). A incidência de erros de 

prescrição tipo redação dos MPPs alvo foi de 796 em 1.000 (HNF ou KCL) 

prescritos, com pelo menos um erro ou 79,6%.  A incidência de erros com o  KCL 

foi de 97,3% (662/680) ou 973 em 1.000 KCL prescritos; a incidência dos erros  

com as HNF foi de 75,3% (1498/1987) ou 753 erros em 1.000 HNF´s prescritas. 

A incidência de erros de prescrição tipo decisão foi de 13,9 erros por 1.000 

MPP prescritos (HNF ou KCL). A incidência dos erros de decisão para as HNF foi 

de 13,3 por 1.000 HNF prescritos ou 1,3%. A incidência de erros na prescrição do 

KCL foi de 0,71 por 1.000 KCL prescritos ou 0,007%.  

Foram encontradas 507 prescrições sem erros, sendo 489 (96,5%) de HNF 

e 18 (3,5%) de KCL. Quando estas prescrições sem erros são analisadas por 

hospital, tem-se o seguinte quadro: hospital 1 com 308 (62,9%), hospital 2 com 

118 (24,1%) e o hospital 3 com apenas 63 (12,8%) prescrições sem erros. 

Quando analisadas estas prescrições sem falhas por fase, verifica-se que houve 

significativo aumento deste tipo de prescrição na fase 3 e hospital 1, com 192 

prescrições sem erros ou 39,3% do total de 489. 

Nota-se na TAB. 23 que a incidência de erros com o KCL não mostrou 

diferença significativa durante o estudo. As incidências dos erros relacionados às 

HNF têm redução significativa no hospital 1, da fase 2 (75,8%) para a fase 3 (33 

3%). A incidência dos erros com HNFs no hospital 2 tem aumento  e no hospital 3 

diminui da fase 1 para a fase 2; e na fase 3 houve retorno aos indices da fase 1. 

Todas essas variações citadas tiveram significância estatística. 
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TABELA 23 - Percentual de prescrições com erro considerando-se a fase, hospital 

E MPP 

Hospital MPP Fase 
1 2 3 

p 

KCL F1 65/65 (100,0%) a
A  78/78 (100,0%) a

A  45/45 (100,0%) a
A  —— 

 F2 30/31 (96,8%) a
A  123/127 (96,9%) a

A  68/72 (94,4%) a
A  0,792** 

 F3 31/31 (100,0%) a
A  167/175 (95,4%) a

A  55/56 (98,2%) a
A  0,588** 

 P 0,488** 0,159** 0,269**  
      

HNF F1 156/203 (76,8%) a
B  94/127 (74,0%) a

A  141/146 (96,6%) b
B  < 0,001* 

 F2 216/285 (75,8%) a
B  161/223 (72,2%) a

A  226/265 (85,3%) b
A  0,001* 

 F3 96/288 (33,3%) a
A  161/184 (87,5%) b

B  247/266 (92,9%) b
B  < 0,001* 

 P < 0,001* < 0,001* < 0,001*  
Nota: *  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste Qui-quadrado 
 **  os valores referem-se ao n (%) e a probabilidade de significância refere-se ao teste exato de 

Fisher 
 

 

5.12 Regressão logística 

 

A TAB. 24 contém a regressão logística univariada para as seguintes 

variáveis: hospital, fase, tipo de prescrição, setor de internação, sexo e faixa 

etária. Como se pode ver, todos os fatores tiveram significativa associação com 

erro na prescrição. Assim, todos eles foram avaliados na análise multivariada. 

A regressão logística do KCL não foi feita porque não havia como comparar 

os grupos com e sem a ocorrência do evento, pois a maioria das prescrições 

desse MPP continha pelo menos um erro de prescrição. O modelo da regressão 

logística não se mostrou adequado para o KCL. 
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TABELA 24 - Análise de associação entre os fatores de interesse e ocorrência do 

erro na prescrição 

Erro na prescrição 
Fatores 

Presente Ausente 
P 

Hospital               1 468/776 (60,3%) 308/776 (39,7%) 

2 416/534 (77,9%) 118/534 (22,1%) 

3 614/677 (90,7%) 63/677 (9,3%) 

< 0,001 

Fases                   Fase 1 391/476 (82,1%) 85/476 (17,9%) 

                        Fase 2 603/773 (78,0%) 170/773 (22,0%) 

                        Fase 3 504/738 (68,3%) 234/738 (31,7%) 

< 0,001 

Tipo prescrição Digitada  492/754 (65,3%) 262754 (34,7%) 

                         Mista 632/734 (86,1%) 102/734 (13,9%) 

                         Escrita a mão 374/499 (74,9%) 125/499 (25,1%) 

< 0,001 

Setor de internação    

Especialidade clínica 650/831 (78,2%) 181/831 (21,8%) 

Especialidade cirúrgica 409/453 (90,3%) 44/453 (9,7%) 

Paciente criticamente enfermo 439/703 (62,4%) 264/703 (37,6%) 

< 0,001 

Sexo                    Feminino 638/798 (79,9%) 160/798 (20,1%) 

                        Masculino 860/1189 (72,3%) 329/1189 (27,7%) 
< 0,001 

Faixa etária        Até 19 anos 63/82 (76,8%) 19/82 (23,2%) 

                       De 20 a 39 anos 287/423 (67,8%) 136/423 (32,2%) 

                       De 40 a 64 anos 579/804 (72,0%) 225/804 (28,0%) 

                       65 anos ou mais 569/678 (83,9%) 109/678 (16,1%) 

< 0,001 

 

 

A regressão logística multivariada foi realizada com o objetivo de identificar 

os fatores que influenciam na ocorrência ou não do erro na prescrição das HNFs. 

As seguintes variáveis foram selecionadas para esta análise: hospital, fase do 

estudo, tipo de prescrição, setor de internação, sexo do paciente e faixa etária do 

paciente. Os fatores sexo e idade não apresentaram significância estatística e 

foram retiradas do modelo (TAB. 25).  

 

 

 

 



 

 

94

TABELA 25 - Modelo da regressão logística para a presença de algum erro na 

prescrição das HNFs 

Variáveis Coeficiente p 

Intercepto -0,2157 0,2318 

Hospital 2   

Hospital 1 0,4974 0,0041 

Hospital 3 1,5074 0,0001 

Fase 3   

Fase 1 0,7539 0,0001 

Fase 2 0,3936 0,0021 

Prescrição pré-digitada   

Escrita à mão 0,3850 0,0317 

Mista 0,4537 0,0016 

Clin Pac Crit Enf   

Clínicas Médicas 0,3749 0,0038 

Clínicas Cirúrgicas 1,1806 0,0001 

Sexo 0,0853 0,4869 

Faixa etária   

Faixa 1 0,2695 0,3851 

Faixa 2 -0,0753 0,6708 

Faixa 3 -0,2549 0,0840 

 

 

5.12.1 Regressão logística das HNFs 

 

A avaliação dos resultados do modelo logístico apresentados na TAB. 26 

(modelo final da regressão logística) revela a relação das variáveis com a 

ocorrência ou não do erro na prescrição. A análise da variável hospital mostra que 

que o hospital 2 teve 1,7 vezes mais chance de apresentar erro na prescrição do 

que o hospital 1. Já o hospital 3 teve 4,8 vezes mais chance de erro na prescrição 

do que o hospital 1. 

Em relação à fase, a chance de apresentar algum erro diminuiu ao longo 

do estudo. E pode-se dizer que na fase 1 houve 2,2 vezes mais chance de ocorrer 
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erro na prescrição do que na fase 2 e 1,5 vezes mais chance de erro na 

prescrição do que na fase 3. 

O tipo de prescrição escrita à mão teve 1,5 vezes mais chance de ocorrer 

erro, quando comparada com as prescrições pré-digitadas. No tipo de prescrição 

mista, a chance foi de 1,6 vezes mais.  

Conforme a TAB. 26, no setor clínicas médicas a chance da prescrição 

apresentar algum erro foi 1,4 vezes mais do que na clínica de pacientes 

criticamente enfermos, enquanto que na clínica cirúrgica essa chance elevou-se 

para 3,2.  

 

TABELA 26 - Modelo da regressão logística para a ocorrência de algum erro na 

prescrição da HNF 

Variáveis Coeficiente P OR (IC 95%) 

Intercepto -0,3196 0,0082  

Hospital 1    

Hospital 2 0,5114 0,0021 1,7 (1,34; 1,99) 

Hospital 3 1,5608 0,0001 4,8 (4,43; 5,09) 

Fase 3    

Fase 1 0,7710 0,0001 2,2 (1,86; 2,47) 

Fase 2 0,4012 0,0017 1,5 (1,24; 1,74) 

Prescrição pré-digitada    

Prescrição à mão 0,3980 0,0264 1,5 (1,14; 1,84) 

Prescrição mista 0,4525 0,0015 1,6 (1,29; 1,85) 

Clin criticamente enfermo    

Clin Médica 0,3684 0,0042 1,4 (1,19; 1,7) 

Clin Cirúrgica 1,1614 0,0001 3,2 (2,81; 3,58) 

 
 

O modelo logístico também permite calcular a probabilidade de uma 

prescrição apresentar algum erro, segundo suas características. Em cada um dos 

quadros a seguir, houve variação em uma das variáveis e as demais 

permaneceram com a mesma característica.  

No caso do QUADRO 1, o objetivo foi comparar os hospitais em relação à 

probabilidade de erro na prescrição na fase 3, quando a prescrição foi pré-
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digitada e originada no setor de especialidades clínicas. Os resultados mostraram 

que no hospital 1 essa probabilidade foi igual a 51,2%, no hospital 2 aumentou 

para 64,6% e no hospital 3 atingiu 83,3%. A interpretação dos demais quadros é 

análoga. 

