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Resumo 

A segurança do paciente é considerada um dos principais objetivos na avaliação 

de qualidade dos serviços e ao mesmo tempo é um desafio para os profissionais de 

saúde. Evitar a ocorrência de eventos adversos durante a terapia medicamentosa torna-

se de extrema importância na prestação de uma assistência mais segura. Por ser um 

dos mais importantes meios de comunicação entre a equipe e consequentemente 

apresentar uma alta incidência de erros, os processos de prescrição e administração de 

medicamentos possuem grande relevância, sendo imprescindíveis para manuntencão e 

melhoria da qualidade de prestação de serviços em ambientes hospitalares. O objetivo 

deste estudo foi verificar a efetividade de uma intervenção na qualidade das prescrições 

e na administração de medicamentos em um hospital público brasileiro.  O estudo foi 

desenvolvido através de um desenho quase-experimental, antes-depois, em um hospital 

de referência em doenças infectocontagiosas no Estado do Rio Grande do Norte-RN, 

Brasil. Para avaliação do nível de qualidade de prescrição e administração de 

medicamentos foram selecionados aleatoriamente prontuários de pacientes internados 

e considerados 12 critérios de qualidade desenvolvidos, elaborados previamente por um 

grupo de especialistas. A avaliação inicial revelou deficiência no nível de qualidade em 

11 critérios e após o planejamento e a aplicação de uma intervenção estruturada obteve-

se melhora significativa nos critérios relativos à presença de rasuras, capacitação da 

equipe de enfermagem e prática dos nove certos na administração de medicamentos 

(p<0,05) e nos dois critérios sobre a completitude da prescrição (p<0,001). Com base 

nestes resultados, pode-se concluir que apesar das dificuldades enfrentadas durante a 

intervenção planejada, o ciclo de melhoria atingiu o seu objetivo de forma significativa 

em quase metade dos critérios avaliados. 

 

Palavras chaves: 

Erros de medicação; Segurança do paciente; Gestão da qualidade. 
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Abstract 

Patient safety is considered one of the main objectives in the evaluation of quality of 

services and at the same time is a challenge for health professionals. Prevent the 

occurrence of adverse events during drug therapy becomes extremely important in 

providing safer care. As one of the most important means of communication between the 

team and therefore present a high incidence of errors, prescription processes and drugs 

administration have great relevance, and essential for maintenance and improving the 

quality of service in hospitals. The aim of this study was to determine the effectiveness of 

a intervention in the quality of prescriptions and medication administration at a public 

hospital. The study was developed through a quasi-experimental design, before-after in 

a referral hospital for infectious diseases in the state of Rio Grande do Norte, RN, Brazil. 

To evaluate the level of quality of prescription and administration of medications were 

randomly selected hospitalized patients medical records and found 12 developed quality 

criteria previously developed by a group of experts. The initial assessment revealed 

deficiency in the level of quality on 11 criteria and after planning and implementation of a 

structured intervention yielded significant improvement in the criteria for the presence of 

erasures, training of nursing staff and practice of the nine certain medication 

administration (p <0.05) and the two criteria on the completeness of the prescription (p 

<0.001). Based on these results, we can conclude that despite the difficulties faced during 

the planned intervention, the improvement cycle reached its goal significantly in almost 

half of the evaluated criteria. 

Keywords: 

Medication errors; Patient safety; Quality management. 
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Resumen 

 

La seguridad del paciente es considerado uno de los principales objectivos de la 

evaluación de la calidad de los servicios y al mismo tiempo es un desafío para los 

profesionales de la salud. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos durante el 

tratamiento con la droga se vuelve extremadamente importante para proporcionar una 

atención más segura. Como uno de los medios más importantes de la comunicación 

entre el equipo y por lo tanto presentar una alta incidencia de errores, los procesos de 

prescripción y administración de fármacos de gran relevancia, y es esencial para el 

mantenimiento y la mejora de la calidad del servicio en los hospitales. El objetivo de este 

estudio fue determinar la efetividad de uma intervención en la calidad de la prescripción 

y administración de medicamentos en un hospital público. El estudio fue desarrollado a 

través de un diseño cuasi-experimental antes-después en un hospital de referencia para 

las enfermedades infecciosas en el estado de Rio Grande do Norte, RN, Brasil. Para 

evaluar el nivel de calidad de la prescripción y administración de medicamentos fueron 

seleccionados al azar los pacientes hospitalizados y los registros médicos encontrado 12 

criterios de calidad desarrollados previamente desarrolladas por un grupo de expertos. 

La evaluación inicial reveló deficiencia en el nivel de calidad en 11 criterios y después de 

la planificación e implementación de una intervención estructurada produjo una mejora 

significativa en los criterios para determinar la presencia de borraduras, la formación del 

personal de enfermería y la práctica de los nueve cierta administración de medicamentos 

(p <0,05) y los dos criterios en la integridad de la prescripción (p <0,001). Sobre la base 

de estos resultados, se puede concluir que a pesar de las dificultades enfrentadas 

durante la intervención planificada, el ciclo de mejora alcanzó su objetivo de manera 

significativa en casi la mitad de los criterios evaluados. 

Palabras claves: 

Errores de medicación; Seguridad del paciente; Gestión de la calidad. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho consiste na avaliação dos efeitos da aplicação de um ciclo de 

melhoria da qualidade nos processos de prescrição e administração de medicamentos 

em um hospital público brasileiro. Devido à posição que estes processos ocupam no 

processo terapêutico, suas inadequações trazem importantes riscos para o paciente. 

Diante deste contexto, o desenvolvimento de estratégias que possam minimizar os 

desvios de qualidade no processo de medicação é um grande desafio, visto a 

importância do tema no contexto hospitalar. 

A estrutura da presente Dissertação de Mestrado segue um modelo próprio, 

recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PPQualiSaúde/UFRN).  

A primeira seção, Introdução apresenta o referencial teórico, o objeto da pesquisa, 

bem como os objetivos desta investigação.  

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes 

encontrados através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do trabalho apresenta um diálogo entre os resultados do presente 

trabalho encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões 

encerram a dissertação destacando os principais resultados e apontando para a novas 

investigações. 

Destaca-se também como integrante do trabalho o Apêndice 2.3, que é composto 

por um Relatório Técnico mais detalhado de uma das etapas do desenvolvimento da 
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dissertação que será apresentada ao serviço de saúde, onde foi desenvolvido o trabalho, 

como subsidio para contribuir com a melhoria da qualidade.  

Finalmente, foi anexado o Apêndice 2.4, que se constitui no artigo científico a ser 

submetido ao International Journal for Quality in Health Care, seguindo suas normas de 

publicação, anexo 01. 
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1. INTRODUÇÃO  

Todos os anos milhares de pessoas sofrem danos desnecessários causados por 

práticas inseguras nos serviços de saúde. Os prejuízos clínicos, funcionais, psicológicos 

e financeiros aos pacientes, assim como aos sistemas de serviços de saúde são 

incalculáveis(1,2). A segurança do paciente é uma das dimensões da qualidade, sendo 

definida segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”(3). 

Os danos desnecessários podem ser de vários tipos, incluindo-se doenças, lesão, 

sofrimento, incapacidade ou disfunção temporária ou permanente e morte de acordo com 

a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da OMS. Por outro lado, os 

incidentes de segurança são eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado, ou 

resultaram, em dano desnecessário ao paciente. Incidentes que resultam em dano ao 

paciente são denominados Eventos Adversos (EA)(4).  

No dia 1° de abril de 2013, o Ministério da Saúde, publicou a portaria 529, a qual 

institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo geral de 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todo o território nacional, 

promovendo e apoiando a implantação de iniciativas relacionadas à segurança do 

paciente no âmbito dos estabelecimentos de saúde, por meio da implantação da gestão 

de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente. Além disso, o programa ainda objetiva 

aumentar o acesso às informações sobre segurança do paciente, aos próprios pacientes, 

bem como aos seus familiares e à sociedade em geral, sendo incentivada também a 

inclusão deste tema no ensino técnico, de graduação e de pós-graduação por meio do 

apoio à produção de conhecimento sobre o tema. O PNSP conta como estratégias de 

implementação a elaboração de protocolos, guias e manuais, capacitação de gerentes e 

profissionais da saúde, divulgação de campanha de comunicação social, inclusão de 

fatores relacionados ao tema na contratualização e avaliação de serviços de saúde, além 

da criação de uma sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na 

assistência à saúde. Esta portaria ainda criou o Comitê de Implementação do PNSP 

(CIPNSP), o qual ficou responsável por propor e validar protocolos, guias e manuais nas 

áreas relacionados à segurança do paciente, e pôr em prática os objetivos do programa. 

O CIPNSP é formado por representantes de diversos órgãos da saúde sendo 

coordenado pela ANVISA(4).  
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Estudos epidemiológicos em países desenvolvidos estimam a ocorrência de EA 

em 4 a 16% de pacientes hospitalizados, o que sensibilizou sistemas de saúde de todo 

o mundo para melhorar a segurança do paciente. No âmbito de países da América 

Latina, este problema foi evidenciado no Estudo Ibero-Americano de Eventos Adversos 

(IBEAS), coordenado na Espanha e realizado com apoio da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPS/OMS) e o Programa de Segurança do Paciente da OMS. O IBEAS teve 

a participação de 58 hospitais pertencentes a cinco países (Argentina, Colômbia, Costa 

Rica, México e Peru) e de um total de 11.379 pacientes internados. De acordo com o 

citado estudo, dez de cada 100 pacientes internados em determinado dia tinham sofrido 

dano produzido pela assistência à saúde, e quase 60% dos EA foram considerados 

evitáveis. A alta prevalência de EA observada sinaliza a segurança do paciente como 

uma importante questão de saúde pública e alerta para a necessidade de políticas para 

sua melhoria em hospitais de países latino-americanos(2).  

No Brasil, a realidade dos EA também foi identificada. Um estudo realizado por 

Mendes e colaboradores (5) em três hospitais do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

observaram 1.103 pacientes adultos internados e estimou incidência de EA em 7,6% e 

proporção de EA evitáveis em 66,7%, uma das maiores identificadas no mundo(6–8). O 

local mais frequente de ocorrência de EA foi a enfermaria (48,5%) e o tipo mais comum 

os cirúrgicos (35,2%). Além dos cirúrgicos, outros EA comuns e evitáveis são 

relacionados a: infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), em particular a 

transmissão de micro-organismos resistentes; erros de medicação (prescrição, 

dispensação, administração, etc.); úlceras por pressão (UPP); quedas; 

tromboembolismo venoso; problemas na identificação dos pacientes e outros(4). 

Os medicamentos são componentes essenciais na assistência a muitas doenças, 

entretanto, também são a causa mais comum de incidentes e eventos adversos. Erros 

envolvendo medicamentos ocorrem frequentemente em hospitais, possuem natureza 

multidisciplinar e podem ocorrer em uma ou mais etapas da cadeia terapêutica 

(prescrição, dispensação e administração). Considerando todos os tipos de erros, 

estima-se que cada paciente hospitalizado sofra, em média, mais de um erro de 

medicação por dia. A prescrição é, essencialmente, um instrumento de comunicação 

entre médico, farmacêutico, enfermeiro, cuidador e paciente(9). A Agência Nacional de 

Segurança do Paciente do Reino Unido relatou que 16% dos erros envolvendo 

medicamentos são na prescrição, 18% na dispensação e 50% durante a 

administração(10). Um outro estudo desenvolvido na Espanha envolvendo múltiplos 
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hospitais, detectou vários problemas tais como formação dos profissionais, a falta de 

comunicação dos erros de medicação, das informações sobre os pacientes, 

medicamentos e prescrições, além de fraca cultura de segurança em relação ao controle 

do uso de medicamentos(11).  

Os erros de prescrição podem estar associados a condições multifatoriais, 

apresentando aspectos relacionados com o domínio técnico, como também aspectos 

relacionados com o estresse e a comunicação entre a equipe. Algumas medidas 

individuais podem não surtir o efeito desejado, já que também podem ter repercussão 

pontuais. O ideal seria a implementação de múltiplas barreiras para o manejo dos riscos 

de erros de prescrição(12).  

Um estudo relatou que 38% dos incidentes envolvendo medicamentos são graves 

ou fatais e destes, 42% são evitáveis. A equipe de enfermagem é responsável por 26 a 

38% dos incidentes envolvendo medicamentos, e tem um papel fundamental durante a 

assistência segura ao paciente no processo de administração dos medicamentos(13). 

Portanto para reduzir os estes riscos, os autores desenvolveram os “Nove Certos” para 

a administração de medicamentos que foi preconizado pelo protocolo de segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos do Programa Nacional de Segurança 

do Paciente(14).   

Diante da possibilidade de prevenção dos incidentes envolvendo medicamentos 

e do risco de dano em função da sua ocorrência, torna-se relevante identificar a natureza 

e os determinantes dos erros, como forma de dirigir ações para a sua prevenção e 

correção. As falhas no processo de utilização de medicamentos são consideradas 

importantes fatores contribuintes para a redução da segurança do paciente durante o 

processo assistencial e a formulação de estratégias para evitá-las é de vital importância 

para um processo terapêutico mais qualificado e seguro. 

Muito tem se estudado os incidentes envolvendo medicamentos na literatura 

mundial. No Brasil, porém, necessita-se de mais estudos e aprofundamento acerca das 

estratégias de segurança no uso de medicamentos(14). Observa-se ainda uma lacuna 

no conhecimento sobre a melhoria nos processos do uso de medicamentos no Brasil. 

As estratégias de segurança do paciente se concentram no desenvolvimento e 

implementação de medidas para melhorar os sistemas e para resolvê-los; profissionais 

e gestores de saúde precisam ter ferramentas para ajudá-los a avaliar seus sistemas e 

identificar os riscos.  
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A OMS vem estimulando várias ações para a prevenção de EA, no início priorizou 

duas, que foram denominadas de desafios globais: reduzir a infecção associada ao 

cuidado em saúde, por meio da campanha de higienização das mãos, e promover uma 

cirurgia mais segura, pela adoção de uma lista de verificação antes, durante e após o 

ato cirúrgico. Porém outras soluções têm sido estimuladas pela OMS, tais como: evitar 

erros com medicamentos que tenham nomes e embalagens semelhantes; evitar troca de 

pacientes, ao prestar qualquer cuidado – administrar medicamento, colher amostra para 

exame, infundir bolsa de sangue e etc.; garantir uma correta comunicação durante a 

transmissão do caso; retirar as soluções eletrolíticas concentradas das áreas de 

internação dos pacientes e controlar a sua utilização; criar mecanismos de controle de 

soluções eletrolíticas concentradas; garantir a medicação correta em transições dos 

cuidados (conciliação medicamentosa); evitar a má conexão de tubos, cateteres e 

seringas; e usar seringas descartáveis(14). 

A notória visibilidade que a segurança do paciente vem ganhando nos últimos 

anos, ocorreu devido à publicação de diversos estudos epidemiológicos, cujo enfoque 

era o impacto dos efeitos adversos ocorridos em decorrência da atenção à saúde. Suas 

conclusões vêm chamando a atenção dos governantes e onde o surgimento de 

programas que priorizam a segurança do paciente é cada vez mais frequente(6)(15). 

Um estudo mostra que a cultura de segurança do paciente era incipiente nos 

hospitais brasileiros antes do lançamento do PSNP e que além disso, o hospital de 

gestão estadual detinha o pior nível de cultura de segurança quando comparado aos de 

gestão federal e o privado. Porém em um outro estudo, onde se realizou a reavaliação 

da cultura de segurança do paciente após a implantação do PNSP, observou-se uma 

melhoria consistente nos hospitais, ondo o de gestão estadual foi o que apresentou a 

maior melhoria dos três(16,17). 

Dentro desta iniciativa, foram lançados seis protocolos abrangendo as metas para 

a segurança do paciente(4). Dentre eles, o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso 

e Administração de Medicamentos, que vem embasar as instituições de saúde no que 

tange o uso seguro de medicamentos, cabendo a elas a adaptação à sua realidade e 

consequente aplicação das ações inerentes. 

A gestão da qualidade engloba um conjunto de elementos e de atividades que tem 

como objetivo a melhoria contínua da qualidade. As atividades de um programa de 

gestão da qualidade podem ser agrupadas segundo seu ponto de partida e objetivos 

imediatos em ciclos de melhoria, planejamento da qualidade e monitoramento da 
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qualidade. O ciclo de melhoria se inicia quando se identifica e se define a oportunidade 

de melhoria a ser trabalhada. A partir daí o objetivo é aumentar o nível de qualidade do 

aspecto avaliado, analisando-o, definindo critérios de qualidade, planejando e 

executando uma intervenção cujo efeito sobre a qualidade possa ser medido em uma 

reavaliação posterior. Outra atividade do programa seria o monitoramento da qualidade, 

onde medições planejadas e periódicas através de indicadores, indicam os níveis de 

qualidade do aspecto selecionado. A atividade que completa o programa de gestão da 

qualidade é o planejamento, que tem como objetivo a detecção de situações 

potencialmente problemáticas para que se possa prevenir problemas de qualidade (18). 

Em um estudo em hospitais da região de Andaluzia na Espanha, um ciclo de 

melhoria foi realizado após a aplicação de um questionário de avaliação de boas práticas 

no uso de medicamentos.  Onde após a primeira avaliação, o grupo de trabalho formado 

pôs em prática um plano de ação que contemplava: identificação adequada dos 

medicamentos; planejamento farmacêutico; implantação de dispositivos automáticos 

para o preparo, dispensação e administração de medicamentos; formação da equipe 

sobre o uso seguro de medicamentos e prevenção de erros; estimular a detecção e 

notificação de incidentes envolvendo medicamentos. Com isso o estudo mostrou uma 

melhora de 31% da avaliação final em relação a inicial (19). 

 Dada a importância da segurança do paciente e o impacto dos erros de medicação 

na qualidade da assistência prestada aos pacientes, a avaliação da efetividade de novas 

metodologias que venham a promover um incremento nestes aspectos de uma forma 

sistemática pode ser uma importante contribuição para o contexto brasileiro, visto que 

existe uma lacuna na literatura relacionada ao tema. 
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1.1. Objetivos 

a) Objetivo Geral 

 Verificar a efetividade de um ciclo de melhoria na qualidade das prescrições 

e na administração de medicamentos em um hospital brasileiro. 

b) Objetivos Específicos 

 Descrever o nível de qualidade basal das prescrições médicas; 

 Descrever o nível de qualidade basal do processo de administração de 

medicamentos; 

 Avaliar o efeito de um ciclo de melhoria no processo de prescrição e 

administração de medicamentos; 

 Identificar os problemas remanescentes após a aplicação do ciclo de 

melhoria. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Âmbito do estudo 

O presente estudo foi desenvolvido em um hospital que é referência estadual para 

o tratamento de doenças infectocontagiosas, pertencente a Secretaria Estadual de 

Saúde Pública no Estado do Rio Grande do Norte. O referido hospital é classificado como 

de médio porte e possui 126 leitos.  

O hospital possui quatro enfermarias, três destinadas a pacientes adultos e uma 

aos pacientes pediátricos. Dispõe de uma unidade de terapia intensiva com sete leitos, 

além de um serviço de atendimento de urgência, um ambulatório e o serviço de 

atendimento especializado destinado aos pacientes atendidos pelo programa de atenção 

às doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. 

No tocante às prescrições médicas, não há uma padronização no seu modo de 

realização no hospital, coexistindo as prescrições manuscritas (com reprodução da 

segunda via feita com o auxílio de papel carbonado) e digitadas, onde se utiliza do 

software Microsoft Word® para sua formatação. 

O programa de segurança do paciente foi implantado no hospital desde janeiro de 

2014, quando foi criado o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) através de portaria 

interna. O NSP já implantou os protocolos de higienização das mãos e o de segurança 

na prescrição, uso e administração de medicamentos. O ciclo de melhoria que será 

apresentado neste estudo foi desenvolvido e acompanhado com a colaboração dos 

integrantes do NSP, já que seus objetivos corroboram com o plano de segurança vigente 

na instituição. 

2.2. Desenho do estudo 

O presente estudo consistiu em um ciclo de melhoria interno, tratou-se de um 

estudo de intervenção utilizando um desenho quase-experimental, antes-depois, não 

controlado, onde se seguiu as linhas orientadoras SQUIRE 2.0 para sua redação (17). 
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2.3. Descrição do Ciclo de Melhoria e procedimentos 

O ciclo de melhoria foi desenvolvido em seis etapas metodológicas: 1. 

Identificação e priorização do problema de qualidade; 2. Análise do problema por um 

grupo de especialistas; 3. Desenvolvimento dos critérios de avaliação de qualidade; 4. 

Avaliação inicial da conformidade dos critérios; 5. Intervenção de melhoria dirigida aos 

critérios mais problemáticos; 6. Reavaliação do nível de qualidade para verificar a 

efetividade da intervenção aplicada. 

Etapa 1. Identificação e priorização do problema de qualidade 

  A técnica de grupo nominal foi utilizada para a identificação e priorização da 

oportunidade de melhoria relacionada à assistência ao paciente do hospital. Para formar 

o grupo foram convidados os componentes do Núcleo de Segurança do Paciente 

(fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiros, nutricionista, assistente social e médico), 

além da participação do Núcleo de Educação Permanente, Núcleo de Apoio à Saúde do 

Trabalhador e da Diretora Geral da instituição. 

 Após a realização de um brainstorming inicial, foram listados os problemas e 

realizada uma votação preliminar onde foram escolhidos três problemas e depois 

utilizada a matriz de priorização onde chegou-se à escolha das “inadequações na 

administração de medicamentos” como problema a ser trabalhado. 

Etapa 2. Análise das causas do problema 

 Mediante a construção de um diagrama de causa-efeito por um grupo de 

especialistas diretamente envolvidos com a administração de medicamentes, foram 

analisadas qualitativamente as potenciais causas do problema priorizado. A partir daí, 

classificou-se as causas em “modificáveis” e “não modificáveis”. Evidenciou-se que as 

causas modificáveis eram todas não quantificadas, sendo assim, necessitava-se de uma 

avaliação prévia do nível de qualidade através da elaboração de critérios de medição da 

qualidade. 

 Diante do resultado da análise das causas, observou-se que não era suficiente 

trabalhar a melhoria da qualidade da administração de medicamentos sem incluir a 
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melhoria da sua prescrição. Neste contexto, decidiu-se ampliar a abrangência do 

problema para as inadequações na prescrição e administração de medicamentos. 

Etapa 3. Elaboração dos critérios de qualidade 

Depois de uma análise qualitativa das causas do problema da inadequação da 

administração de medicamentos, mediante um diagrama de causa-efeito, um grupo de 

trabalho multiprofissional, desenvolveu requisitos ou critérios de qualidade relacionados 

com a prescrição e administração segura de medicamentos. A definição, as exceções e 

os esclarecimentos de cada um destes critérios estão apresentados na Tabela 1. Os 

critérios elaborados são relativos ao processo assistencial e a estrutura, pois 

contemplam atividades empregadas pelos profissionais de saúde para transformar os 

recursos em resultados.  

As validades facial, de conteúdo e de critério foram analisadas e a confiabilidade 

foi testada através de um estudo piloto com dois avaliadores independentes e 

consideradas adequadas para todos os critérios. 

Etapas 4 e 6. Avaliação e reavaliação do nível de qualidade 

A população alvo dos critérios relativos à estrutura da prescrição, conciliação 

medicamentosa e às omissões de doses, foram todos os pacientes que se apresentaram 

internados nas enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva no período da coleta. O 

critério referente à conciliação medicamentosa, a amostra seria a evolução farmacêutica 

presente no prontuário. Os critérios que consideram as capacitações, a população alvo 

são os profissionais médicos e os técnicos de enfermagem que trabalham na assistência 

ao paciente internado. Já para o critério sobre a aplicação dos nove certos, foi aplicado 

um questionário também com os técnicos de enfermagem citados. 

A coleta se deu na segunda semana do mês de junho de 2015. Os parâmetros 

temporais da extração dos casos variam, segundo os critérios relativos à estrutura da 

prescrição e às omissões de doses, no primeiro dia de internação, ou até 15 dias antes 

da data da coleta. Para o critério referente à conciliação medicamentosa, a evolução 

farmacêutica do paciente no dia da coleta da prescrição. Para os critérios referentes à 

capacitação, foram consideradas as ações educativas sobre segurança na prescrição e
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Tabela 1. Critérios e subcritérios de qualidade elaborados para medir o nível de qualidade relacionados à prescrição e 
administração de medicamentos. 

DEFINIÇÃO EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS(14) 

1.Toda prescrição deve ter o paciente completamente identificado.  
A identificação completa do paciente deve ter:  nome completo do paciente; número do prontuário; unidade de internação; e 

leito. 

2.Toda prescrição deve ter o prescritor completamente identificado.  A identificação deve ter nome completo do prescritor, número de registro do conselho profissional e assinatura. 

3. Toda prescrição de medicamento deve estar sem rasuras  Rasura é qualquer alteração na prescrição efetuada sobre o que já estava prescrito, após sua elaboração inicial  

4. As prescrições não devem ter abreviaturas e fórmulas químicas 

não recomendadas. 
 

Não deve conter: Unidades (U), unidades internacionais (UI), Intravenoso (IV), Intranasal (IN), +, <, >, 0, X, 1, X utilização de 

fórmulas químicas (KCl, NaCl, KMnO4, HCO3, entre outras). 

5. Todo medicamento prescrito deve ter seu nome escrito conforme 
a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum 

Internacional (DCI). 

  

6. Toda prescrição de medicamento deve ser completa quanto a: 

dosagem; posologia e via de administração. 
 

 

Dosagem é quantidade de substância disponibilizada por unidade do medicamento (ex. Captopril 25 mg) 
Posologia é o número de vezes que o medicamento deve ser administrado, com intervalo de uma administração à outra, 

durante 24 horas (Captopril 25 mg 1 comprimido VO de 8/8h): 
Via de administração é o local onde será administrado o medicamento (ex.: endovenoso, oral, subcutâneo, tópico, intranasal, 
intraretal e intratecal). 

7. Para medicamentos antimicrobianos, de uso endovenoso e 
intramuscular, a prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e volume) e tempo de infusão. 