 

Variável Característica 
Hospital 1 2 3 

Fase F3 F3 F3 

Tipo de prescrição Pré-digitada Pré-digitada Pré-digitada 

Setor de internação Espec. clínica Espec. clínica Espec. clínica 

Probabilidade 51,2% 64,6% 83,3% 

 QUADRO 1 - Probabilidade de ocorrer erro na prescrição segundo as variáveis de 

interesse, com variação no hospital. 

 

 
Variável Característica 

Hospital 1 1 1 

Fase F1 F2 F3 

Tipo de prescrição Pré-digitada Pré-digitada Pré-digitada 

Setor de internação Espec. clínica Espec. clínica Espec. clínica 

Probabilidade 69,4% 61,1% 51,2% 

 QUADRO 2 - Probabilidade de ocorrer erro na prescrição segundo as variáveis de 

interesse, com variação na fase. 

 

 
Variável Característica 

Hospital 1 1 1 

Fase F3 F3 F3 

Tipo de prescrição Pré-digitada Escrita à mão Mista 

Setor de internação Espec. clínica Espec. clínica Espec. clínica 

Probabilidade 51,2% 61,0% 62,3% 

 QUADRO 3 - Probabilidade de ocorrer erro na prescrição segundo as variáveis de 

interesse, com variação no tipo de prescrição. 
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Variável Característica 
Hospital 1 1 1 

Fase F3 F3 F3 

Tipo de prescrição Pré-digitada Pré-digitada Pré-digitada 

Setor de internação Espec. clínica Espec. cirúrgica Pac. Critic. Enf.

Probabilidade 51,2% 69,9% 42,1% 

 QUADRO 4 - Probabilidade de ocorrer erro na prescrição segundo as variáveis de 

interesse com variação no setor de internação. 

 

A seguir, a TAB. 27 compara os hospitais, fases e setor de internação em 

relação aos três tipos de prescrições: pré-digitada, escrita à mão e mista.  A 

análise dos três tipos de prescrições, quanto à probabilidade de erros, mostra a 

mesma tendência, ou seja, as menores probabilidades de erro foram observadas 

no hospital 1, fase 3; na clínica de pacientes criticamente enfermos (42,1, 52,0 e 

53,3%). As maiores probabilidades (96, 97,3 e 97,4%) foram notadas no hospital 

3, fase 1 e especialidade cirúrgica.  

A prescrição pré-digitada mostrou menos probabilidade de erro do que as 

mistas e escritas à mão, sendo que a mista apresentou mais probabilidade de 

erro quando comparada aos dois outros tipos, com pouca diferença em relação às 

manuscritas. A grande probabilidade de erro na TAB. 25 (97,4%) pode ser 

atribuída à prescrição mista, especialidade cirúrgica, fase 1, embora essa 

probabilidade esteja muito próxima dos 97,3% apresentados pela prescrição 

escrita à mão, na especialidade cirúrgica e fase 1. Os achados das prescrições 

mistas são bastante próximos dos resultados da prescrição escrita à mão, 

especialmente na clínica cirúrgica e fase 1, fase 2 e fase 3. 

Concluindo, a regressão logística multivariada evidenciou que pacientes 

internados nas clínicas cirúrgicas do hospital 3, fase 1, para os quais foi feita 

prescrição mista apresentaram mais probabilidade de ter HNFs prescritas com 

erros. Por outro lado, os pacientes internados nas clínicas de pacientes 

criticamente enfermos do hospital 1, fase 3, e para os quais foram emitidas 

prescrições pré-digitadas, tiveram menos probabilidade de ocorrência de erros na 

prescrição das HNFs. 
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TABELA 27 - Probabilidade de ocorrer erro na prescrição segundo o hospital, 

fase, tipo de prescrição e setor de internação 

Hospital Tipo de 
prescrição 

Setor de 
internação 

Fase 
1 2 3 

Fase 1 69,4% 79,8% 91,5% 

Fase 2 61,1% 73,1% 88,2% 

Especialidade 

clínica 

 Fase 3 51,2% 64,6% 83,3% 

Fase 1 83,4% 89,7% 96,0% 

Fase 2 77,6% 85,7% 94,3% 

Especialidade 

cirúrgica 

 Fase 3 69,9% 80,1% 91,7% 

Fase 1 61,1% 73,2% 88,2% 

Fase 2 52,0% 65,3% 83,8% 

Pré-

digitada 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

criticamente 

enfermos Fase 3 42,1% 55,8% 77,6% 

Fase 1 77,2% 85,4% 94,2% 

Fase 2 70,0% 80,2% 91,7% 

Especialidade 

clínica 

 Fase 3 61,0% 73,1% 88,2% 

Fase 1 88,2% 92,8% 97,3% 

Fase 2 83,8% 90,0% 96,1% 
Especialidade 

cirúrgica 
Fase 3 77,6% 85,7% 94,3% 

Fase 1 70,0% 80,2% 91,8% 

Fase 2 61,8% 73,7% 88,5% 

Escrita à 

mão 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

criticamente 

enfermos Fase 3 52,0% 65,2% 83,7% 

Fase 1 78,1% 86,1% 94,4% 

Fase 2 71,1% 81,1% 92,2% 

Especialidade 

clínica 

 Fase 3 62,3% 74,1% 88,7% 

Fase 1 88,7% 93,2% 97,4% 

Fase 2 84,5% 90,4% 96,3% 
Especialidade 

cirúrgica 
Fase 3 78,5% 86,4% 94,6% 

Fase 1 71,2% 81,1% 92,2% 

Fase 2 63,0% 74,8% 89,0% 

Mista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

criticamente 

enfermos Fase 3 53,3% 66,5% 84,5% 
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6 DISCUSSÃO 

 

 
A caracterização dos pacientes do hospital 1 mostrou predomínio do sexo 

masculino, sendo esta instituição referência no atendimento a pacientes 

politramautizados, acidentados, grandes queimados e intoxicações. Em estudo 

feito por Gawryszewski et al. (2008), foram analisados os atendimentos em 

serviços de emergência de 26 estados brasileiros e 72,8% dos pacientes eram do 

sexo masculino.  

Analisando-se a idade dos pacientes, o hospital 1 apresentou elevada 

frequência de prescrições provenientes de pacientes jovens. Isso ocorreu nos 

estudos de Gawryszewski et al. (2008) e Mascarenhas et al. (2009) e o hospital 3 

exibiu alta proporção de pacientes idosos internados principalmente nas clínicas 

médicas.  

A aplicação de regressão logística multivariada nas variáveis 

independentes da pesquisa demonstrou que a idade e o sexo não tiveram 

influência significante nas prescrições das HNFs. As associações das 

características de sexo e idade dos pacientes com erros de prescrição são 

variáveis na literatura, conforme revisão sistemática feita por Tully et al. (2009). 

Fijn et al. (2002) não encontraram valores preditivos para características dos 

pacientes após análise uni e multivariada. Entretanto, Vrca et al. (2005) 

verificaram associação de erros de prescrição e aumento da idade. Lesar et al. 

(1997) enfatizaram que os pacientes pediátricos estão mais expostos aos erros de 

prescrição. 

Quando se examinou a origem das prescrições, notou-se a importância da 

clínica de pacientes criticamente enfermos no hospital 1 e dos pacientes da 

especialidade clínica nos hospitais 2 e 3. A unidade de internação pode expressar 

indiretamente a gravidade do paciente e conseqüente uso intensivo de 

medicamentos. Investigações já realizadas demonstraram mais chances de erro 

em crianças internadas em unidade de terapia intensiva do que em enfermarias. 

Pacientes adultos internados em clínica médica e cirúrgica tiveram mais 

associação com os erros de prescrição, de que nas demais unidades 
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assistenciais (FIJN et al., 2002; HO et al., 1992; LUSTIG, 2000; TULLY et al., 

2009). 

Quanto ao tipo de prescrição utilizada, verificou-se predomínio das 

prescrições digitadas em hospital de urgência e emergência (hospital 1) e da 

prescrição manuscrita nos outros dois tipos de hospitais. As prescrições digitadas 

na presente pesquisa estão menos associadas a erros, do que as manuscritas e 

mistas. As prescrições manuscritas têm sido associadas a elevado número de 

erros, principalmente aqueles de redação (ROSA et al., 2009). O hospital 1 pode 

ter apresentado predomínio de prescrições digitadas, por utilizar mais 

intensamente computadores para prescrição do que os outros dois tipos de 

hospitais, apresentando as mais baixas incidências de prescrições manuscritas. 

Considerando os erros de prescrição relacionados à identificação do 

paciente, os achados deste estudo mostraram elevada incidência desse tipo de 

erro no hospital 2 (33%) e no hospital 3 (26%), durante a fase 1 do estudo. Os 

problemas de legibilidade do nome do paciente foram diminuindo durante a 

pesquisa, mas ainda permaneceram em 6,4% das prescrições do hospital 2, com 

possibilidades de troca de pacientes e outras falhas relacionadas. 

A incidência de erros na identificação do paciente encontrados na fase 1 e 

2 é mais baixa do que a incidência encontrada por Gimenes et al. (2010) (54%) e 

por Rosa et al. (2009) (47%). Em estudo feito em hospital universitário (NÉRI, 

2004) relataram-se 35% de erros relacionados à identificação do paciente, 

incidência semelhante aos desta pesquisa (33%) na fase 1. 