 
Diluente é o líquido em que o medicamento injetável será reconstituído e/ou diluído;(ex.: furosemida 40mg ampola. Diluir em 
10mL de água bidestilada). Tempo de infusão - ex.: cefepime 2g PÓ. Reconstituir em 10mL de água bidestilada e diluir em 
125mL de cloreto de sódio 0,9%. Administrar 1 frasco-ampola EV 8\8h. Infundir em 3h. 

8.Todo paciente deve ter seus medicamentos reconciliados quando 

admitido na Instituição 
 

Conciliação medicamentosa é o processo de obtenção de uma lista completa e precisa das medicações de uso habitual do 
paciente e posterior comparação com a prescrição durante a internação hospitalar. A conciliação medicamentosa será 

confirmada no prontuário – na página da evolução farmacêutica, quando deverá relatar qual (is) o (s) medicamento (s) foi 
(ram) reconciliado (s). 

9. Todo prescritor deve receber treinamento sobre Prescrição 

Segura de Medicamentos 
 

O treinamento sobre Prescrição Segura de Medicamentos pode ser ofertado pelo Núcleo de Educação Permanente.  A 

confirmação desse critério será feita pela lista de frequência do curso. 

10. Inexistência de erros de omissão de doses de medicamentos. Suspensão por ordem 
médica expressa em 

prontuário. 

O erro de omissão é quando, por qualquer motivo, o medicamento prescrito não é administrado. 

11.  A equipe de enfermagem deve ter recebido capacitação sobre 
administração de medicamentos. 

 O treinamento sobre administração segura de medicamentos pode ser ofertado pelo Núcleo de Educação Permanente. A 
confirmação desse critério será feita pela lista de frequência do curso. 

12. A administração de medicamentos deve observar a prática dos 

“Nove Certos”. 
12.1. Dose administrada ao paciente certo. 
12.2. Administrado o medicamento certo. 

12.3. Medicamento administrado pela via certa. 
12.4. Medicamento administrado na hora certa. 
12.5. Administrada a dose certa do medicamento. 

12.6. Realizado o registro certo da administração. 
12.7. Dada a orientação certa ao paciente sobre o medicamento 
administrado. 

12.8. Checar se o medicamento possui a forma farmacêutica e via 
de administração certas. 
12.9. Observar se o paciente apresentou o efeito desejado ou 

registrar qualquer efeito diferente do desejado. 

 

A técnica dos “Nove Certos” consiste na checagem dos seguintes itens:  

Paciente certo: Confirmar a identificação correta do paciente; 
Medicamento certo: Conferir o medicamento a ser administrado; 
Via certa: Identificar e verificar se a via de administração prescrita é a recomendada; 

Hora certa: Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário correto;  
Dose certa: Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento; 
Registro certo: Registrar e checar na prescrição o horário a as ocorrências da administração do medicamento; 

Orientação certa: Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou outra informação antes 
de administrá-lo ao paciente junto ao Prescritor. Orientar o paciente em relação a todas as informações sobre o medicamento;  
Forma certa: Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via de administração prescrita, 

sempre sanando as dúvidas com o prescritor, enfermeiro ou farmacêutico; 
Resposta certa: Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, se o medicamento teve o efeito 
desejado, sempre registrando qualquer efeito diferente do esperado para o medicamento. 
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administração oferecidos pelo Núcleo de Educação Permanente e pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente aos médicos e técnicos de enfermagem em um ano. E para o critério 

sobre a aplicação dos nove certos, um questionário aplicado aos técnicos de enfermagem 

do hospital. A seleção dos documentos utilizados e dos profissionais que responderiam os 

questionários se deu de forma aleatória sistemática e o tamanho da amostra foi de 60 casos 

para cada critério. 

A reavaliação do nível de qualidade baseou-se nos mesmos critérios explicitados 

acima, sendo que a coleta se deu na última semana do mês de fevereiro de 2016. No período 

entre as duas coletas se deu a intervenção de melhoria proposta. 

Etapa 5. Intervenção de melhoria da qualidade 

Para a elaboração de um plano de intervenção para melhorar a qualidade do processo 

de medicação, foi aplicado um método de planejamento estruturado e participativo, que 

incluiu os profissionais que estão relacionados com os processos que são objeto de 

melhoria. O conjunto de intervenções que surgiu da geração de ideias em grupo foi 

distribuído, através de um diagrama de afinidades, em dois grupos de ações a serem 

implementadas: 

 Padronização dos processos de trabalho: 

a. Padronização de um modelo de prescrição para todo o Hospital; 

b. Elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) de 

prescrição segura englobando uma lista padronizada de abreviaturas, uma 

lista de medicamentos que poderiam ser prescritos sem obedecer à DCB e/ou 

DCI, checagem das prescrições feitas pelos médicos residentes e acadêmicos 

do curso de medicina realizada pelos médicos assistentes. 

c. Implantação de um formulário de controle de devolução das sobras de 

medicamentos; 

d. Inclusão de espaço específico para o relato de não administração de 

medicamentos na evolução de enfermagem; 

e. Elaboração de POP para a abertura de horários de tuberculostáticos e 

antirretrovirais. 

 



12 

 

 Capacitação da equipe: 

a. Capacitação da equipe médica (incluindo residentes e acadêmicos do curso de 

medicina) em prescrição segura de medicamentos com base no protocolo de 

segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos da instituição; 

b. Capacitação da equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) em administração segura e erros de medicação com base no 

protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 

da instituição. 

Para a ação de padronização de um modelo de prescrição para o hospital, foi 

realizada uma oficina onde foram convocados todos os profissionais envolvidos (médicos 

assistentes, médicos residentes, acadêmicos do curso de medicina, farmacêuticos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem). Obteve-se uma boa adesão dos acadêmicos e 

residentes, porém o corpo clínico permanente da instituição não se fez presente em bom 

número. Neste encontro foi elaborada a lista de abreviaturas e a lista de medicamentos que 

poderiam ser prescritos sem obedecer à DCB e/ou DCI. Estas listas foram posteriormente 

oficializadas e divulgadas pela direção do hospital. 

A padronização de um modelo de prescrição, apesar de ser amplamente discutido 

com os envolvidos, tanto durante a oficina quanto em outros momentos realizados nos 

postos de trabalho, não foi possível uma evolução clara devido às divergências de 

entendimento sobre o problema e à resistência imposta pelos profissionais, inclusive aqueles 

que participaram da elaboração do plano de intervenção. 

Devido à dificuldade em conseguir o envolvimento da gerência de enfermagem e 

posteriormente processo de substituição de comando nesta gerência, as ações previamente 

planejadas ficaram comprometidas. Foi realizada apenas uma oficina para discutir as 

orientações dos nove certos da administração de medicamentos como forma de 

sensibilização. Nesta oficina um profissional com expertise na área conferiu uma palestra 

educativa e logo depois o grupo discutiu as orientações, tirando suas dúvidas. Observou-se 

que a falta de envolvimento da gerência de enfermagem se refletiu na adesão do corpo de 

profissionais desta categoria neste evento. Não foi viabilizada a implantação do formulário 

de devolução de sobras de medicamentos, nem tampouco a adequação da ficha de evolução 

de enfermagem e a criação dos POPs de abertura dos horários em tempo hábil. 
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2.4. Análise dos dados 

Na avaliação inicial e na reavaliação, foi realizado o cálculo da estimativa pontual e 

por intervalo (95% de confiança) do nível de cumprimento dos critérios e subcritérios nas 

amostras aleatórias selecionadas. A estimativa de melhoria entre a reavaliação e a 

avaliação, foram calculadas considerando as melhorias absoluta e relativa de cada um dos 

critérios. Para comprovar a significação estatística da melhoria detectada, realizou-se um 

teste de hipótese unilateral por meio do cálculo do valor de Z, considerando como hipótese 

nula a ausência de melhoria, que se rejeitava quando o p-valor era inferior a 0,05. 

Os resultados foram apresentados por gráficos dos principais defeitos de qualidade 

identificados nas duas avaliações. Para isto foi utilizado um gráfico de Pareto antes-depois, 

por ser uma representação gráfica completa e informativa que facilita a priorização de 

estratégias de intervenção. Numa fase inicial da construção do gráfico, foi elaborada uma 

tabela de frequências absolutas e relativas de não cumprimentos. Em seguida, construído o 

gráfico de Pareto antes-depois em um plano cartesiano com três eixos, em que o eixo central 

é o eixo das frequências absolutas, onde estão representados os valores das duas 

avaliações, e os eixos da esquerda e da direita passam a representar, respectivamente, a 

porcentagem relativa de não cumprimentos da primeira avaliação e a porcentagem relativa 

de não cumprimentos da reavaliação. As linhas desenhadas no gráfico representam a 

frequência acumulada de defeitos de qualidade em cada avaliação. Para a composição 

destes gráficos, utilizou-se apenas os critérios relacionados à prescrição e administração de 

medicamentos, ficando excluídos os critérios relativos à conciliação medicamentosa e à 

capacitação da equipe, por serem de natureza diferente dos demais. 

2.5. Aspectos éticos 

A utilização dos dados contidos nos prontuários, foi devidamente autorizada pela 

direção do hospital. Já os colaboradores que responderam os questionários referentes à 

administração de medicamentos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aprovado pelo parecer do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 

onde o projeto de pesquisa foi aprovado sob o número 56659716.5.0000.5292. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Avaliação inicial do nível de qualidade 

Inicialmente estimou-se o nível de cumprimento dos critérios avaliados para um grau 

de confiança de 95%, como pode-se ver na Tabela 2. No que se refere à completitude de 

dados de identificação nas prescrições, observa-se um bom nível de cumprimento (paciente 

completamente identificado com 91,7% e prescritor completamente identificado com 100%), 

já em relação à completitude estrutural da prescrição os níveis iniciais de qualidade 

apresentam-se baixos (critérios relativos à prescrições rasuradas, uso de abreviaturas e 

fórmulas químicas, prescrição conforme a DCB, presença de dosagem, posologia, via de 

administração, diluente e tempo de infusão).  Observa-se que o critério referente à 

conciliação medicamentosa obteve 0% de cumprimento na primeira avaliação. Nos critérios 

relacionados à capacitação da equipe, foi observado um baixo nível de cumprimento 

(treinamento de prescritores com 0% e capacitação da equipe de enfermagem com 5%), 

enquanto nos critérios ligados à administração segura de medicamentos observou-se 31,7% 

de cumprimento no critério relacionado à omissão de dose e 10% de cumprimento que mede 

a observância da técnica dos nove certos. 

3.2. Reavaliação do nível de qualidade 

 Na Tabela 2, pode-se observar que após a realização do plano de intervenção de 

melhoria da qualidade, houve melhorias (absolutas e relativas) em seis critérios de qualidade 

que tinham apresentado defeitos na primeira avaliação.  

Em relação à significação estatística, verificou-se que as melhorias do nível de 

qualidade foram significativas (p < 0,05) em cinco dos critérios onde houve melhora do nível 

de qualidade. Considerando que um dos critérios já tinha 100% de cumprimento na avaliação 

inicial, isto representa uma melhoria significativa em quase metade do total de critérios 

avaliados. 

Nos critérios 2 (identificação completa do prescritor) e 10 (inexistência de omissão de 

doses) manteve-se o nível de qualidade da avaliação inicial, no critério 8 (conciliação 

medicamentosa) a situação do efetivo de farmacêuticos não mudou, fazendo com que o 

nível de qualidade não se alterasse. No critério 9 (treinamento do prescritor) também não 

houve melhoria, pois não se conseguiu realizar o curso para os prescritores. Observa-se que 
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nos critérios relativos ao uso de abreviaturas e fórmulas químicas não recomendadas e à 

prescrição obedecendo a DCB, houve uma piora no nível de qualidade.  

Tabela 2 – Cumprimento dos critérios de qualidade relacionados à prescrição e 

administração de medicamentos 

p1= cumprimento na primeira avaliação 

p2= cumprimento na segunda avaliação 

NS: Não significativa (p >0,05) 

 

O critério que se refere a observância das orientações da técnica dos “Nove Certos”, 

possui uma complexidade maior em relação aos demais, por se subdividir em nove 

subcritérios. Pode-se observar na tabela 3, os níveis de cumprimento destes subcritérios 

antes e depois da intervenção proposta. 

CRITÉRIOS 

1ª Avaliação 
N= 60 

2ª Avaliação 
N=60 

Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1/100-

p1 
p-valor 

1. Toda prescrição deve ter o paciente 
completamente identificado. 

91,7% (± 7%) 95% (± 6%) 3,3% 39,8% - 

2. Toda prescrição deve ter o prescritor 
completamente identificado. 

100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

3. Toda prescrição de medicamento deve 
estar sem rasuras 

68,3% (±12%) 88,3 (± 8%) 20% 63,1% < 0,05 

4. As prescrições não devem ter 
abreviaturas e fórmulas químicas não 
recomendadas. 

25% (±11%) 13,3 % (± 9%) - 11,7% - - 

5. Todo medicamento prescrito deve ter seu 
nome escrito conforme a Denominação 
Comum Brasileira (DCB) ou Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

26,7% (±11%) 21,8 (± 10%) - 4,9% - - 

6. Toda prescrição de medicamento deve 
ser completa quanto a: dosagem; 
posologia e via de administração. 

13,3% (±9%) 41,7% (± 12%) 28,4% 32,8% < 0,001 

7. Para medicamentos antimicrobianos, de 
uso endovenoso e intramuscular, a 
prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e 
volume) e tempo de infusão. 