Em cinco hospitais brasileiros, Gimenes et al. (2011) detectaram omissão 

de dados relacionados à identificação do paciente em 22,8% das prescrições; 

essas falhas foram citadas como fatores predisponentes aos erros de 

administração de medicamentos. Os achados desses autores apresentaram 

freqüência mais elevada do que os desta investigação, entretanto, 6,4% de 

problemas na identificação do paciente no hospital 3 ainda permanecem como 

fator predisponente a erros de medicação. 

As taxas de incidências de erros relacionados à omissão ou ilegibilidade da  

data nos hospitais 1 (1,4%), 2 (1,4%) e 3 (5,6%) na fase 3 foram mais baixas do 

que as descritas por Rosa (2002) e comparáveis às de Néri (2004), que não 

encontrou data em 3,60% das prescrições estudadas. 
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Os erros relacionados à legibilidade da prescrição constituíram importante 

problema a ser enfrentado na fase 1, principalmente nos hospitais 2 e 3, sendo 

que a proporção no hospital 3 foi de 33% de prescrições pouco legíveis. 

Observou-se na última fase significativa melhora da legibilidade das prescrições e 

essa variável está associada ao tipo de prescrição utilizada e erros.  

Quando analisada a legibilidade em relação ao tipo de prescrição desta 

pesquisa, houve significativa correlação entre ilegibilidade e pouca legibilidade e 

prescrições feitas à mão. As prescrições com mais freqüência de boa legibilidade 

foram as pré-digitadas. Problemas de legibilidade têm sido relacionados aos erros 

de medicação (ROSA et al., 2009). 

As principais falhas observadas na prescrição do cloreto de potássio foram 

relacionadas à forma farmacêutica e dose. Esses dados ressaltam a necessidade 

de ações para a prevenção de acidentes, pois a administração de cloreto de 

potássio concentrado é causa de mortes nos EUA, Brasil e no mundo em geral 

(BULHÕES, 2001; COHEN, 2006a; COHEN; MANDRACK, 2002; COHEN; 

PROULX; CRAWFORD, 1998; WHETHERTON et al., 2003; WHO, 2007). 

As maiores falhas registradas na prescrição das HNFs foram os erros 

relacionados à forma farmacêutica, à concentração e à dose. As HNFs possuem 

duas apresentações selecionadas nos hospitais estudados e quando a sua 

apresentação não é prescrita adequadamente, existe a possibilidade de enganos. 

Ressalta-se que a ampola de 0,25 mL com 5.000 unidades é quatro vezes mais 

concentrada do que o frasco-ampola de 5 mL com  5.000 unidades por mililitro;  a 

troca entre as duas HNFs devida à falha na prescrição do medicamento, pode 

acarretar danos aos pacientes, como formação de trombos ou hemorragias.  

Muitas são as possibilidades de erros envolvendo as HNFs, por exemplo: a 

utilização da abreviatura U ou UI para designar unidades internacionais, que pode 

ser confundida com o número zero, com a possibilidade de administração de 

doses 10 vezes mais altas. Outro problema que acontece é a confusão entre a 

heparina e a insulina, pois estes dois medicamentos possuem nomes parecidos e 

a concentração deles é expressa em unidades (COHEN, 2006a). A presente 

pesquisa registrou falhas nas prescrições das HNFs relacionadas à forma 

farmacêutica, concentração,  dose e ainda o uso sem padrão de abreviaturas UI.  

Foram registradas 980 abreviaturas UI utilizadas, com 45 delas 

consideradas pouco legíveis. Segundo Cohen (2006a), alguns nomes nunca 
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devem ser abreviados, devido aos enganos provocados, sendo eles: unidades, 

microgramas, subcutâneo, centímetro cúbico e unidades. A abreviatura UI 

significando unidades é considerada a mais confusa de todas (DAVIS, 2001). Em 

estudo feito em um hospital do estado do Ceará, Néri (2004) relatou o uso de 

abreviaturas em 98,40% dos itens contendo medicamentos. A utilização de 

abreviaturas UI, nas prescrições avaliadas na pesquisa, representa fator potencial 

para a ocorrência de erros de medicação. 
Em revisão sistemática feita por Santos (2010), foram analisados 51 artigos 

sobre erros de prescrição e a incidência de erros em prescrição manual variou de 

1 a 62%; em prescrição eletrônica de 0,6 a 61,7%, fazendo parte da amostra 

analisada, cinco estudos feitos em hospitais brasileiros. Em revisão sistemática 

feita por Tully et al. (2009), foram analisadas 63 publicações sobre erros de 

prescrição e observada freqüência média de 7% de erros. A mais alta taxa 

encontrada foi de 323 erros/100 admissões e nenhum estudo brasileiro foi 

incluído nesta pesquisa. 

Segundo Ross et al. (2009), a incidência dos erros de prescrição pode 

variar de dois a 514 erros por 1.000 prescrições ou de 4,2 a 82% dos pacientes 

ou prontuários. Folli et al. (1987) encontraram 4,9 e 4,5 erros/1.000 prescrições, 

em duas instituições pediátricas. Lesar et al. (1997) informaram frequência de 

3,99 erros/1.000 prescrições em hospital americano de ensino. 

A incidência de erros de prescrição tipo decisão, encontrados por Rosa et 

al (2009), foi de 5,71 erros de decisão por 1000 prescrições sendo 42% (2,4) 

deles relacionados às HNF. As incidências de erros de decisão relatadas por 

Rosa et al (2009) são inferiores as incidências relatadas na presente pesquisa. 

 Verifica-se que a incidência de erros do KCL (97,3%) é superior às 

incidências citadas em revisão sistemática feita por Santos (2010); do mesmo 

modo a incidência de erros da heparina (75,3%) está entre as maiores incidências 

encontradas. É importante assinalar que a incidência dessa pesquisa é derivada 

somente da prescrição das HNF´s e KCL.  

O modelo desta investigação destacou erros no processo da prescrição e 

não no resultado dos erros. Segundo Devine (2007), a maioria das falhas que 

ocorrem nas prescrições são erros potenciais, sendo que apenas 6,9% atingem o 

paciente e 0,2% causa danos. Em estudo feito nos EUA, os medicamentos podem 

lesar 1 a 2% dos pacientes hospitalizados em hospitais norte-americanos e a 
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maioria desses erros é de prescrição (BATES et al., 1995; LEAPE et al., 1995). O 

Institute of Medicine dos EUA (ASPDEN et al., 2007) afirma que todo paciente 

hospitalizado nos EUA está sujeito a um erro de medicação por dia de internação 

(ASPDEN et al., 2007). 

A análise dos erros relacionados aos MPP´s alvo mostrou que a diminuição 

significativa observada nos erros de prescrição foi relacionada ao hospital 1 e a 

HNFs. A incidência de erros com KCL permaneceu alta ao longo do estudo e não 

foi observada dimuição, provavelmente devido à falta de padronização da 

prescrição deste MPP. 

A regressão logística multivariada, antes e depois da aplicação dos MEI 

(ANEXOS A, B e C), identificou significativa redução na chance (OR) de 

apresentar erros na prescrição, de 2,2 (fase 1) para 1,5 vezes (fase 2), quando 

estas são comparadas à fase 3.  

Os MEI são normalmente de custo acessíveis, fácil disseminação e podem 

ter efeitos benéficos nos resultados do processo de assistência. Trabalhos 

publicados sobre o impacto dos MEI evidenciaram significativa diferença na 

prescrição de medicamentos (AUSTIN; MAMDANI, 2005; AUSTIN; MAMDANI; 

TU, 2004; MAJUMDAR; ALMASI; STTAFOR, 2004; MAJUMDAR; MCALISTER; 

SOUMERAI, 2003). Entretanto, a maioria dos 23 trabalhos analisados por Farmer 

et al. (2008) salientou que os MÉIs, quando utilizados sozinhos, não provocaram 

mudanças quando comparados à não intervenção. É importante assinalar que na 

revisão sistemática feita por Farmer et al. (2008) não foi incluído estudo feito no 

Brasil. 

O significativo impacto das quatro MMs, aplicadas ao mesmo tempo em 

2010, não permite afirmar que uma MM teve mais efeito do que a outra, devido à 

metodologia utilizada. Medidas educativas para melhorar o resultado da 

assistência à saúde podem ou não provocar fortes impactos em ambientes e 

processos altamente complexos, como os existentes em hospitais. As medidas a 

serem implantadas para a melhoria das prescrições devem ser testadas e 

averiguadas a adequação em relação ao tipo de hospital, prescritores e cultura 

local. As revisões sistemáticas sobre essas medidas mostram variadas situações 

com impactos positivos ou sem efeito sobre a prescrição (FLODGREN et al., 

2007; O´BRIEN et al., 2007; SCHEDLBAUER et al., 2009; SHAW et al., 2005; 
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SHOJANIA et al. 2009). As medidas educativas (MEI e MM) aplicadas na 

presente pesquisa tiveram importante impacto na redução de erros de prescrição. 

 A orientação direta aos prescritores nos locais de trabalho ou a visita de 

um especialista para discutir diretrizes da prescrição segundo o paradigma da 

medicina baseada em evidências (educational outreach visits), é uma estratégia 

educacional que contribui para a melhoria da qualidade da prescrição, 

especialmente quando realizada concomitantemente com ações como marketing 

social, auditoria e feedback, material educativo e conferências. Os resultados das 

pesquisas de intervenções educativas para a melhoria da pesquisa demonstram 

que educational outreach visits e auditoria com feedback são as medidas mais 

efetivas (O´BRIEN et al., 2007; OSTINI et al., 2009, ROSA; REIS, 2010; THOMAS 

et al., 2008). A visita dos farmacêuticos treinados aos prescritores do hospital 1 foi 

feita baseada em evidência científica citada pelo Institute of Medicine (ASPDEN et 

al., 2007). 

Dado importante que merece atenção, foi a permanência ou aumento de 

erros relacionados à via de administração e ao intervalo, nas prescrições que 

seguiram o modelo sugerido. Foi verificado que, nessas prescrições, o prescritor 

copiou o modelo e colou na prescrição armazenada no computador, mas não 

preencheu os espaços destinados à escolha da via de administração ou intervalo. 

Outro erro foi descartar do modelo sugerido informações importantes para a 

dispensação e administração segura das HNFs. 

Erros que aparecem com a introdução de novos sistemas de prescrição 

são amplamente discutidos na literatura. (DELGADO et al., 2005; NEBEKER et 

al., 2005; VAN DOORMAAL et al., 2009; VAN DOORMAAL; VAN DEM BENT; 

ZAAL, 2009; VAN GIJSSEL et al., 2005). Koppel et al. (2005) relatam o 

aparecimento de 22 novos tipos de erros com a implantação da prescrição 

eletrônica. 

O padrão proposto para a prescrição do KCL não foi aceito pelos 

prescritores.  As razões dessa recusa não podem ser explicadas com os dados da 

presente pesquisa. Embora o modelo sugerido para prescrição manuscrita tenha 

sido aprovado pela diretoria clínica, técnica e coordenação das clínicas de 

internação do hospital 1 e testado em coleta-piloto, não foi utilizado pelos 

prescritores.  
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Os achados da regressão logística mutivariada mostraram que as 

prescrições das HNFs do hospital 3 tiveram maiores chances de ocorrência de 

erros. O hospital 3 teve as mais elevadas incidências de prescrições pouco 

legíveis e ilegíveis, com falhas na data e legibilidade das prescrições da fase 1. 

As prescrições do Hospital 3 tiveram maior probabilidade de conter erros, pois 

elas contêm 43% (589) do total de erros relativos à forma farmacêutica e 50,1% 

(399) dos erros relacionados à concentração das HNFs. O Hospital 3 representa, 

ainda, 53,2% (224) das falhas relacionadas à legibilidade nas prescrições das 

HNFs e 35,8% do total de erros de redação. Desta maneira, o paciente internado 

no Hospital 3 corre mais risco de ter uma prescrição com algum erro de redação. 

As prescrições mistas apresentaram as maiores probabilidades de erros, 

entretanto, esses achados foram semelhantes às prescrições manuscritas. 

Prescrições manuscritas (mistas ou não) têm sido associadas à alta probabilidade 

de erros. A análise de regressão logística univariada em estudo feito por Rosa et 

al. (2009), revela que o tipo de prescrição tem importante influência nos erros de 

redação. Observou-se que a chance de erros na prescrição escrita à mão foi 

aproximadamente três vezes mais frequente que na pré-digitada. Na prescrição 

mista, essa chance de erros foi 2,5 vezes mais frequente. A chance de erros entre 

as prescrições manuscritas e mistas foi próxima e aumentada em comparação 

com a pré-digitada. A utilização de prescrições pré-digitadas pode levar à 

significante redução de erros e do tempo gasto na correção de problemas em 

prescrições (TRAN, 2000). 

Em revisão sistemática feita por Santos (2010), a prescrição manual foi o 

tipo mais estudado, com 39% dos trabalhos incluídos (20/51) apresentando como 

mais frequentes, os erros relacionados à dose (freqüência, dose e omissão), 

legibilidade, rasuras, omissão de dados, interações medicamentosas e escolha do 

medicamento. A corrente pesquisa apresentou as mais altas incidências de erros 

de prescrição na dose (omissão ou duvidosa), nas falhas da legibilidade (data, 

nome do paciente, prescrição e abreviaturas) e problemas na prescrição da forma 

farmacêutica, concentração e dose. 

 Santos (2010) incluiu ainda, na revisão já mencionada, prescrições mistas 

em 22% dos estudos (11/51). Como exemplo, podem ser citados os trabalhos de 

Sagripanti, Dean e Barber (2002), com frequência de erros de 3% por prescrição 

e Pastó-Cardona et al. (2009), com cinco erros por 1.000/prescrições ou 0,5% das 
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prescrições com erros. Os erros aqui verificados são superiores aos referidos por 

Sagripanti, Dean e Barber (2002) e Pastó-Cardona et al. (2009) para prescrições 

mistas. Isto ocorreu possivelmente devido à incidência dos erros registrados na 

legibilidade, abreviaturas, prescrição do KCL (forma farmacêutica e dose) e 

prescrição das HNFs (forma farmacêutica, concentração e dose). Os autores 

Pastó-Cardona et al. (2009) não incluíram os erros de redação como erros de 

prescrição e encontraram incidência de cinco erros/1.000 prescrições, 

pesquisando todos os medicamentos, sendo que a presente pesquisa registrou 

13,3 erros/1.000 prescrições, somente nas prescrições das HNFs.  

De forma geral, os estudos sobre erros de prescrição abordam o resultado 

do erro ou o erro no processo de prescrição, sendo possível encontrar também 

estudos com os dois referenciais. Os trabalhos baseados no processo avaliam os 

erros potenciais nas prescrições. Por outro lado, os estudos baseados no 

resultado do erro avaliam o dano causado pelo erro de prescrição ao paciente. 

Em conseqüência, a incidência de erros de prescrição é sempre mais alta nos 

estudos com base no processo de prescrição (ARONSON, 2009, McDOWELL; 

FERNER; FERNER, 2009; TULLY et al., 2009; VELO; MINUZ, 2009). A pesquisa 

feita por Pastó-Cardona et al. (2009) foi focada nos resultados dos erros e a 

presente investigação no processo, sendo possivelmente uma das razões da 

diferença entre as incidências apresentadas. 

As freqüências dos erros de medicação, apresentados nos trabalhos 

publicados, são afetadas pelas definições de erros de medicação adotadas, pelos 

métodos de detecção empregados, qual parte do processo de utilização de 

medicamentos está sendo estudada e por denominadores das unidades de 

observação. A pluralidade de definições verificada na literatura, dificulta a 

comparação dos resultados dos estudos e retarda o conhecimento sobre a 

epidemiologia dos erros de medicação (FERNER; ARONSON, 2006; LISBY et al., 

2010; RISSATO; ROMANO-LIEBER; LIEBER, 2008; ROSA; REIS, 2010; YU; 

NATION; DOOLEY, 2005).  

Foi registrada a maior probabilidade de erros em prescrições originadas 

nas clínicas cirúrgicas. Estudos sobre a influência do setor de internação 

sublinharam que prescrições de adultos internados nas clínicas médicas e 

cirúrgicas revelaram mais altas incidências de erros (FIJN et al., 2002; HO et al., 

1992; TULLY et al., 2009). Bates et al. (1995) demonstraram que o risco da 
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ocorrência de danos provocados pelo uso de medicamentos foi duas vezes mais 

alto em unidades de tratamento intensivo e clínicas cirúrgicas.  

McDowell, Ferner e Ferner (2009) enfatizaram que a possibilidade de dano 

pode estar associada ao setor onde o paciente está internado. Ridley, Booth e 

Thompson (2004) preconizaram que pacientes de unidades de tratamento 

intensivo apresentam elevada taxa de erros de prescrição, pois o prescritor 

normalmente não tem acesso às informações sobre alergias a medicamentos e 

IMM. Em estudo feito durante seis meses em hospital geral israelense, Lustig et 

al. (2000) afirmaram que as clínicas cirúrgicas possuem o maior número de erros, 

seguidas pelas clínicas médicas.  

As prescrições provenientes da fase 1 apresentaram as mais altas 

incidências de erros de prescrição do tipo redação. As falhas relacionadas aos 

erros de prescrição (redação) tiveram a incidência reduzida ao longo do estudo. A 

fase 2 apresentou alta incidência de erros, possivelmente por contar com elevado 

número de prescrições manuscritas e apresentar mais falhas nas prescrições 

mistas e manuscritas. Entretanto, os erros de decisão que podem acarretar 

importantes danos aos pacientes mantiveram-se sem alteração significativa 

durante a pesquisa.  

O hospital 1 exibiu as mais reduzidas incidências de erros de prescrição 

entre os três hospitais do estudo, devido à elevada freqüência de prescrições pré-

digitadas e baixa taxa de problemas de legibilidade. Foi verificado ainda que as 

prescrições do hospital 1 foram responsáveis por apenas 8% (30) das 

abreviaturas pouco legíveis e por 6,6% (3) das abreviaturas UI (unidades) com 

problemas de legibilidade. As prescrições do hospital 1 originaram somente 26% 

(449) dos erros de redação e 29,7% (11) dos erros de decisão. O hospital 1 foi a 

instituição com menos incidência de erros de prescrição em todas as fases e isto 

se deve principalmente ao baixo número de erros de redação encontrados. 

A prevenção dos erros de medicação conforme o Institute of Medicine 

(ASPDEN et al., 2007) tem diversas proposições para hospitais. No entanto, as 

recomendações com evidência científica média são: adoção da prescrição 

eletrônica com o devido suporte clínico, inclusão de farmacêuticos nas visitas 

clínicas, viabilização de contato com farmacêuticos durante 24 horas para 

solucionar dúvidas em relação a medicamentos e procedimentos especiais e 

protocolos escritos para o uso de MPP. Esta última medida pode prevenir 
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considerável parte dos erros com os MPPs (FEDERICO, 2007; LEAPE; 

BERWICK; BATES, 2002; ROSA; REIS, 2010). 