11,7% (±8%) 58,3% (± 12%) 46,6% 52,8% < 0,001 

8. Todo paciente deve ter seus 
medicamentos reconciliados quando 
admitido na Instituição 

0% (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% - 

9. Todo prescritor deve receber treinamento 
sobre Prescrição Segura de 
Medicamentos 

0% (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% - 

10. Inexistência de erros de omissão de 
doses de medicamentos. 

31,7% (±12%) 31,7% (± 12%) 0% 0% - 

11. A equipe de enfermagem deve ter 
recebido capacitação sobre 
administração de medicamentos. 

5,0% (±6%) 20% (± 10%) 25% 26,3% < 0,05 

12. A administração de medicamentos deve 
observar a prática dos “Nove Certos”. 

10,0% (±8%) 30% (± 12%) 20% 22,2% < 0,05 
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Tabela 3 – Cumprimento dos subcritérios relacionados a técnica dos “nove certos” 

p1= cumprimento na primeira avaliação 

p2= cumprimento na segunda avaliação 

NS: Não significativa (p >0,05) 

 

3.3. Análise dos defeitos de qualidade e priorização da intervenção 

Após a estimação do nível de cumprimento dos critérios de qualidade, foram 

calculadas as frequências absolutas, relativas e acumuladas dos não cumprimentos dos 

critérios avaliados. Com base nos valores obtidos, foi construído um diagrama de Pareto 

antes-depois (Figura 2), com o qual foi possível identificar os critérios mais problemáticos, 

designados por “poucos vitais” de acordo com o “princípio de Pareto”. Assim, conforme se 

pode verificar no diagrama de Pareto, destacaram-se na avaliação inicial sete critérios que 

em conjunto representavam 98,4% do total das não conformidades encontradas, pelo que 

foram considerados como prioritários nas ações a serem estabelecidas para melhorar a 

qualidade. Após a intervenção observou-se uma mudança na disposição dos critérios mais 

problemáticos, quando o critério que se refere às rasuras deixou de aparecer entre os 

“poucos vitais”.  

Além disso, através da Figura 1, também pode-se constatar que o total de não 

cumprimentos diminuiu de 313 na avaliação inicial para 252 na reavaliação, o que 

CRITÉRIOS 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 
Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1/100-

p1 
p-valor 

12.1. Dose administrada ao paciente certo. 
 

100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.2. Administrado o medicamento certo. 100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.3. Medicamento administrado pela via certa. 100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.4. Medicamento administrado na hora certa. 
72,1% (±11%) 73,7% (±11%) 1,63% 5,82% - 

12.5. Administrada a dose certa do 
medicamento. 96,4% (±5%) 94% (± 6%) - 2,4% - - 

12.6. Realizado o registro certo da 
administração. 81,1% (±10%) 83,5% (± 9%) 2,4% 12% - 

12.7. Dada a orientação certa ao paciente sobre 
o medicamento administrado. 80,2% (±10%) 80,5% (± 10%) 0,3% 1,6% - 

12.8. Checar se o medicamento possui a forma 
farmacêutica e via de administração certas. 95,5% (±5%) 91% (± 7%) -4,5% - - 

12.9. Observar se o paciente apresentou o 
efeito desejado ou registrar qualquer efeito 
diferente do desejado. 

74,8% (±11%) 77,4% (± 10%) 2,6% 10,4% - 
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corresponde a uma melhoria absoluta de cerca de 19,5% como demonstrado na área 

sinalizada no gráfico da 2ª avaliação. 

 

Figura 1 – Diagrama de Pareto dos critérios avaliados 

Em relação a observância da técnica dos “Nove Certos”, também foi construído um 

diagrama de Pareto antes-depois (Figura 2). Como se pode verificar no diagrama, 

destacaram-se na avaliação inicial quatro subcritérios que em conjunto representavam 

84,96% do total das não conformidades encontradas. Após a intervenção observou-se uma 

mudança na disposição dos subcritérios mais problemáticos, porém não houve alteração na 

composição dos “poucos vitais”. Observa-se também uma redução de 16,5% do número de 

não cumprimentos encontrados. 

Figura 2 – Diagrama de Pareto do Critério relativo aos “Nove Certos” 
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4. DISCUSSÃO 

Este estudo é útil como forma de compreensão e difusão da metodologia e dos 

resultados da gestão da qualidade em serviços de saúde. A avaliação inicial baseada 

nos critérios desenvolvidos mostrou que a qualidade das prescrições e da 

administração de medicamentos era um problema real no hospital. Após a 

implementação da intervenção de melhoria, observou-se uma melhoria absoluta e 

relativa em seis critérios de qualidade que tinham apresentado defeitos na primeira 

avaliação, sendo essa melhoria estatisticamente significativa em cinco deles. 

A busca pela melhoria contínua da qualidade dos processos assistenciais nas 

instituições de saúde, embora pareça óbvio, ainda não é uma atividade corriqueira, 

mas sim é tomada como uma inovação. Para que a implantação de uma inovação 

seja bem-sucedida, deve-se realizar um planejamento baseado em uma situação bem 

delineada por uma avaliação situacional prévia(20). 

Os erros que envolvem prescrição e administração de medicamentos estão 

presentes em todos os hospitais, sem distinção de especialidade, tamanho ou nível 

de complexidade. Estes erros são potencialmente bastante perigosos podendo 

comprometer a qualidade e a efetividade da assistência prestada aos pacientes(21). 

Erros como prescrições incompletas com relação à identificação do prescritor, 

legibilidade, dose correta, uso de abreviaturas inadequadas e ausência da via de 

administração e da posologia, são incidentes bastante comuns nestas 

instituições(21–23). Além disso, os erros na administração dos medicamentos 

também figuram como componentes de extrema importância na qualidade da 

assistência prestada. Os erros de maior incidência são: a falta de orientação aos 

pacientes, os medicamentos administrados na hora errada, com velocidade de 

infusão errada e as omissões de dose e de registro no prontuário(11). 

Na avaliação inicial deste estudo pôde-se observar um nível satisfatório em 

relação aos critérios de identificação do prescritor e do paciente, números estes que 

se mostram um pouco acima do que se é observado em um estudo brasileiro 

relacionado à identificação do paciente, no entanto quando se compara o nível de 



19 

 

cumprimento relativo à identificação do prescritor, observa-se similaridade nos 

dados(9).  Em relação às rasuras, que são consideradas um risco à segurança do 

paciente devido à confusão que se pode fazer durante a leitura, observa-se um nível 

preocupante pois quase 32% das prescrições estavam rasuradas, bem diferente dos 

dados encontrados por um estudo brasileiro onde em apenas 2,3% dos casos as 

prescrições se encontravam rasuradas(24). Conseguiu-se após a intervenção 

proposta, uma melhora significativa, porém em ainda 11,7% das prescrições 

encontravam-se rasuras. O uso de abreviaturas e fórmulas químicas não 

padronizadas e também a prescrição pelos nomes comerciais dos medicamentos, 

apresentaram um baixo nível de cumprimento do critério de qualidade na avaliação 

inicial. Estudos desenvolvidos em hospitais brasileiros, mostraram que o uso de 

abreviaturas é bastante comum, chegando a constar em 98% das prescrições. 

Quando se compara o nível de cumprimento deste critério entre as duas avaliações, 

pode-se observar uma piora na utilização de abreviaturas e fórmulas químicas, isto 

pode ser explicado pela não adesão dos prescritores à padronização divulgada e 

normatizada pela instituição. Este fato também pode explicar a semelhança, mesmo 

que menos acentuada, do comportamento do nível de cumprimento do critério 

relacionado à prescrição seguindo a nomenclatura da Denominação Comum 

Brasileira(9,25).  

Quanto aos critérios de completitude da prescrição, observou-se um baixo nível 

de cumprimento, sendo apenas 13,3% no que se refere a presença de dosagem, 

posologia e via de administração, enquanto 11,7% das prescrições estavam 

completas em relação às informações sobre o diluente e o tempo de infusão dos 

antimicrobianos de uso endovenoso ou intramuscular. Um estudo realizado em três 

hospitais no Reino Unido, observou-se que os três erros de prescrição mais comuns 

eram a indicação clínica, o erro na dosagem e a prescrição incompleta(23). Em outro 

estudo, realizado desta vez em 23 hospitais, também do Reino Unido, novamente as 

prescrições incompletas foram o erro mais comum, representando 41,2% (22). Porém, 

após a intervenção proposta, observa-se uma melhoria estatisticamente significante 

nos dois critérios, onde pode-se afirmar que as prescrições ficaram mais completas 

em relação à avaliação final, dando maior qualidade a prescrição. No entanto ainda 

há percentuais preocupantes de 58,3% de prescrições incompletas quanto à 
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presença de dosagem, posologia e via de administração e 41,7% em relação às 

informações sobre o diluente e o tempo de infusão dos antimicrobianos. 

Em estudos que comparam a prescrição manuscrita com a eletrônica pode-se 

observar uma queda considerável na incidência de erros de prescrição(26–28). Este 

modo de prescrição elimina alguns riscos e erros comuns tais como a ilegibilidade e 

a identificação incompleta da instituição, paciente e prescritor. Os erros de prescrição 

quando se utiliza um sistema eletrônico chegaram a reduzir a taxa de erro de 42% 

para 6,6% (27). Apesar de não ser uma solução que possa eliminar totalmente os 

erros de prescrição, a prescrição eletrônica é recomendada para a promoção do uso 

seguro de medicamentos (28). 

A conciliação medicamentosa é o processo pelo qual se obtém a listagem 

completa dos medicamentos utilizados pelo paciente e se faz a comparação e os 

ajustes necessários são feitos de acordo com a prescrição hospitalar (29). Esta etapa 

deve ser realizada pelo farmacêutico em conjunto com o prescritor (14). Não foi 

possível a avaliação do critério que se refere à conciliação medicamentosa na 

instituição, já que devido à escassez de recursos humanos na farmácia, esta prática 

não conseguiu ser instituída no hospital.   

Os erros de omissão de dose são falhas em não administrar o medicamento 

prescrito, seja pela não disponibilidade na instituição, por fatores inerentes ao 

paciente (recusa, evasão ou ausência, dificuldade de acesso, etc.) ou por fatores 

inerentes ao profissional (lapso de memória ou não realização do registro da 

administração)(30,31). Uma pesquisa desenvolvida em um hospital de ensino 

francês, obteve-se uma taxa de omissão de doses de 14%, no entanto na realidade 

brasileira, uma pesquisa também realizada em um hospital de ensino essa taxa foi de 

58%(32,33). A taxa encontrada na avaliação inicial foi de 31,7% e não se observou 

alteração após a intervenção aplicada. Isso pode ser explicado pela realidade que o 

sistema de saúde público brasileiro vivencia, onde os hospitais trabalham com um 

quadro de pessoal subdimensionado acarretando sobrecarga de trabalho e também 

com dificuldades de abastecimento de insumos, potencializando os erros de omissão 

causados por falta de medicamentos. 
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Pode-se dizer que a administração de medicamentos é o ato final do processo 

de medicação. A equipe de enfermagem pode ser considerada, juntamente com o 

próprio paciente, como a última barreira para se evitar a concretização de um erro de 

medicação, porém estudos mostram que 26 a 38% dos erros de medicação ocorrem 

em decorrência da atuação da enfermagem (13). Diante desse contexto, pode-se 

observar um baixo nível da qualidade referente ao cumprimento das recomendações 

de segurança na administração de medicamentos pela equipe de enfermagem da 

instituição, onde após a realização atividades educativas e de sensibilização, onde 

eles próprios foram chamados a opinar e construir um processo de trabalho melhor, 

constatou-se a melhoria estatisticamente significativa do nível de cumprimento deste 

critério de qualidade, fato este que pode ter sido influenciado pelas atividades 

desenvolvidas. Entretanto, pode-se avaliar este patamar ainda como um baixo nível 

de qualidade, apesar de não termos parâmetros de comparação na literatura. 

Ao se analisar os subcritérios relacionados à administração de medicamentos, 

observa-se que dos nove itens, destacam-se quatro com os menores níveis de 

cumprimento. O item mais problemático é a administração do medicamento na hora 

certa, que corrobora com os achados do estudo realizado em um hospital universitário 

brasileiro onde 22,9% dos erros eram decorrentes administração em horário incorreto, 

tendo como principais causas o atraso na dispensação pelo serviço de farmácia e 

pela ausência do paciente no leito (34). Os itens seguintes são a observação do efeito 

desejado e a orientação correta ao paciente sobre o medicamento administrado. 

Apesar de não terem sido encontrados registros na literatura sobre estes subcritérios, 

pode-se também creditar estes baixos níveis de cumprimento ao dimensionamento 

das equipes nos hospitais públicos, o que dificulta que todos os passos, 

principalmente de recomendações mais recentes, sejam seguidos. Porém o outro item 

que se destacou foi o registro da administração do medicamento feito de forma correta 

no prontuário. Observa-se na literatura a falta de fidedignidade nos registros, tanto o 

fato de omitir a checagem da administração de uma dose, quanto a realização do 

registro sem que o fato tenha se concretizado. Esta prática torna-se preocupante e 

pode ser constatada pelas faltas de doses (o que pode indicar uma administração 

duplicada da dose) ou sua sobra (o que pode indicar a não administração da dose) 

(33). 