A atuação clínica do farmacêutico nas unidades de internação contribui 

para a prevenção de erros de prescrição e pode ampliar a segurança da utilização 

de medicamentos (ASPDEN et al., 2007; ROMMERS; TEEEPE-TWISS; 

GUCHELAAR, 2007; TULLY et al., 2009). Há mais probabilidade de um 

farmacêutico identificar erros de prescrição do que outros profissionais e amplia-

se com a incorporação de ações clínicas na sua prática profissional (VELO; 

MINUZ, 2009).  

Conforme Cohen et al. (2006d), para a prevenção dos erros com MPP, 

especialmente das HNFs e KCLs, são propostas medidas gerais e adoção de 

indicadores, como, por exemplo:  

• prescrição padronizada e legível de MPPs; 

• restrição ao acesso e retirada de todos os eletrólitos concentrados das 

unidades de internação, especialmente KCL; 

• monitoração do uso das HNFs e KCLs por meio de sinais clínicos, exames  

laboratoriais e utilização de antídotos; 

• elaboração de protocolos de prescrição, dispensação e administração de 

MPPs; 

• utilização de indicadores como, por exemplo, proporção de pacientes que 

receberam HNF e KCL dentro do protocolo; 

• dupla checagem dos MPPs antes da dispensação e administração; 

• fornecimento de informação fidedigna e atual sobre MPP no local da 

prescrição; 

• sendo a prescrição eletrônica, utilizar alertas para os MPPs; 

• não utilização de ampolas para a prescrição do KCL e a abreviatura UI 

para as HNF; 

• separação e identificação diferenciada para MPP; 

• separação e identificação de produtos que são semelhantes (embalagens, 

nomes e apresentações); 

• utilização de tabelas padronizadas para verificação das doses dos MPPs 

visando evitar erros de cálculos. 
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Finalizando, concluiu-se que o risco de erros em prescrições hospitalares 

de MPPs específicos (HNFs e KCL) é alto comparando-se com a literatura. 

Prescrições de HNFs mistas originadas das clínicas cirúrgicas e fase 1 mostraram 

mais probabilidade de erros. As causas dessa tendência estão associadas ao tipo 

de prescrição e à organização do processo de trabalho. As medidas de prevenção 

de erros devem ser direcionadas para essas etapas do processo de prescrição de 

medicamentos, visando reduzir erros e melhorar a qualidade assistencial. 
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
 

 

Uma das limitações do presente estudo foi o período transcorrido entre a 

fase 1 (novembro/dezembro de 2007) e a fase 2 (outubro/novembro de 2009) ter 

sido de quase dois anos. A dilatação do tempo entre estas duas partes do estudo 

teve como causa principal o desabastecimento intermitente das HNFs e os 

eventos adversos graves que ocorreram com esse MPP no Brasil e no mundo. 

Foram feitas várias tentativas de se iniciar a fase 2, mas o desabastecimento das 

HNFs que ocorria nos hospitais não permitia o início da coleta de dados. 

A incidência dos erros na prescrição do KCL não foi alterada durante o 

estudo e o modelo de regressão logística não se mostrou adequado para a 

analise das variáveis independentes e a prescrição deste MPP.   

Outra limitação a ser citada é que a revisão de prescrições com o propósito 

de identificar erros de decisão, notadamente os erros de dose, tem limitações 

importantes a serem ressaltadas. Análise adequada da dose prescrita deve ser 

feita com acesso aos dados clínicos do paciente e entrevista com o prescritor. O 

desenho da presente pesquisa permite a caracterização de problemas na 

prescrição da dose quando o erro é evidente e não encontra explicação nas 

fontes bibliográficas disponíveis. Desta maneira, a classificação da dose como 

errada tem limitações inerentes ao desenho de estudo adotado. 

Embora os citostáticos e a nutrição parenteral sejam considerados MPP, 

conforme Cohen (2006a), os possíveis erros de prescrição relacionados a estes 

MPPs não foram analisados, pois esses medicamentos não são dispensados 

pelas farmácias dos hospitais investigados. 

Os MEI utilizados na fase 2 do estudo podem não ter atingido todos os 

prescritores dos três hospitais, pois o regime de trabalho desses profissionais é 

bastante diversificado e a quantidade de profissionais elevada. Entretanto, o 

número de panfletos distribuídos foi maior do que o número dos prescritores e 

foram utilizadas ainda outras formas de MEI: cartazes e banners.  

Considerando a unidade de observação desta pesquisa (prescrição 

médica) e a metodologia adotada, não foi possível colher e analisar dados sobre 

as características do prescritor como: formação (especialização, residência, 
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mestrado, doutorado e outras), experiência profissional, idade, tempo de formado, 

freqüência e tipos de educação continuada e outras. As características do 

prescritor influem na prescrição, entretanto não foram objeto de estudo desta 

pesquisa.  

As MMs aplicadas na fase 3 do estudo podem também não ter atingido 

todos os prescritores do hospital 1, pois os farmacêuticos visitavam as clínicas no 

horário de mais frequência de prescrições. As prescrições feitas fora desse 

horário podem ter recebido menos influência das MMs aplicadas, embora 

cartazes tenham sido colocados nas áreas de prescrição solicitando o uso dos 

modelos de prescrição. 

As conclusões desta pesquisa, desenvolvida em hospitais de referência e 

grande complexidade, não podem ser simplesmente extrapoladas para a maioria 

dos hospitais brasileiros de complexidade e porte diversos. Desta maneira, os 

resultados obtidos neste estudo devem ser avaliados e ajustados a situações e 

ambientes diferentes. 
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8  CONCLUSÕES  
 

 

Com base nos resultados obtidos nos três hospitais investigados é possível 

concluir que:  

a. foi observada redução significativa na incidência de erros nas prescrições 

das HNF´s após a aplicação de medidas educativas (MEI e MM) e o 

processo de trabalho dos prescritores foi modificado; não foi observada 

diminuição significativa dos erros nas prescrições do KCL;  

b. foram observados 80,9% (2160/2667) das prescrições com erro, sendo 2123 

(98,28%) de redação e 37 (1,7%) de decisão; foram registradas incidências 

de 973 (97,3%) de erros em 1.000 prescrições do KCL e de 753 (75,3%) 

erros em 1.000 prescrições de HNF´s; 

c. A analise univariada mostrou associação com diminuição dos erros em todas 

as variáveis independentes (hospital, clínica, idade e sexo do paciente, tipo 

de intervenção, tipo de prescrição, fase do estudo, erros com os MPP´s alvo 

e adesão aos modelos sugeridos para prescrição). A regressão logística 

multivariada demonstrou significância estatística para as todas as variáveis 

independentes exceto sexo e idade; 

d. a adesão aos modelos propostos para a prescrição das HNF´s foi de 24,8%; 

e verificou-se não adesão ao modelo proposto para a prescrição do KCL e a 

prescrição manual; 

e. as intervenções aplicadas na presente pesquisa poderão ter impacto 

também nos erros em prescrições de hospitais de grande porte e de ensino. 
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9 PERSPECTIVAS  
 

 

A análise das prescrições de HNF demonstrou erros em prescrições nas 

quais houve adesão ao modelo proposto para a prescrição de HNF, mostrando 

que é preciso cautela em novas pesquisas em que for feita modificação do 

sistema de prescrição, pois erros antigos podem ser diminuídos, mas podem 

surgir novos tipos de falhas em conformação diversa. 

Foram também notadas falhas latentes no uso das abreviaturas, que são 

utilizadas sem padrão definido, aumentando o risco de erros de medicação. 

Verificou-se, também, falta de padrão nas prescrições das HNF e KCL, havendo 

necessidade de normatização e uniformização visando à prevenção de erros de 

prescrição. Pesquisas poderão ser feitas para avaliar se a padronização das 

prescrições diminui significativamente erros. 

Foi registrada freqüência considerável de interações envolvendo as HNFs 

e KCL (330), consideradas erros potenciais. O monitoramento das interações com 

significado clínico é importante para o uso seguro dos medicamentos; pesquisas 

futuras poderão avaliar o impacto de medidas educativas aplicadas em 

prescrições de hospitais brasileiros, visando evitar eventos adversos relacionados 

às IMMs. 

Pesquisas adicionais são sugeridas também para analisar os motivos pelos 

quais os prescritores não aceitaram os modelos propostos para a prescrição do 

KCL e a prescrição manual. Sugere-se, da mesma forma, estudo mais detalhado 

sobre os efeitos dos MEI nas prescrições de MPPs, principalmente sobre a 

prescrição do KCL. 

Finalmente, outras pesquisas são ainda recomendadas para a avaliação 

das características dos prescritores e o impacto e duração do efeito destas nas 

prescrições, visando melhorar a segurança no uso dos medicamentos. 

As HNFs e o KCL possuem inerente risco em sua utilização e os dados 

encontrados demonstraram a necessidade de um programa de vigilância 

epidemiológica diferenciada no processo de uso desses MPPs. Os MEI e as MMs 

utilizadas neste trabalho poderão ser implantados na prática, desde que avaliadas 

as características e ambientes diversos de cada hospital.  