22 

 

O contexto em que se desenvolveu o estudo pode ser considerado como de 

grande influência nos efeitos observados após o ciclo de melhoria aplicado. As 

mudanças na gestão da instituição durante o ciclo, assim como a realidade do 

dimensionamento inadequado de profissionais, a rotatividade de estudantes que 

realizam as prescrições de medicamentos e a falta de uma equipe que trabalhe a 

qualidade e a segurança do paciente em tempo integral, geram bastante dificuldades 

na concretização das medidas propostas. 
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5. CONCLUSÕES 

O processo de prescrição e administração de medicamentos é bastante 

complexo e possui inúmeras variáveis que podem influenciar na sua efetividade. Os 

ciclos de melhoria são ferramentas que podem trazer um incremento considerável na 

qualidade assistencial quando baseados em um planejamento bem feito.  

Observou-se que, apesar das dificuldades encontradas durante a sua 

execução, o ciclo de melhoria proposto foi efetivo na melhoria da qualidade dos 

processos de prescrição e administração de medicamentos no hospital público onde 

foi aplicado. Os níveis de qualidade basais dos processos de prescrição e 

administração de medicamentos observados foram bastante baixos, porém após a 

intervenção proposta, houveram ganhos significativos na qualidade tanto da 

prescrição, quanto da administração de medicamentos, contribuindo assim, para um 

processo de medicação mais seguro para o paciente. 

Alguns aspectos, como a conciliação medicamentosa, integrantes do processo 

de medicação não puderam ser alterados, por um lado pela inefetividade da estratégia 

proposta para a sua melhoria e por outro, pelas condições estruturais e relacionadas 

ao dimensionamento de recursos humanos da instituição, cujo o alcance foge do raio 

de ação de um ciclo de melhoria interno como o que foi proposto. 

Este estudo apresenta limitações relacionadas ao seu desenho, como o tempo 

reduzido para a realização da intervenção, as dificuldades gerenciais ocorridas 

durante o processo, a presença de possíveis vieses nas respostas aos questionários, 

assim como o fato de ter sido realizado em um único hospital. 

Estudos adicionais devem ser realizados de forma que se possa avaliar se a 

melhoria alcançada se mantém no decorrer do tempo, além de intervenções mais 

complexas ou seguindo estratégias diferentes podem ser aplicadas. 
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Apêndice 1 – Questionário aplicado à equipe de enfermagem 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice 3 – Relatório técnico 

Aplicação de um ciclo de melhoria da qualidade no processo de prescrição e 

administração de medicamentos no Hospital Giselda Trigueiro 

 

1) Resumo executivo 

 O processo terapêutico no ambiente hospitalar é composto em grande parte 

pelo processo de medicação dos pacientes. Este processo é iniciado pela prescrição 

médica, seguido pela dispensação dos medicamentos prescritos até o seu ato final 

que corresponde à administração destes medicamentos. Vários desvios podem 

ocorrer durante este processo, tanto pela sua complexidade, quanto pelos fatores 

inerentes aos seus atores. Desta forma, para que se tenha a real noção do nível de 

qualidade do processo de medicação, torna-se necessário uma avaliação baseada 

em critérios de qualidade estabelecidos com base nas evidências científicas 

publicadas na literatura. 

A aplicação de um ciclo de melhoria da qualidade em um processo assistencial 

visa justamente atingir um nível de qualidade superior ao encontrado em avaliações 

basais. Desta forma após a aplicação da técnica do grupo nominal, onde o processo 

de prescrição e administração de medicamentos foi priorizado em detrimento aos 

demais expostos no brainstorming realizado pela equipe, doze critérios de qualidade 

foram desenvolvidos por um grupo de especialistas. 

Foi realizada uma avaliação do nível de qualidade do processo priorizado 

tomando como base os critérios desenvolvidos. Baseados nestes resultados, foi 

planejada uma intervenção com foco nos problemas observados, composta de ações 

educativas e de padronização de condutas. 

Na reavaliação do nível de qualidade realizada após o témino da intervenção 

proposta, evidenciou-se uma melhoria significativa em cinco dos doze critérios, em 

quatro não houve mudanças e houve piora no nível de qualidade em dois critérios. 

Diante dos resultados, pode-se afirmar que apesar das dificuldades 

enfrentadas na execução das ações planejadas, houve, no geral, um resultado 

positivo após a aplicação do ciclo de melhoria, mostrando assim que a experiência é 

válida para que se consiga um incremento na qualidade assistencial, apesar de se 

necessitar de ajustes metodológicos e operacionais na sua execução. 
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2) Introdução: 

Todos os anos milhares de pessoas sofrem danos desnecessários causados 

por práticas inseguras nos serviços de saúde. Os prejuízos clínicos, funcionais, 

psicológicos e financeiros aos pacientes, aos serviços de saúde e o sistema são 

incalculáveis(4). A Segurança do Paciente é uma das dimensões da qualidade, sendo 

definida segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) como a redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde(3). 

Dez de cada 100 pacientes internados em determinado dia sofrem dano produzido 

pela assistência à saúde, e quase 60% destes incidentes foram considerados 

evitáveis. A alta prevalência de eventos adversos observada sinaliza a segurança do 

paciente como uma importante questão de saúde pública e alerta para a necessidade 

de políticas para sua melhoria nos hospitais(1). 

Os medicamentos são componentes essenciais na assistência a muitas 

doenças, entretanto, também são a causa mais comum de incidentes e eventos 

adversos. Erros envolvendo medicamentos ocorrem frequentemente em hospitais, 

possuem natureza multidisciplinar e podem ocorrer em uma ou mais etapas da cadeia 

terapêutica (prescrição, dispensação e administração). Considerando todos os tipos 

de erros, estima-se que cada paciente hospitalizado sofra, em média, mais de um 

erro de medicação por dia. A prescrição é, essencialmente, um instrumento de 

comunicação entre médico, farmacêutico, enfermeiro, cuidador e paciente(9). A 

Agência Nacional de Segurança do Paciente do Reino Unido relatou que 16% dos 

erros envolvendo medicamentos são na prescrição, 18% na dispensação e 50% 

durante a administração(10). Um outro estudo desenvolvido na Espanha envolvendo 

múltiplos hospitais, detectou vários problemas tais como formação dos profissionais, 

a falta de comunicação dos erros de medicação, das informações sobre os pacientes, 

medicamentos e ordens médicas, além de fraca cultura de segurança em relação ao 

controle do uso de medicamentos(11). 

A notória visibilidade que a segurança vem ganhando nos últimos anos, 

ocorreu devido à publicação de diversos estudos epidemiológicos, cujo enfoque era 

o impacto dos efeitos adversos ocorridos em decorrência da atenção à saúde. Suas 

conclusões vêm chamando a atenção dos governos, onde o surgimento de programas 

que priorizam a segurança do paciente é cada vez mais frequente(6)(15). 
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No dia 1° de abril de 2013, o Ministério da Saúde, publicou a portaria 529, a 

qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo 

geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todo o território 

nacional, promovendo e apoiando a implantação de iniciativas relacionadas à 

segurança do paciente no âmbito dos estabelecimentos de saúde, por meio da 

implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente. Além disso, 

o programa ainda objetiva aumentar o acesso às informações sobre segurança do 

paciente, aos próprios pacientes, bem como aos seus familiares e à sociedade em 

geral, sendo incentivada também a inclusão deste tema no ensino técnico, de 

graduação e de pós-graduação por meio do apoio à produção de conhecimento sobre 

o tema. O PNSP conta como estratégias de implementação a elaboração de 

protocolos, guias e manuais, capacitação de gerentes e profissionais da saúde, 

divulgação de campanha de comunicação social, inclusão de fatores relacionados ao 

tema na contratualização e avaliação de serviços de saúde, além da criação de uma 

sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde (1). 

Dentro desta iniciativa, foram lançados seis protocolos abrangendo as metas 

para a segurança do paciente. Dentre eles, o Protocolo de Segurança na Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos, que vem embasar as instituições de saúde 

no que tange o uso seguro de medicamentos, cabendo a elas a adaptação à sua 

realidade e consequente aplicação das ações inerentes. 

O presente estudo teve como objetivo verificar a efetividade da aplicação de 

um ciclo de melhoria na qualidade das prescrições e na administração de 

medicamentos em um hospital brasileiro. 

 

3) Desenvolvimento ou metodologia:  

a. Âmbito: O presente estudo foi desenvolvido em um hospital que é referência 

estadual para o tratamento de doenças infectocontagiosas, pertence a 

Secretaria Estadual de Saúde Pública. É classificado como de médio porte, 

possuindo 126 leitos, tendo o Departamento de Infectologia de uma universidade 

federal funcionando em suas dependências. Não há uma padronização do modo 

de realização das prescrições no hospital, coexistindo as prescrições 

manuscritas (com reprodução da segunda via feita com o auxílio de papel 

carbonado) e digitadas, onde se utiliza do software Microsoft Word® para sua 
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formatação. A segurança do paciente é trabalhada na instituição desde janeiro 

de 2014, quando foi criado o núcleo de segurança do paciente (NSP) através de 

portaria interna. O NSP já implantou os protocolos de higienização das mãos e 

o de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

b. Desenho: O presente estudo consistiu em um ciclo de melhoria interno, tratou-

se de um estudo de avaliação interna utilizando um desenho quase-

experimental, antes-depois, não controlado, onde se seguiu as linhas 

orientadoras SQUIRE 2.0 para sua redação (16). O ciclo de melhoria foi 

desenvolvido nas seguintes seis etapas metodológicas:  

Etapa 1. Identificação e priorização do problema de qualidade 

  A técnica de grupo nominal foi utilizada para a identificação e 

priorização da oportunidade de melhoria relacionada à assistência ao paciente. 

Para formar o grupo foram convidados os componentes do NSP 

(fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiros, nutricionista, assistente social e 

médico), além da participação do Núcleo de Educação Permanente, Núcleo de 

Apoio à Saúde do Trabalhador e da Diretora Geral da instituição. Após a 

aplicação da chegou-se à escolha das “inadequações na administração de 

medicamentos” como problema a ser trabalhado. 

Etapa 2. Análise das causas do problema 

 Mediante a construção de um diagrama de causa-efeito por um grupo 

de especialistas diretamente envolvidos com a administração de 

medicamentes, foram analisadas qualitativamente as potenciais causas do 

problema priorizado. Evidenciou-se que as causas modificáveis eram todas 

não quantificadas, sendo assim, necessitava-se de uma avaliação prévia do 

nível de qualidade através da elaboração de critérios de medição da qualidade. 

Diante do resultado da análise das causas, observou-se que não se podia 

trabalhar a melhoria da qualidade da administração de medicamentos sem 

incluir a melhoria da sua prescrição. Neste contexto, decidiu-se ampliar a 

abrangência do problema para as inadequações na prescrição e administração 

de medicamentos. 

Etapa 3. Elaboração dos critérios de qualidade 

 Depois de uma análise qualitativa das causas do problema da 

inadequação no processo priorizado, mediante um diagrama de causa-efeito, 

um grupo de trabalho multiprofissional, desenvolveu requisitos ou critérios de 
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qualidade relacionados com a prescrição e administração segura de 

medicamentos. A definição, as exceções e os esclarecimentos de cada um 

destes critérios estão apresentados na Tabela 1. 

 As validades facial, de conteúdo e de critério foram analisadas 

através de um estudo piloto com dois avaliadores independentes e 

consideradas adequadas para todos os critérios. 

Etapas 4 e 6. Avaliação e reavaliação do nível de qualidade 

 Foram avaliados os prontuários dos pacientes internados nas 

enfermarias e na UTI no período da coleta, onde foram avaliadas as 

prescrições, a ficha de evolução farmacêutica e os registros de enfermagem. 

Além disso, foram avaliadas as listas de presença nas capacitações 

desenvolvidas e aplicou-se um questionário relativo à aplicação dos nove 

certos na administração de medicamentos pelos técnicos de enfermagem. A 

coleta se deu na segunda semana do mês de junho de 2015. A seleção dos 

documentos utilizados e dos profissionais que responderiam os questionários 

se deu de forma aleatória sistemática e o tamanho da amostra foi de 60 casos 

para cada critério. 

 A reavaliação do nível de qualidade baseou-se nos mesmos critérios 

explicitados acima, sendo que a coleta se deu na última semana do mês de 

fevereiro de 2016. No período entre as duas coletas se deu a intervenção de 

melhoria proposta. 

Etapa 5. Intervenção de melhoria da qualidade 

 Para a elaboração de um plano de intervenção, foi aplicado um 

método de planejamento estruturado e participativo, que incluiu os profissionais 

que estão relacionados com os processos que são objeto de melhoria. O 

conjunto de intervenções que surgiu da geração de ideias em grupo foi 

distribuído, através de um diagrama de afinidades, em dois grupos de ações a 

serem implementadas: 
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Tabela 1. Critérios e subcritérios de qualidade elaborados para medir o nível de qualidade relacionados à prescrição e administração de medicamentos. 

 

DEFINIÇÃO EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

1.Toda prescrição deve ter o paciente completamente identificado.  
A identificação completa do paciente deve ter:  nome completo do paciente; número do prontuário; unidade de 

internação; e leito. 

2.Toda prescrição deve ter o prescritor completamente identificado.  A identificação deve ter nome completo do prescritor, número de registro do conselho profissional e assinatura. 

3. Toda prescrição de medicamento deve estar sem rasuras  Rasura é qualquer alteração na prescrição efetuada sobre o que já estava prescrito, após sua elaboração inicial  

4. As prescrições não devem ter abreviaturas e fórmulas químicas 
não recomendadas. 

 
Não deve conter: Unidades (U), unidades internacionais (UI), Intravenoso (IV), Intranasal (IN), +, <, >, 0,X, 1,X 
utilização de fórmulas químicas (KCl, NaCl, KMnO4, HCO3, entre outras). 

5. Todo medicamento prescrito deve ter seu nome escrito conforme 
a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum 
Internacional (DCI). 

  

6. Toda prescrição de medicamento deve ser completa quanto a: 

dosagem; posologia e via de administração. 
 

 

Dosagem é quantidade de substância disponibilizada por unidade do medicamento (ex. Captopril 25 mg) 
Posologia é o número de vezes que o medicamento deve ser administrado, com intervalo de uma administração à 

outra, durante 24 horas (Captopril 25 mg 1 comprimido VO de 8/8h): 
Via de administração é o local onde será administrado o medicamento (ex.:endovenoso, oral, subcutâneo, tópico, 
intranasal, intraretal e intratecal). 

7. Para medicamentos antimicrobianos, de uso endovenoso e 
intramuscular, a prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e volume) e tempo de infusão. 

 

Diluente é o líquido em que o medicamento injetável será reconstituído e/ou diluído;(ex.: furosemida 40mg 
ampola. Diluir em 10mL de água bidestilada). 
Tempo de infusão - ex.: cefepime 2g PÓ. Reconstituir em 10mL de água bidestilada e diluir em 125mL de cloreto 

de sódio 0,9%. Administrar 1 frasco-ampola EV 8\8h. Infundir em 3h. 

8.Todo paciente deve ter seus medicamentos reconciliados quando 
admitido na Instituição 

 

Conciliação medicamentosa é o processo de obtenção de uma lista completa e precisa das medicações de uso 

habitual do paciente e posterior comparação com a prescrição durante a internação hospitalar.  
A conciliação medicamentosa será confirmada no prontuário – na página da evolução farmacêutica, quando 
deverá relatar qual(is) o(s) medicamento(s) foi(ram) reconciliado(s). 

9. Todo prescritor deve receber treinamento sobre Prescrição 
Segura de Medicamentos 

 
O treinamento sobre Prescrição Segura de Medicamentos pode ser ofertado pelo Núcleo de Educação 
Permanente. A confirmação desse critério será feita pela lista de frequência do curso. 

10. Inexistência de erros de omissão de doses de medicamentos. Suspensão por ordem 

médica expressa em 
prontuário. 

O erro de omissão é quando, por qualquer motivo, o medicamento prescrito não é administrado. 

11.  A equipe de enfermagem deve ter recebido capacitação sobre 

administração de medicamentos. 

 O treinamento sobre administração segura de medicamentos pode ser ofertado pelo Núcleo de Educação 

Permanente. A confirmação desse critério será feita pela lista de frequência do curso. 

12. A administração de medicamentos deve observar a prática dos 
“Nove Certos”. 

12.1. Dose administrada ao paciente certo. 
12.2. Administrado o medicamento certo. 
12.3. Medicamento administrado pela via certa. 

12.4. Medicamento administrado na hora certa. 
12.5. Administrada a dose certa do medicamento. 
12.6. Realizado o registro certo da administração. 

12.7. Dada a orientação certa ao paciente sobre o medicamento 
administrado. 
12.8. Checar se o medicamento possui a forma farmacêutica e via 

de administração certas. 
12.9. Observar se o paciente apresentou o efeito desejado ou 
registrar qualquer efeito diferente do desejado. 

 

A técnica dos “Nove Certos” consiste na checagem dos seguintes itens:  
Paciente certo: Confirmar a identificação correta do paciente; 

Medicamento certo: Conferir o medicamento a ser administrado; 
Via certa: Identificar e verificar se a via de administração prescrita é a recomendada; 
Hora certa: Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário 

correto; 
Dose certa: Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento; 
Registro certo: Registrar e checar na prescrição o horário a as ocorrências da administração do medicamento; 

Orientação certa: Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou outra 
informação antes de administrá-lo ao paciente junto ao Prescritor. Orientar o paciente em relação a todas as 
informações sobre o medicamento;  

Forma certa: Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via de administração 
prescrita, sempre sanando as dúvidas com o prescritor, enfermeiro ou farmacêutico; 
Resposta certa: Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, se o medicamento teve o 

efeito desejado, sempre registrando qualquer efeito diferente do esperado para o medicamento. 
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- Padronização dos processos de trabalho: 

 Padronização de um modelo de prescrição para todo o Hospital; 

 Elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) de 

prescrição segura englobando uma lista padronizada de abreviaturas, 

uma lista de medicamentos que poderiam ser prescritos sem obedecer 

à DCB e/ou DCI, checagem das prescrições feitas pelos médicos 

residentes e acadêmicos do curso de medicina realizada pelos médicos 

assistentes. 

 Implantação de um formulário de controle de devolução das sobras de 

medicamentos; 

 Inclusão de espaço específico para o relato de não administração de 

medicamentos na evolução de enfermagem; 

 Elaboração de POP para a abertura de horários de tuberculostáticos e 

antirretrovirais. 

 - Capacitação da equipe: 

 Capacitação da equipe médica (incluindo residentes e acadêmicos do 

curso de medicina) em prescrição segura de medicamentos com base 

no protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos da instituição; 

 Capacitação da equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) em administração segura e erros de medicação com base 

no protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos da instituição. 

 

4) Resultados e Conclusões:  

Inicialmente estimou-se o nível de cumprimento dos critérios avaliados para um grau 

de confiança de 95%, como pode-se ver na Tabela 2. No que se refere à completitude 

de dados de identificação nas prescrições, observa-se um bom nível de cumprimento 

(paciente completamente identificado com 91,7% e prescritor completamente 

identificado com 100%), já em relação à completitude estrutural da prescrição os 

níveis iniciais de qualidade apresentam-se baixos (critérios relativos à prescrições 

rasuradas, uso de abreviaturas e fórmulas químicas, prescrição conforme a DCB, 
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presença de dosagem, posologia, via de administração, diluente e tempo de infusão).  

O critério referente à conciliação medicamentosa obteve 0% de cumprimento na 

primeira avaliação pois o hospital não dispõe de efetivo de farmacêuticos suficiente 

para a adoção deste processo. Nos critérios relacionados à capacitação da equipe, 

foi observado um baixo nível de cumprimento (treinamento de prescritores com 0% e 

capacitação da equipe de enfermagem com 5%), enquanto nos critérios ligados à 

administração segura de medicamentos observou-se 31,7% de cumprimento no 

critério relacionado à omissão de dose e 10% de cumprimento que mede a 

observância da técnica dos nove certos. 

 Na reavaliação após a intervenção proposta, pode-se observar que houve 

melhorias (absolutas e relativas) em seis critérios de qualidade que tinham 

apresentado defeitos na primeira avaliação. Nos critérios 2 (identificação completa do 

prescritor) e 10 (inexistência de omissão de doses) manteve-se o nível de qualidade 

da avaliação inicial, no critério 8 (conciliação medicamentosa) a situação do efetivo 

de farmacêuticos não mudou, fazendo com que o nível de qualidade não se alterasse. 

No critério 9 (treinamento do prescritor) também não houve melhoria, pois não se 

conseguiu realizar o curso para os prescritores. Observa-se que nos critérios relativos 

ao uso de abreviaturas e fórmulas químicas não recomendadas e à prescrição 

obedecendo a DCB, houve uma piora no nível de qualidade. Em relação à significação 

estatística, verificou-se que as melhorias do nível de qualidade foram significativas (p 

< 0,05) em cinco dos critérios onde houve melhora do nível de qualidade. 

Considerando que um dos critérios já tinha 100% de cumprimento na avaliação inicial, 

isto representa uma melhoria significativa em quase metade do total de critérios 

avaliados. 
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Tabela 2 – Cumprimento dos critérios de qualidade relacionados à prescrição e 

administração de medicamentos 

p1= cumprimento na primeira avaliação 

p2= cumprimento na segunda avaliação 

NS: Não significativa (p >0,05) 

 

Com base nos valores obtidos, foi construído um diagrama de Pareto antes-

depois (Figura 1), onde foi possível identificar os critérios mais problemáticos, 

designados por “poucos vitais” de acordo com o “princípio de Pareto”. Assim, 

conforme se pode verificar no diagrama de Pareto, destacaram-se na avaliação inicial 

sete critérios que em conjunto representavam 98,4% do total das não conformidades 

encontradas, pelo que foram considerados como prioritários nas ações a estabelecer 

para melhorar a qualidade. Após a intervenção observou-se uma mudança na 

CRITÉRIOS 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1/100-

p1 
p-valor 

1. Toda prescrição deve ter o paciente 
completamente identificado. 

91,7%  (± 7% ) 95% (± 6%) 3,3% 39,8% NS 

2. Toda prescrição deve ter o prescritor 
completamente identificado. 

100%   (± 0% ) 100% (± 0%) 0% 0% NS 

3. Toda prescrição de medicamento deve 
estar sem rasuras 

68,3%  (±12%) 88,3 (± 8%) 20% 63,1% < 0,05 

4. As prescrições não devem ter 
abreviaturas e fórmulas químicas não 
recomendadas. 

25%     (±11%) 13,3 % (± 9%) - 11,7% - 15,6% - 

5. Todo medicamento prescrito deve ter seu 
nome escrito conforme a Denominação 
Comum Brasileira (DCB) ou Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

26,7%  (±11%) 21,8  (± 10%) - 4,9% - 6,7% - 

6. Toda prescrição de medicamento deve 
ser completa quanto a: dosagem; 
posologia e via de administração. 

13,3%    (±9%) 41,7% (± 12%) 28,4% 32,8% < 0,001 

7. Para medicamentos antimicrobianos, de 
uso endovenoso e intramuscular, a 
prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e 
volume) e tempo de infusão. 

11,7%    (±8%) 58,3% (± 12%) 46,6% 52,8% < 0,001 

8. Todo paciente deve ter seus 
medicamentos reconciliados quando 
admitido na Instituição 

0%         (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% NS 

9. Todo prescritor deve receber treinamento 
sobre Prescrição Segura de 
Medicamentos 

0%         (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% NS 

10. Inexistência de erros de omissão de 
doses de medicamentos. 

31,7%  (±12%) 31,7% (± 12%) 0% 0% NS 

11. A equipe de enfermagem deve ter 
recebido capacitação sobre 
administração de medicamentos. 

5,0%     (±6% ) 20% (± 10%) 25% 26,3% < 0,05 

12. A administração de medicamentos deve 
observar a prática dos “Nove Certos”. 

10,0%    (±8%) 30% (± 12%) 20% 22,2% < 0,05 
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disposição dos critérios mais problemáticos, onde o critério que se refere às rasuras 

deixou de aparecer entre os “poucos vitais”.  

Além disso, através da Figura 1, também pode-se constatar que o total de não 

cumprimentos diminuiu de 313 na avaliação inicial para 252 na reavaliação, o que 

corresponde a uma melhoria absoluta de cerca de 19,5% como demonstrado na área 

sinalizada no gráfico da 2ª avaliação. 

 

Figura 1 – Diagrama de Pareto dos critérios avaliados 

 

Este estudo foi útil como forma de compreensão e difusão da metodologia e 

dos resultados da gestão da qualidade em serviços de saúde. A avaliação inicial 

baseada nos critérios desenvolvidos mostrou que a qualidade das prescrições e da 

administração de medicamentos era um problema real no hospital. Após a 

implementação da intervenção de melhoria, observou-se uma melhoria absoluta e 

relativa em seis critérios de qualidade que tinham apresentado defeitos na primeira 

avaliação, sendo essa melhoria estatisticamente significativa em cinco deles. 

O contexto em que se desenvolveu o estudo pode ser considerado como de 

grande influência nos efeitos observados após o ciclo de melhoria aplicado. As 

mudanças na gestão da instituição durante o ciclo, assim como a realidade do 

dimensionamento inadequado de profissionais, a rotatividade de estudantes que 

realizam as prescrições de medicamentos e a falta de uma equipe que trabalhe a 

qualidade e a segurança do paciente em tempo integral, influenciaram na 

concretização das medidas propostas. 
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Porém apesar das dificuldades encontradas durante a sua execução, o ciclo 

de melhoria proposto foi efetivo na melhoria da qualidade dos processos de 

prescrição e administração de medicamentos no hospital público onde foi aplicado. 

Os níveis de qualidade basais dos processos de prescrição e administração de 

medicamentos observados foram bastante baixos, porém após a intervenção 

proposta, houveram ganhos significativos na qualidade tanto da prescrição, quanto 

da administração de medicamentos, contribuindo assim, para um processo de 

medicação mais seguro para o paciente. 

Alguns aspectos, como a conciliação medicamentosa, integrantes do processo 

de medicação não puderam ser alterados, por um lado pela inefetividade da estratégia 

proposta para a sua melhoria e por outro, pelas condições estruturais e relacionadas 

ao dimensionamento de recursos humanos da instituição, cujo o alcance foge do raio 

de ação de um ciclo de melhoria interno como o que foi proposto. 