 

 

114

É importante ampliar as investigações sobre erros de prescrições no 

âmbito nacional e internacional, incluindo novos tipos de pesquisas, para melhor 

compreender os determinantes dos erros de prescrições, as percepções e 

significados para os profissionais de saúde sobre o processo da prescrição e 

produzir conhecimento que reverta em ações preventivas mais efetivas e 

aplicáveis à realidade dos hospitais. 
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ANEXOS E APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Questionário  

Estudo de erros em prescrições com um ou mais medicamentos 
potencialmente perigosos, em 3 Hospitais-Sentinela de BH 

 Anexo: 

Bolsista: [   ]   
Hospital-Sentinela: [   ] Nº da Prescrição: [              ]  
   
1.1- Local de Internação: [   ] 1.2- Sexo: [   ]   Idade: ___ meses 1.3- 

LegibNomepac: [   ]
2- Data [   ]       Data da Prescrição: ___/___/___                        Legibilidade da data: [   ] [   ] [   ] [   ] 
3- Tipo de Prescrição: [    ] Adesão [   ] [   ]  se Sim qual? [   ] HNF   KCL [   ] 
4- Legibilidade da Prescrição: [    ] [   ] [   ]   

 
5- Número do MPP 1 : [       ] Legível: [     ] [   ] [   ] 
Forma Farmacêutica: Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Concentração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Via de Administração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Intervalo: [   ]     Significância Clínica [   ] Taxa de Infusão: [   ]             Significância Clínica [   ] 
Dose: [   ]           Significância Clínica [   ] Denominação do MPP 1: [   ] 
Interação 1.1: 
_____________________________ 

Significância 1.1: [   ] 

Interação 1.2: 
_____________________________ 

Significância 1.2: [   ] 

Interação 1.3: 
_____________________________ 

Significância 1.3: [   ] 

Interação 1.4: 
_____________________________ 

Significância 1.4: [   ] 

Interação 1.5: 
_____________________________ 

Significância 1.5: [   ] 

Interação 1.6: 
_____________________________ 

Significância 1.6: [   ] 

 
5- Número do MPP 2 : [       ] Legível: [     ] [   ] [   ]  
Forma Farmacêutica:  Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Concentração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Via de Administração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Intervalo: [   ]     Significância Clínica [   ] Taxa de Infusão: [   ]             Significância Clínica [   ] 
Dose: [   ]           Significância Clínica [   ] Denominação do MPP 1: [   ] 
Interação 1.1: 
_____________________________ 

Significância 1.1: [   ] 

Interação 1.2: 
_____________________________ 

Significância 1.2: [   ] 

Interação 1.3: 
_____________________________ 

Significância 1.3: [   ] 

Interação 1.4: 
_____________________________ 

Significância 1.4: [   ] 

Interação 1.5: 
_____________________________ 

Significância 1.5: [   ] 
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Interação 1.6: 
_____________________________ 

Significância 1.6: [   ] 

 
5- Número do MPP 3: [       ] Legível: [     ] [   ] [   ]  
Forma Farmacêutica:  Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Concentração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Via de Administração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Intervalo: [   ]     Significância Cínica [   ] Taxa de Infusão: [   ]             Significância Clínica [   ] 
Dose: [   ]           Significância Clínica [   ] Denominação do MPP 1: [   ] 
Interação 1.1: 
_____________________________ 

Significância 1.1: [   ] 

Interação 1.2: 
_____________________________ 

Significância 1.2: [   ] 

Interação 1.3: 
_____________________________ 

Significância 1.3: [   ] 

Interação 1.4: 
_____________________________ 

Significância 1.4: [   ] 

Interação 1.5: 
_____________________________ 

Significância 1.5: [   ] 

Interação 1.6: 
_____________________________ 

Significância 1.6: [   ] 

 
 

5- Número do MPP 1: [       ] Legível: [     ] [   ] [   ]  
Forma Farmacêutica:  Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Concentração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Via de Administração: [   ] Possibilidade de Erro: [   ]     Significância Clínica [   ] 
Intervalo: [   ]     Significância Clínica [   ] Taxa de Infusão: [   ]             Significância Clínica [   ] 
Dose: [   ]           Significância Clínica [   ] Denominação do MPP 1: [   ] 
Interação 1.1: 
_____________________________ 

Significância 1.1: [   ] 

Interação 1.2: 
_____________________________ 

Significância 1.2: [   ] 

Interação 1.3: 
_____________________________ 

Significância 1.3: [   ] 

Interação 1.4: 
_____________________________ 

Significância 1.4: [   ] 

Interação 1.5: 
_____________________________ 

Significância 1.5: [   ] 

Interação 1.6: 
_____________________________ 

Significância 1.6: [   ] 

 
 

6- Abreviaturas 
6.- Abreviaturas:   Quantidade total    [   ] [   ] [   ]  
                              Quant Legíveis:     [   ] [   ] [   ]        Quant pouco leg/duvidosas : [   ] [   ] [   ]  
 
6.-  Uso de UI, U.I ou U:  Quant total [   ] [   ] [   ]  
      Quant.UI legíveis: [   ] [   ] [   ]                              Quant UI pouco leg/duvidosas: [   ] [   ] [   ]  
6.- Citar as pouco legíveis encontradas excluindo as UI  
01 [   ] 02 [   ] 03 [   ] 04 [   ] 05 [   ] 06 [   ] 07 [   ] 08 [   ] 09 [   ] 10 [   ] 
11 [   ] 12 [   ] 13 [   ] 14 [   ] 15 [   ] 16 [   ] 17 [   ] 18 [   ] 19 [   ] 20 [   ] 
21 [   ] 22 [   ] 23 [   ] 24 [   ] 25 [   ] 26 [   ] 27 [   ] 28 [   ] 29 [   ] 30 [   ] 
31 [   ] 32 [   ] 33 [   ] 34 [   ] 35 [   ] 36 [   ] 37 [   ] 38 [   ] 39 [   ] 40 [   ] 
41 [   ] 42 [   ] 43 [   ] 44 [   ] 45 [   ] 46 [   ] 47 [   ] 48 [   ] 49 [   ] 50 [   ] 
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51 [   ] 52 [   ] 53 [   ] 54 [   ] 55 [   ] 56 [   ] 57 [   ] 58 [   ] 59 [   ] 60 [   ] 
61 [   ] 62 [   ] 63 [   ] 64 [   ] 65 [   ] 66 [   ] 67 [   ] 68 [   ] 69 [   ] 70 [   ] 
71 [   ] 72 [   ] 73 [   ] 74 [   ] 75 [   ] 76 [   ] 77 [   ] 78 [   ] 79 [   ] 80 [   ] 
81 [   ] 82 [   ] 83 [   ] 84 [   ] 85 [   ] 86 [   ] 87 [   ] 88 [   ] 89 [   ] 90 [   ] 
91 [   ] 92 [   ] 93 [   ] 94 [   ] 95 [   ] 96 [   ] 97 [   ] 98 [   ] 99 [   ] 100 [   ]
101 [   ] 102 [   ] 103 [   ] 104 [   ] 105 [   ] 106 [   ] 107 [   ] 108 [   ] 109 [   ] 110 [   ]
111 [   ] 112 [   ] 113 [   ] 114 [   ] 115 [   ] 116 [   ] 117 [   ] 118 [   ] 119 [   ] 120 [   ]
          
7- Uso de N.O Qtd.: [   ] Uso de 0.N Qtd.: [   ] Uso de N.N Qtd.: [   ]  
    Uso de ON Qtd.: [   ]     
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APÊNDICE B - Projeto de Pesquisa – Clínicas ou Setores de Internação 
 

1. Angiologia Feminino  

2. Cardiologia 

3. Cirurgia Plástica 

4. Clínicas Cirúrgicas  

5. Clínica Médica  

6. CTI  Adulto 

7. CTI Infantil 

8. Cuidados Intermediários  

9. Endocrinologia 

10. Gastroenterologia  

11. Geriatria 

12. Ginecologia  

13. Hematologia Oncológica 

14. Hematologia  

15. Nefrologia  

16. Neonatologia  

17. Neurologia  

18. Obstetrícia  

19. Oftalmologia  

20. Oncologia 

21. Ortopedia  

22. Otorrinolaringologia  

23. Pediatria  

24. Pneumologia  

25. Proctologia 

26. Psiquiatria 

27. Queimados agudos 

28. Queimados crônicos 

29. Reumatologia 

30. Transplantes 

31. Unidade Coronariana  

32. Urologia 

33. USI – Unidade semi-intensiva 

34. UTI 
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APÊNDICE C – Figuras da fase 1 com prescrições do KCL 
 

 

 
FIGURA 5 - Prescrição manual de KCL em mililitro e sem taxa de infusão e diluição. 

 

 
FIGURA 6 - Prescrição manual de KCL em mililitro pouco legível. 

 

 
FIGURA 7 - Prescrição manual de KCL em mililitro. 

 

 
FIGURA 8 - Prescrição digitada de KCL em mililitro. 

 

 
FIGURA 9 - Prescrição manual de KCL em ampola. 

 

 
FIGURA 10 - Prescrição manual de KCL em ampola. 
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FIGURA 11 - Prescrição manual de KCL em ampola. 

 

 
FIGURA 12 - Prescrição manual pouco legível de KCL em ampola. 

 

 
FIGURA 13 - Prescrição manual de KCL pouco legível sem unidade. 

 

 
FIGURA 14 - Prescrição manual de KCL sem unidade. 

 

 
FIGURA 15 - Prescrição digitada de KCL sem unidade. 
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APÊNDICE D – Figuras com prescrições da fase 1 com HNFs 
 

 

 
FIGURA 16 - Prescrição digitada de HNF sem unidade. 

 

 
FIGURA 17 - Prescrição digitada de HNF sem forma farmacêutica. 

 

 
FIGURA 18 - Prescrição digitada de HNF sem concentração. 

 

 
FIGURA 19 - Prescrição digitada de HNF com a concentração errada. 

 

 
FIGURA 20 - Prescrição digitada de HNF sem forma farmacêutica,  

concentração e dose. 