 

5) Recomendações:  Diante da realidade encontrada na instituição, pode-se fazer 

algumas considerações que possam vir a contribuir para uma experiência mais 

exitosa na aplicação de um ciclo de melhoria no processo de prescrição e 

administração de medicamentos. 

A instituição deverá fortalecer o NSP de uma forma que suas ações tenham 

força para promover as mudanças necessárias, tais como: a institucionalização de 

protocolos, normas e procedimentos; a formação de uma equipe estruturada e 

exclusiva para se trabalhar as ações de segurança do paciente e garantir os recursos  

necessários para o desenvolvimento dessas ações. 

Outra ação a ser adotada na instituição seria a promoção de uma integração 

entre as gerências dos serviços com as ações que envolvem a segurança do paciente, 

pois sem o apoio da ala assistencial, estas ações podem não se tornarem efetivas. 

A responsabilização dos profissionais que prestam assistência na instituição 

seria outra medida que facilitaria a efetividade das ações de segurança do paciente, 

pois a normatização de um processo sem que haja a responsabilização de quem deve 

executá-la, pode incorrer em uma ação inefetiva. 

A normatização de estágios dentro da instituição é uma ação que pode 

promover um ganho a na segurança do paciente, principalmente na prescrição de 

medicamentos, já que em sua grande parte, é realizada pelos acadêmicos. A 

responsabilização dos preceptores em revisar e validar as prescrições antes do 
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prosseguimento do processo seria de grande valia, além de um momento de instrução 

e capacitação sobre o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos antes do início de cada estágio no hospital. 

Apesar de sabermos que a realidade do serviço público brasileiro não prevê 

perspectivas de melhorias estruturais e de acréscimo de recursos humanos, o 

incremento nesses aspectos seria uma forte recomendação para que se pudesse 

cumprir a totalidade dos critérios de qualidade propostos. Aqui pode-se destacar a 

sobrecarga de trabalho, principalmente das equipes de enfermagem e farmácia, que 

compromete o nível de qualidade da assistência prestada. 

Para finalizar, outra equipe que deverá ser fortalecida e integrada às ações de 

segurança do paciente é o Núcleo de Educação Permanente, que deverá 

proporcionar a educação continuada das equipes para a prestação de uma 

assistência segura e de qualidade. 
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Resumo 

 

Efeitos de um ciclo de melhoria na qualidade da prescrição e administração de 

medicamentos em um hospital público brasileiro. 

 

Objetivo: Verificar a efetividade de um ciclo de melhoria na qualidade do processo de 

medicação em um hospital brasileiro. 

Desenho: Após uma avaliação do processo de medicação, através de critérios baseados 

em evidência desenvolvidos por especialistas, foi aplicado um ciclo de melhoria, onde foi 

desenvolvida uma intervenção direcionada às fragilidades encontradas. Posteriormente, 

realizou-se a reavaliação dos critérios para medir o efeito da intervenção. 

Cenário: Um hospital público brasileiro, referência no tratamento de doenças 

infectocontagiosas. 

Participantes: Pacientes internados na enfermarias e unidade de terapia intensiva, médicos 

e técnicos de enfermagem lotados no hospital. 

Intervenções: Foram realizadas reuniões setoriais, onde abordaram-se temas como a 

padronização das prescrições baseados nos critérios desenvolvidos, melhorias no processo 

de administração de medicamentos através das orientações dos “nove certos da 

administração de medicamentos” e melhoria nos registros em prontuário. Em seguida foram 

realizados eventos de capacitação com os profissionais envolvidos. 

Principais medições de resultados: Identificação da melhoria no processo através de 

cumprimento de critérios de qualidade. 

Resultados: Dos 12 critérios de qualidade avaliados, obteve-se melhoria em 6, sendo 

estatisticamente significativa em 5 destes. Em 4 não houve mudança do nível de qualidade 

e houve piora em dois critérios. Observou-se que em relação ao número total de não 
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cumprimentos dos critérios houve uma melhorade 19,5% no nível de qualidade do processo 

de medicação. 

Conclusões: Apesar das dificuldades enfrentadas na aplicação da intervenção planejada, 

os efeitos do ciclo de melhoria da qualidade no processo de medicação do hospital foram 

positivos, mostrando sua efetividade como ferramenta da gestão da qualidade. 

 

Palavras-chaves:  

Erros de medicação; Segurança do paciente; Gestão da qualidade 

 

Número de palavras do abstract: 250 

Número de palavras do texto: 2988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Introdução 

A Segurança do Paciente é uma das dimensões da qualidade, sendo definida 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a redução, a um mínimo aceitável, 

do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”(4,35). Os danos 

desnecessários podem ser de vários tipos, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, 

incapacidade ou disfunção temporária ou permanente e morte de acordo com a 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente. Por outro lado, os incidentes de 

segurança são eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado, ou resultaram, em 

dano desnecessário, incidentes que resultam em dano ao paciente são denominados 

Eventos Adversos (EA)(2). 

Cerca de 10% dos pacientes internados sofrem EA, sendo que destes, cerca de 60% 

são danos evitáveis. Esta alta prevalência sinaliza que a segurança do paciente se configura 

como uma questão de saúde pública, alertando para a necessidade de políticas voltadas à 

melhoria da qualidade na assistência prestada. A realidade brasileira não é diferente, em 

estudo realizado por Mendes et al.(1) em três hospitais brasileiros, observou 1.103 pacientes 

adultos internados e estimou incidência de EA de 7,6%, sendo 66,7% deles evitáveis, uma 

das maiores identificadas no mundo. Dentre estes eventos, os erros de medicação são 

bastante frequentes, pois o uso de medicamentos, além de ser amplamente difundido no 

processo terapêutico, envolve uma equipe multidisciplinar. Estima-se que cada paciente 

hospitalizado sofra, em média, mais de um erro de medicação por dia. A Agência Nacional 

de Segurança do Paciente do Reino Unido relatou que 16% dos erros envolvendo 

medicamentos são na prescrição, 18% na dispensação e 50% durante a administração(10). 

Em um estudo em hospitais da região de Andaluzia na Espanha, um ciclo de melhoria 

foi realizado após a aplicação de um questionário de avaliação de boas práticas no uso de 

medicamentos.  Onde após a primeira avaliação, o grupo de trabalho formado pôs em prática 
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um plano de ação que contemplava: identificação adequada dos medicamentos; 

planejamento farmacêutico; implantação de dispositivos automáticos para o preparo, 

dispensação e administração de medicamentos; formação da equipe sobre o uso seguro de 

medicamentos e prevenção de erros; estimular a detecção e notificação de incidentes 

envolvendo medicamentos. Com isso o estudo mostrou uma melhora de 31% da avaliação 

final em relação a inicial(19). 

Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é verificar a efetividade de um ciclo de 

melhoria na qualidade das prescrições e na administração de medicamentos em um hospital 

brasileiro. 

 

Métodos 

Âmbito 

O estudo foi desenvolvido em um hospital público brasileiro, com 126 leitos, referência 

estadual para o tratamento de doenças infectocontagiosas. Não há uma padronização do 

modo de realização das prescrições no hospital, coexistindo as prescrições manuscritas e 

digitadas, onde se utiliza do software Microsoft Word® para sua formatação. 

 

Desenho 

 Este estudo consiste em um ciclo de melhoria, trata-se de uma avaliação interna 

utilizando um desenho quase-experimental, antes-depois, não controlado, onde se seguiu 

as linhas orientadoras SQUIRE 2.0 para sua redação(36), sendo desenvolvido em seis 

etapas metodológicas: 

Etapa 1. Identificação e priorização do problema de qualidade 

 Foi utilizada a técnica de grupo nominal para a identificação e priorização da 

oportunidade de melhoria relacionada à assistência ao paciente. Um grupo heterogêneo de 
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especialistas chegou ao tema “inadequações na administração de medicamentos” como 

problema a ser trabalhado. 

Etapa 2. Análise das causas do problema 

 Mediante a construção de um diagrama de causa-efeito pelo grupo de especialistas, 

foram analisadas qualitativamente as potenciais causas do problema priorizado. Evidenciou-

se que as causas modificáveis eram todas não quantificadas, necessitando de uma 

avaliação prévia do nível de qualidade através da elaboração de critérios. Diante do 

resultado da análise das causas, observou-se que não se podia trabalhar a melhoria da 

qualidade da administração de medicamentos sem incluir a melhoria da sua prescrição. 

Neste contexto, decidiu-se ampliar a abrangência do problema para as inadequações na 

prescrição e administração de medicamentos. 

Etapa 3. Elaboração dos critérios de qualidade 

 Em seguida o grupo de trabalho multiprofissional desenvolveu critérios de qualidade 

relacionados com a prescrição e administração segura de medicamentos. A definição, as 

exceções e os esclarecimentos de cada um destes critérios estão apresentados na Tabela 

1. As validades facial, de conteúdo e de critério foram analisadas através de um estudo piloto 

com dois avaliadores independentes e consideradas adequadas para todos os critérios. 

Etapas 4 e 6. Avaliação e reavaliação do nível de qualidade 

 Foram selecionados os prontuários de pacientes internados nas enfermarias e na UTI 

no período da coleta, onde foram avaliadas as prescrições, a ficha de evolução farmacêutica 

e os registros de enfermagem. Além disso, avaliou-se as listas de presença nas capacitações 

desenvolvidas e aplicou-se um questionário contemplando a aplicação dos nove certos na 

administração de medicamentos com os técnicos de enfermagem. A seleção dos 

documentos utilizados e dos profissionais que responderiam os questionários se deu de 

forma aleatória sistemática e o tamanho da amostra foi de 60 casos para cada critério. 

 A reavaliação do nível de qualidade baseou-se nos mesmos critérios explicitados 

acima, sendo que a coleta foi realizada 8 meses após a primeira avaliação. No período entre 

as duas coletas se deu a intervenção de melhoria proposta. 

Etapa 5. Intervenção de melhoria da qualidade 
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 Para a elaboração de um plano de intervenção, foi aplicado um método de 

planejamento estruturado e participativo, que incluiu os profissionais que estão relacionados 

com os processos que são objeto de melhoria. O conjunto de intervenções que surgiu da 

geração de ideias em grupo foi distribuído, através de um diagrama de afinidades, em dois 

grupos de ações a serem implementadas: 

 - Padronização dos processos de trabalho: 

• Padronização de um modelo de prescrição para todo o Hospital; 

• Elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) de prescrição 

segura englobando listas padronizadas de abreviaturas e de medicamentos que poderiam 

ser prescritos sem obedecer à DCB e/ou DCI, checagem das prescrições feitas pelos 

médicos residentes e acadêmicos do curso de medicina realizada pelos médicos 

assistentes; 

• Implantação de um formulário de controle de devolução das sobras de medicamentos; 

• Inclusão de espaço específico para o relato de não administração de medicamentos 

na evolução de enfermagem; 

• Elaboração de POP para a abertura de horários de tuberculostáticos e antirretrovirais. 

  

- Capacitação da equipe: 

• Capacitação da equipe médica e da equipe de enfermagem em prescrição e 

administração segura de medicamentos com base no protocolo de segurança na prescrição, 

uso e administração de medicamentos da instituição; 

Para a ação de padronização de um modelo de prescrição para o hospital, foi 

realizada uma oficina onde foram convocados todos os profissionais envolvidos (médicos 

assistentes, médicos residentes, acadêmicos do curso de medicina, farmacêuticos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem). Obteve-se uma boa adesão dos acadêmicos e 

residentes, porém o corpo clínico permanente da instituição não se fez presente em bom 

número. Neste encontro foi elaborada a lista de abreviaturas e de medicamentos que 

poderiam ser prescritos sem obedecer à DCB e/ou DCI. Estas listas foram posteriormente 

oficializadas e divulgadas pela direção do hospital. 
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A padronização de um modelo de prescrição, apesar de ser amplamente discutido 

com os envolvidos, não obteve uma evolução clara devido às divergências sobre o problema 

e à resistência imposta pelos profissionais. 

Devido à dificuldade em conseguir o envolvimento e os sucessivos processos de 

subustituição na gerência de enfermagem, as ações previamente planejadas ficaram 

comprometidas. Foi realizada apenas uma oficina para discutir a administração segura de 

medicamentos como forma de sensibilização. Observou-se este cenário refletiu na adesão 

do corpo de profissionais desta categoria neste evento. 

Não foi viabilizada a implantação do formulário de devolução de sobras de 

medicamentos, nem tampouco a adequação da ficha de evolução de enfermagem e a 

criação dos POPs de abertura dos horários em tempo hábil. 

 

Análise dos dados 

Na avaliação inicial e na reavaliação, foi realizado o cálculo da estimativa pontual e 

por intervalo (95% de confiança) do nível de cumprimento dos critérios e subcritérios nas 

amostras aleatórias selecionadas. 

A estimativa de melhoria entre a reavaliação e a avaliação, foram calculadas 

considerando as melhorias absoluta e relativa de cada um dos critérios. Para comprovar a 

significação estatística da melhoria detectada, realizando-se um teste de hipótese unilateral 

por meio do cálculo do valor de Z, considerando como hipótese nula a ausência de melhoria, 

que se rejeitava quando o p-valor < 0,05. 