 

 
FIGURA 21 - Prescrição manual de HNF sem forma farmacêutica, concentração e dose. 

 

 
FIGURA 22 - Prescrição manual de HNF sem dose e via de administração. 

 

 
FIGURA 23 - Prescrição manual de HNF sem dose, via de administração e pouco legível. 
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FIGURA 24 - Prescrição manual de HNF sem forma farmacêutica, 

pouco legível e dose confusa. 

 

 
FIGURA 25 - Prescrição manual de HNF com a dose confusa. 

 

 
FIGURA 26 - Prescrição manual de HNF com a dose confusa e forma farmacêutica errada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

137

ANEXO A – Fase 2 - Panfleto 
 

 

 
 
 

AJUDE A MELHORAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL DO 
HOSPITAL! 

CLORETO DE POTÁSSIO 
•Utilizar MILILITRO e não ampola ao prescrever 
•Verificar se a prescrição está LEGÍVEL 
•Não deixar de colocar  VIA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE 
INFUSÃO. Verificar a interação com o Captopril 

HEPARINA 
•Sempre prescrever a FORMA FARMACÊUTICA (ampola? 

frasco-ampola?)
•Prescrever a CONCENTRAÇÃO 

•Verificar as INTERAÇÕES com Cetoprofeno, AAS e 
Clopidogrel.

 
PARTICIPE DA CAMPANHA 

DA HEPARINA E 
 CLORETO DE POTÁSSIO! 
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ANEXO B – Fase 2 - Cartaz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUDE A MELHORAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL DO 
HOSPITAL! 

PARTICIPE DA CAMPANHA DA HEPARINA E CLORETO DE 
POTÁSSIO! 

 

HHEEPPAARRIINNAA  

•Sempre prescrever a FORMA FARMACÊUTICA (ampola? frasco-ampola?) 

•Prescrever a concentração 

•Verificar as interações com Cetoprofeno, AAS e Clopidogrel. 

CCLLOORREETTOO  DDEE  PPOOTTÁÁSSSSIIOO  

•Utilizar MILILITRO e não ampola ao prescrever 

•Verificar se a prescrição está legível 

•Não deixar de colocar via de administração e taxa de infusão. 
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ANEXO C – Fase 2- Banner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sempre prescrever a FORMA FARMACÊUTICA (ampola? frasco-
ampola?), a CONCENTRAÇÃO e verificar as interações com 
Cetoprofeno, AAS e Clopidogrel. 
 
 Ao pescrever utilizar MILILITRO (mL) e não usar ampola, verificar 
se a prescrição está legível e não deixar de colocar VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE INFUSÃO. Verificar interação com 
Captopril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

SR. PRESCRITOR, 
PARTICIPE DA CAMPANHA DA HEPARINA E  

CLORETO DE POTÁSSIO! 

HEPARINA CLORETO DE 
POTÁSSIO 

D ú v i d a s? 

Contate o Setor de Farmácia do hospital 

PESQUISA: Estudo de erros em prescrições com um ou mais medicamentos 
potencialmente perigosos, em 3 hospitais-sentinela de Belo Horizonte. Pesquisador 
Principal: Farm. Mario Borges Rosa Instituição: doutorando Depto
Infectologia/Fac. Medicina/UFMG. Finaciamento: Trabalho financiado pelo 
PNUD/ANVISA.  
 

Senhores Médicos e Dentistas  
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ANEXO D – Fase 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SENHORES MÉDICOS E DENTISTAS 
         AJUDEM A APERFEIÇOAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL DO HOSPITAL 

PARTICIPEM DA CAMPANHA DA HEPARINA E CLORETO DE POTÁSSIO! 

 
 
 
 

Em caso de dúvidas e para a reposição de prescrições, favor fazer contato com 
Hospital  

D ú v i d a s? 

Ao prescrever os medicamentos HEPARINA e/ou CLORETO DE POTÁSSIO, favor
utilizar o modelo de prescrição que está disponível em arquivos nos computadores 
das salas de prescrição e em blocos impressos para as prescrições feitas à mão.  
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ANEXO E – Fase 3-  Modelo de prescrição para heparina e cloreto de 
potássio 
 
 
1. Heparina 5.000 unidades/0,25 mL Ampola Administrar ...............unidades de: 

 8/8 h      12/12 h      outro Qual?......................Via de administração: 
Subcutâneo   Outra Qual?.......... 

 
2. Heparina 5.000 unidades/mL, frasco-ampola de 5 mL, uso intravenoso.  

Diluir ............mL  em ...........mL de ................................ 
 Administrar a .................mL/hora ou  Uso intermitente de ............... em 
................. horas  Dose de ataque. Administrar .......... mL em bolus. 
PARA HEPARINA: avaliar possíveis interações com AAS, cetoprofeno e 
clopidogrel 
 

3. Cloreto de Potássio a 10%, ampola de 10 mL, uso intravenoso  Administrar: 
............mL/hora ou ............. gotas/minuto ou ............microgotas/minuto ou  

em intervalo de:  6/6 h  8/8 h  12/12 h  outro Qual? .............. 
Uso da bomba de infusão continua?  Sim  Não. De acordo com o 

seguinte esquema: 
 

ATENÇÃO: USAR COMO MEDIDA MILILITRO (mL) E NÃO AMPOLA. 
 Agua bidestilada:                .......mL + ..........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL 
 Complexo B:                      .......mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL 
 Cloreto de Potássio 10%: ........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL 
 Cloreto de Sódio 10%:      ........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL + ...........mL 
 Sol Fisiológica 0,9%:         ........mL + ..........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL 
 Glicose Hipertônica 50%:  .......mL + ...........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL 
 Sol Glicose 5%:                 .......mL + ...........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL 

      Sulfato de magnésio:         .......mL + ...........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL  
      Tiamina:                             .......mL + ...........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL 

 Outro..........................:     . .......mL + ...........mL + ............mL + ...........mL + ...........mL 
 
Avaliar possíveis interações com captopril. 
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ANEXO F – Fase 3 - Modelo para prescrição manual de heparina e cloreto de 
potássio 
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ANEXO G - Códigos das abreviaturas 
 
 

 

1- AAS ácido acetilsalicílico 42- HOF hidratação oral frequente 81- P pulso 
2- ABD água bidestilada 43- IM intramuscular 82- P pelo 
3- ACM a critério médico  44- Inj. injetável 83- pH  
4- Amp, ampl, ap ampola 45- INS  insulina 84- Pt, Pts, p  pote 
5- ATRA tretinoína 46- IRC insuficiência renal crônica 85- PIA pressão intra-arterial 
6- BH balanço hídrico  47- JNT jejunostomia 86- PIC pressão intracraniana 
7- BIC bomba de infusão contínua 48- JT jato 87- PCM plantão clínica médica 
8- Ca cálcio 49- K potássio 88- Prot proteína 
9- CAD clínica do aparelho digestivo 50- KCL cloreto de potássio 89- PPAT pulso, pressão, temp. 
10- Cap. cápsula 51- Kcal quilocalorias 89- PVC pressão venosa central 
11- CT temperatura corporal 52- L litro 90- R regular 
12- °C grau centígrados 53- LV leite de vaca 91 RS ringer simples 
13- C/ com 54- LM leite materno 92- SAT  saturação 
14- CC, Cm2  centímetro cúbico 55- mg miligramas 93- SC subcutânea 
15- CG cuidados gerais 56- MID membro inferior direito 94- SDP sulfadiazina de prata 
16- Comp B complexo B 57- MIE membro inferior esquerdo 95- SF soro fisiológico 
17- comp, cp  comprimido 58- Micro,  MNB  micronebulização 96- SGI soro glicosado isotônico 
18- CN cateter nasal 59- mL mililitros 97- SGH soro glicosado hipertônico 
19- D direito 60- Micro -µ – mc, mcg  microgramas 98- SL sublingual 
20- DV dados vitais 61- µgts microgotas 99- SMT+TMP sulfametoxazol+trimetoprima 
21- Dg drágea 62- MMII membro inferior 100- S/N SN se necessário 
22- DL dieta láctea 63- mmHg milímetros de mercúrio 101- SNE sonda nasoentérica 
23- DM diabetes mellitus 64- Min / x’ minutos 102- SNPP nutrição parenteral padrão 
24- D dia 66- MSD membro superior direito  103- SNG sonda nasogástrica 
25- E esquerdo 67- MSE membro superior esquerdo 104- SOG sonda oral gástrica 
26- ECG eletrocardiograma 68- φ  nada/ vazio 105- SRL, RL solução ringer lactato 
27- EEG eletroencefalograma 69- Na sódio 106- SVA, SVD sonda vesical 
28- EU 100, UE 70- NaCl cloreto de sódio 107- Sulf. Mag. Sulfato de magnésio 
29- EV, IV endovenoso, intravenoso 71- NAN leite 108- TAX, T temperatura 
30- FC freqüência cardíaca 72- NG nasogástrica 109- TET – tratamento 
31- FR frequência respiratória 73- NPT nutrição parenteral 110- TIG taxa de glicose 
32- Fr, Fco frasco 74- NPH insulina NPH 111- TOT, TQT  traqueostomia 
33- Fr. Amp. Frasco ampola 75- OE  ouvido esquerdo 112- UI, U unidade internacional 
34- g,gr grama 76- OD ouvido direito 113- V via 
35- gts gotas 77- O2  oxigênio 114- VCM ventilação mecânica 
36- Glic glicemia 78- P/ para 115- Vd vidro 
37- GC glicemia capilar 79- PA, PT  pressão arterial 116- Vit C vitamina C 
38- GluCa gluconato de cálcio 80- Pacte paciente 117- VO  via oral 
39- h, hs hora  118- VR via retal 
40- HÁS hipertensão arterial sistêmica  119- X vezes 
41- HCTZ, HTZ hidroclorotiazida  120- Y (administrar em Y) 
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ANEXO H – Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) 
 
 

Fármaco Concentração Apresentação 
1 ABCIXIMAB 10 MG FRASCO AMPOLA 5 ML 
2 ALFENTANILA INJETÁVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML 
3 ALTEPLASE 50 MG FRASCO AMPOLA 
4 AMIODARONA 50 MG/ML AMPOLA 3 ML 
5 AMIODARONA xxxxxxxxxxx   
6 APROTININA 10.000 UIC/ML FRASCO AMPOLA 50 ML 
7 ATRACÚRIO 10 MG/ML AMPOLA 5 ML 
8 ATRACÚRIO xxxxxxxxxxx   
9 CETAMINA 50 MG/ML FRASCO AMPOLA 10 ML  

10 CETAMINA FORMA RACÊMICA + INJETÁVEL 50 MG/ML AMPOLA 10 ML       
11 CETAMINA xxxxxxxxxxx   
12 CISATRACÚRIO 2 MG/ML AMPOLA 5 ML 
13 CISATRACÚRIO xxxxxxxxxxx   
14 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 
15 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 100 MG/ML AMPOLA 10 ML 
16 CLORETO DE POTÁSSIO xxxxxxxxxxx   
17 CLORETO DE SÓDIO 10% 100 MG/ML AMPOLA 10 ML 
18 CLORETO DE SÓDIO 20% 200 MG/ML AMPOLA 10 ML 
19 CLORETO DE SÓDIO 20% 200 MG/ML AMPOLA 20 ML 
20 CLORETO DE SÓDIO xxxxxxxxxxx   
21 CODEÍNA SOLUÇÃO 20 MG/ML FRASCO 10ML 
22 CODEÍNA 30 MG COMPRIMIDO 
23 CODEINA 60 MG COMPRIMIDO 
24 CODEINA xxxxxxxxxxx   
25 CODEÍNA + PARACETAMOL 7,5 MG/ 500 MG COMPRIMIDO 
26 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG/ 500 MG COMPRIMIDO 
27 CODEÍNA + PARACETAMOL xxxxxxxxxxx   
28 DALTEPARINA 2.500 UI SERINGAS PREENCHIDAS 0,2 M

29 DALTEPARINA 5.000 UI SERINGAS PREENCHIDAS 0,2 M

30 DALTEPARINA xxxxxxxxxxx   

31 DESLANÓSIDO 0,2 MG/ML AMPOLA 2 ML 
32 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO 
33 DIGOXINA ELIXIR 0,05 MG/ML FRASCO 60 ML 
34 DIGOXINA xxxxxxxxxxx   
35 DOBUTAMINA 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML 
36 DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 10 ML 
37 EFEDRINA SULFATO 50 MG AMPOLA 1 ML 
38 EFEDRINA SULFATO xxxxxxxxxxx   
39 ENOXAPARINA 20 MG SERINGA PREENCHIDA 
40 ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PREENCHIDA 
41 ENOXAPARINA 60 MG SERINGA PREENCHIDA 
42 ENOXAPARINA 80 MG SERINGA PREENCHIDA 
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43 ENOXAPARINA xxxxxxxxxxx   
44 EPINEFRINA 1 MG  AMPOLA 1 ML 
45 EPINEFRINA xxxxxxxxxxx   
46 ESMOLOL 10 MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML 
47 ESMOLOL xxxxxxxxxxx   
48 ETOMIDATO 2 MG/ML AMPOLA 10 ML 
49 FENTANILA INJETÁVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 2 ML 
50 FENTANILA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,05 MG/ML FRASCO-AMPOLA 10 ML 
51 FENTANILA 25 MG SISTEMA TRANSDÉRMICO 
52 FENTANILA 50 MG SISTEMA TRANSDÉRMICO 
53 FENTANILA xxxxxxxxxxx   
54 FENTANILA + DROPERIDOL 50MCG/ML+2,5MG/ML AMPOLA 2 ML 
55 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML AMPOLA 5 ML 
56 FOSFATO ÁCIDO DE POTÁSSIO 2 mEq/ ML AMPOLA 10 ML 
57 FOSFATO ÁCIDO DE POTÁSSIO xxxxxxxxxxx   
58 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO 
59 GLIBENCLAMIDA xxxxxxxxxxx   
60 GLICOSE 50% 500 MG/ML AMPOLA 20 ML 
61 GLICOSE xxxxxxxxxxx   
62 HEPARINA 1.000 UI FRASCO-AMPOLA 5 ML 
63 HEPARINA 5.000 UI AMPOLA 0,25 ML 
64 HEPARINA xxxxxxxxxxx   
65 HIDRATO DE CLORAL SOLUÇÃO ORAL 10% FRASCO 10 ML 
66 HIDRATO DE CLORAL SOLUÇÃO ORAL 20% FRASCO 100 ML 
67 HIDRATO DE CLORAL xxxxxxxxxxx   

68 
INSULINA HUMANA NPH  SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML 

69 
INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML 

70 INSULINA SUÍNA NPH 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML 
71 INSULINA SUÍNA REGULAR 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML 
72 INSULINA xxxxxxxxxxx   
73 LIDOCAINA INJETÁVEL 2% AMPOLA 5 ML 
74 LIDOCAINA xxxxxxxxxxx   
75 METADONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG AMPOLA 1 ML 
76 METADONA 5 MG COMPRIMIDO 
77 METADONA 10 MG COMPRIMIDO 
78 METADONA xxxxxxxxxxx   
79 METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO 
80 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO 
81 METFORMINA xxxxxxxxxxx   
82 METOPROLOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 MG/ML SERINGA 5 ML 
83 METOPROLOL  xxxxxxxxxxx   
84 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML 
85 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 3 ML 
86 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 MG/ML AMPOLA 5 ML 
87 MIDAZOLAM  xxxxxxxxxxx   
88 MILRINONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 MG/ML FRASCO AMPOLA 20 ML 
89 MORFINA 0,2 MG/ML AMPOLA 1 ML 
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90 MORFINA 1 MG/ML AMPOLA 2 ML 
91 MORFINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG AMPOLA 1 ML 
92 MORFINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 2 ML 
93 MORFINA 1% 10 MG/ML FRASCO 60 ML 
94 MORFINA 10 MG COMPRIMIDO 
95 MORFINA 30 MG  CÁP. AÇÃO PROLONGADA 
96 MORFINA 30 MG  COMPRIMIDO 
97 MORFINA xxxxxxxxxxx   
98 NALBUFINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG AMPOLA 1 ML 
99 NALOXONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG AMPOLA 1 ML 

100 NALTREXONA 50 MG COMPRIMIDO 
101 NALTREXONA xxxxxxxxxxx   
102 NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG AMPOLA 
103 NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML AMPOLA 4 ML 
104 PANCURÔNIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML AMPOLA 2 ML 
105 PETIDINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML 
106 PRAZOSINA 1 MG CÁP. AÇÃO PROLONGADA 
107 PRAZOSINA 2 MG CÁP. AÇÃO PROLONGADA 
108 PRAZOSINA xxxxxxxxxxx   
109 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML 
110 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10 MG/ML SERINGA 50 ML 
111 PROPOFOL xxxxxxxxxxx   
112 PROPRANOLOL 1 MG AMPOLA 1 ML 
113 PROPRANOLOL xxxxxxxxxxx   
114 PROTAMINA 1000 UI AMPOLA 5 ML 
115 REMIFENTANIL 2 MG FRASCO AMPOLA 
116 ROCURÔNIO 10 MG/ML FRASCO AMPOLA 5 ML 
117 ROCURÔNIO xxxxxxxxxxx   
118 SALBUTAMOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 MG AMPOLA 1 ML 
119 SALBUTAMOL xxxxxxxxxxx   

120 
SUFENTANILA USO ESPINHAL SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 MCG/ML AMPOLA 2 ML 

121 SUFENTANILA xxxxxxxxxxx   

122 
SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 500 MG/ML AMPOLA 10 ML 

123 
SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 500 MG/ML AMPOLA 5 ML 

124 
SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 100 MG/ML AMPOLA 10 ML 

125 SULFATO DE MAGNÉSIO xxxxxxxxxxx   
126 SUXAMETÔNIO 20MG/ML FRASCO AMPOLA 5 ML 
127 SUXAMETÔNIO xxxxxxxxxxx   
128 TIOPENTAL SÓDICO 1 G FRASCO AMPOLA 
129 TIOPENTAL SÓDICO xxxxxxxxxxx   
130 TIROFIBANA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,25 MG/ML FRASCO AMPOLA 50 ML 
131 TRAMADOL SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML FRASCO 10 ML 
132 TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML 
133 TRAMADOL xxxxxxxxxxx   
134 VARFARINA 5 MG COMPRIMIDO 
135 VARFARINA xxxxxxxxxxx   
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136 VECURÔNIO PÓ LIOFILIZADO 4 MG + DILUENTE FRASCO AMPOLA 
137 VECURÔNIO PÓ LIOFILIZADO xxxxxxxxxxx   
138 OCITOCINA  3 UI AMPOLA 1 ML 
139 OCITOCINA  5UI AMPOLA 1 ML 
140 OCITOCINA  xxxxxxxxxxx   
141 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML 
142 PROMETAZINA xxxxxxxxxxx   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