Resultados 

Inicialmente estimou-se o nível de cumprimento dos critérios avaliados como se pode 

ver na Tabela 2. No que se refere à completitude de dados de identificação nas prescrições, 

observa-se um bom nível de cumprimento (paciente completamente identificado com 91,7% 

e prescritor completamente identificado com 100%), já em relação à completitude estrutural 

da prescrição os níveis iniciais de qualidade apresentam-se baixos (critérios relativos à 

prescrições rasuradas, uso de abreviaturas e fórmulas químicas, prescrição conforme a 
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DCB, presença de dosagem, posologia, via de administração, diluente e tempo de infusão).  

Observa-se que o critério referente à conciliação medicamentosa obteve 0% de cumprimento 

na primeira avaliação pois o hospital não dispõe de efetivo de farmacêuticos suficiente para 

a adoção deste processo. Nos critérios relacionados à capacitação da equipe, foi observado 

um baixo nível de cumprimento (treinamento de prescritores com 0% e capacitação da 

equipe de enfermagem com 5%), enquanto nos critérios ligados à administração segura de 

medicamentos observou-se 31,7% de cumprimento no critério relacionado à omissão de 

dose e 10% de cumprimento que mede a observância da técnica dos nove certos. 

Após a realização do plano de intervenção, houve melhorias em seis critérios que 

tinham apresentado defeitos inicialmente. Nos critérios 2 (identificação completa do 

prescritor) e 10 (inexistência de omissão de doses) manteve-se o nível de qualidade da 

avaliação inicial, no critério 8 (conciliação medicamentosa) a situação do efetivo de 

farmacêuticos não mudou, fazendo com que o nível de qualidade não se alterasse. No 

critério 9 (treinamento do prescritor) também não houve melhoria, pois não se conseguiu 

realizar o curso para os prescritores. Observa-se que nos critérios relativos ao uso de 

abreviaturas e fórmulas químicas não recomendadas e à prescrição obedecendo a DCB, 

houve uma piora no nível de qualidade.  

Verificou-se que as melhorias do nível de qualidade foram significativas (p < 0,05) em 

cinco dos critérios onde houve melhora do nível de qualidade. Considerando que um dos 

critérios já tinha 100% de cumprimento na avaliação inicial, isto representa uma melhoria 

significativa em quase metade do total de critérios avaliados. 

O critério que se refere a observância das orientações da técnica dos “Nove Certos”, 

possui uma complexidade maior em relação aos demais, por se subdividir em nove 

subcritérios. Pode-se observar na tabela 3, os níveis de cumprimento destes subcritérios 

antes e depois da intervenção proposta. 
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Após a estimação do nível de cumprimento dos critérios de qualidade, foram 

calculadas as frequências absolutas, relativas e acumuladas dos não cumprimentos dos 

critérios avaliados. Com base nos valores obtidos, foi construído um diagrama de Pareto 

antes-depois (Figura 1), onde foi possível identificar os critérios mais problemáticos, 

designados por “poucos vitais” de acordo com o “princípio de Pareto”. Assim, o diagrama de 

Pareto, destacaram-se na avaliação inicial sete critérios que em conjunto representavam 

98,4% do total das não conformidades encontradas, sendo assim considerados como 

prioritários nas ações de melhoria da qualidade. Após a intervenção observou-se uma 

mudança na disposição dos critérios mais problemáticos, onde o critério que se refere às 

rasuras deixou de aparecer entre os “poucos vitais”. Além disso, através da Figura 1, também 

pode-se constatar que o total de não cumprimentos diminuiu de 313 na avaliação inicial para 

252 na reavaliação, o que corresponde a uma melhoria absoluta de cerca de 19,5% como 

demonstrado na área sinalizada no gráfico da 2ª avaliação. 

Em relação a observância da técnica dos “Nove Certos”, também foi construído um 

diagrama de Pareto (Figura 2). Como se pode verificar no diagrama, destacaram-se na 

avaliação inicial quatro subcritérios que em conjunto representavam 84,96% do total das não 

conformidades encontradas. Após a intervenção observou-se uma mudança na disposição 

dos subcritérios mais problemáticos, porém não houve alteração na composição dos “poucos 

vitais”. Observa-se uma redução de 16,5% do número de não cumprimentos encontrados. 

 

 

 

 

Discussão 
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 A busca pela melhoria da qualidade dos processos assistenciais nas instituições de 

saúde, embora pareça óbvio, ainda não é uma atividade corriqueira, mas sim é tomada como 

uma inovação. Para que a implantação de uma inovação seja bem-sucedida, deve-se 

realizar um planejamento em cima de uma situação bem delineada por uma avaliação 

situacional prévia(20). 

Os erros que envolvem prescrição e administração de medicamentos estão presentes 

em todos os hospitais, sem distinção de especialidade, tamanho ou nível de complexidade. 

Estes erros são potencialmente bastante perigosos podendo comprometer a qualidade e a 

efetividade da assistência prestada aos pacientes(21). Erros como prescrições incompletas 

com relação à identificação do prescritor, legibilidade, dose correta, uso de abreviaturas 

inadequadas e ausência da via de administração e da posologia, são incidentes bastante 

comuns nestas instituições(22,23,37). Além disso, os erros na administração dos 

medicamentos também figuram como componentes de extrema importância na qualidade 

da assistência prestada. Os erros de maior incidência são: a falta de orientação aos 

pacientes, os medicamentos administrados na hora errada, com velocidade de infusão 

errada e as omissões de dose e de registro no prontuário(11). 

Observa-se um bom nível de cumprimento em relação aos critérios de identificação 

do prescritor e do paciente, números estes que se mostram acima do que foi observado em 

um estudo brasileiro(9).   

Em relação às rasuras, observa-se um nível preocupante pois quase 32% das 

prescrições estavam rasuradas, bem diferente dos dados encontrados por um estudo 

brasileiro onde em apenas 2,3% dos casos as prescrições apresentavam este desvio(37). 

Conseguiu-se após a intervenção proposta, uma melhora significativa no nível de qualidade 

destes critérios, porém em ainda 11,7% das prescrições encontravam-se rasuradas. 
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O uso de abreviaturas e fórmulas químicas não padronizadas e também a prescrição 

pelos nomes comerciais dos medicamentos, apresentaram um baixo nível de cumprimento 

do critério de qualidade na avaliação inicial (em torno de 25%). Estudos desenvolvidos em 

hospitais brasileiros, mostraram que o uso de abreviaturas é bastante comum, chegando a 

constar em 98% das prescrições. Quando  se compara o nível de cumprimento deste critério 

entre as duas avaliações, pode-se observar uma piora na utilização de abreviaturas e 

fórmulas químicas, isto pode ser explicado pela não adesão dos prescritores à padronização 

divulgada e normatizada pela instituição. Este fato, aliado à influência da indústria 

farmacêutica, também pode explicar o comportamento do nível de cumprimento do critério 

relacionado à prescrição seguindo a nomenclatura preconizada na DCB(9,38). 

Quanto à completitude da prescrição, observou-se um baixo nível de qualidade 

tomando como base os dois critérios utilizados, apenas 13,3% no que se refere a presença 

de dosagem, posologia e via de administração, enquanto 11,7% das prescrições estavam 

completas em relação ao diluente e ao tempo de infusão dos antimicrobianos de uso 

endovenoso ou intramuscular. Estudos ingleses observaram que a prescrição incompleta 

figura entre os erros mais comuns, chegando a representar 41,2%(22,23). Observa-se, 

porém, que após a intervenção proposta, houve uma melhoria estatisticamente significante 

nos dois critérios, onde pode-se afirmar que as prescrições ficaram mais completas em 

relação à avaliação inicial, dando maior qualidade a prescrição. No entanto ainda há 

percentuais preocupantes de 58,3% de prescrições incompletas quanto à presença de 

dosagem, posologia e via de administração e 41,7% em relação às informações sobre o 

diluente e o tempo de infusão dos antimicrobianos. 

Os erros de omissão de dose são falhas em não administrar o medicamento prescrito, 

seja pela não disponibilidade na instituição, por fatores inerentes ao paciente (recusa, 

evasão ou ausência, dificuldade de acesso, etc.) ou por fatores inerentes ao profissional 
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(lapso de memória ou não realização do registro da administração)(30,31). Uma pesquisa 

desenvolvida em um hospital de ensino francês, obteve-se uma taxa de omissão de doses 

de 14%, no entanto na realidade brasileira, uma pesquisa também realizada em um hospital 

de ensino essa taxa foi de 58%(32,33). Observa-se na avaliação inicial que a taxa de 

omissão foi de 31,7%, não sendo observada alteração após a intervenção aplicada. Isso 

pode ser explicado pela realidade que o sistema de saúde público brasileiro vivencia, onde 

os hospitais trabalham com um quadro de pessoal subdimensionado acarretando 

sobrecarga de trabalho e também com dificuldades de abastecimento de insumos, 

potencializando os erros de omissão causados por falta de medicamentos. 

A equipe de enfermagem e o paciente são considerados a última barreira para se 

evitar a concretização de um erro de medicação, desta forma estudos mostram que 26 a 

38% destes erros ocorrem em decorrência da atuação da enfermagem(13). Foi observado 

um baixo nível de cumprimento das recomendações de segurança na administração de 

medicamentos na instituição. Porém, após a realização de atividades educativas e de 

sensibilização, constatou-se uma melhoria estatisticamente significativa neste nível. 

Entretanto, ao se analisar os seus subcritérios, observa-se que dos nove itens, destacam-se 

quatro com os menores níveis de cumprimento. O item mais problemático é a administração 

do medicamento na hora certa, que corrobora com os achados do estudo realizado em um 

hospital universitário brasileiro onde 22,9% dos erros eram decorrentes administração em 

horário incorreto, tendo como principais causas o atraso na dispensação pelo serviço de 

farmácia e a ausência do paciente no leito(39). Outro item que se destacou foi o registro 

correto da administração no prontuário. A literatura aponta a falta de fidedignidade nos 

registros, tanto o fato de omitir a checagem da administração de uma dose, quanto a 

realização do registro sem que o fato tenha se concretizado(33). 
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O contexto em que se desenvolveu o estudo influenciou os efeitos observados após 

o ciclo de melhoria aplicado. As mudanças na gestão da instituição, assim como a realidade 

do dimensionamento inadequado de profissionais, a rotatividade de estudantes que realizam 

as prescrições de medicamentos e a falta de uma equipe que trabalhe a qualidade e a 

segurança do paciente em tempo integral, geram dificuldades na concretização das medidas 

propostas. 

Porém, apesar das dificuldades encontradas durante a sua execução, o ciclo de 

melhoria foi efetiva na melhoria da qualidade dos processos de prescrição e administração 

de medicamentos. Os níveis de qualidade basais destes processos foram bastante baixos, 

porém após a intervenção proposta, houveram ganhos significativos, contribuindo assim, 

para um processo de medicação mais seguro. Novos estudos devem ser realizados, onde 

outras propostas possam ser elaboradas para suprir as dificuldades encontradas na 

aplicação da intervenção deste estudo. 
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TABELAS  

Tabela 1. Critérios e subcritérios de qualidade elaborados para medir o nível de qualidade relacionados à prescrição e 

administração de medicamentos. 

DEFINIÇÃO EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

1.Toda prescrição deve ter o paciente 
completamente identificado. 

 
A identificação completa do paciente deve ter:  nome completo do paciente; número do 
prontuário; unidade de internação; e leito. 

2.Toda prescrição deve ter o prescritor 
completamente identificado. 

 
A identificação deve ter nome completo do prescritor, número de registro do conselho 
profissional e assinatura. 

3. Toda prescrição de medicamento deve 
estar sem rasuras 

 
Rasura é qualquer alteração na prescrição efetuada sobre o que já estava prescrito, após 
sua elaboração inicial 

4. As prescrições não devem ter 
abreviaturas e fórmulas químicas não 
recomendadas. 

 
Não deve conter: Unidades (U), unidades internacionais (UI), Intravenoso (IV), Intranasal 
(IN), +, <, >, 0,X, 1,X utilização de fórmulas químicas (KCl, NaCl, KMnO4, HCO3, entre 
outras). 

5. Todo medicamento prescrito deve ter 
seu nome escrito conforme a Denominação 
Comum Brasileira (DCB) ou Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

  

6. Toda prescrição de medicamento deve 
ser completa quanto a: dosagem; posologia 
e via de administração. 
 

 

Dosagem é quantidade de substância disponibilizada por unidade do medicamento (ex. 
Captopril 25 mg) 
Posologia é o número de vezes que o medicamento deve ser administrado, com intervalo 
de uma administração à outra, durante 24 horas (Captopril 25 mg 1 comprimido VO de 
8/8h): 
Via de administração é o local onde será administrado o medicamento (ex.:endovenoso, 
oral, subcutâneo, tópico, intranasal, intraretal e intratecal). 

7. Para medicamentos antimicrobianos, de 
uso endovenoso e intramuscular, a 
prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e volume) 
e tempo de infusão. 

 

Diluente é o líquido em que o medicamento injetável será reconstituído e/ou diluído;(ex.: 
furosemida 40mg ampola. Diluir em 10mL de água bidestilada). 
Tempo de infusão - ex.: cefepime 2g PÓ. Reconstituir em 10mL de água bidestilada e 
diluir em 125mL de cloreto de sódio 0,9%. Administrar 1 frasco-ampola EV 8\8h. Infundir 
em 3h. 
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8.Todo paciente deve ter seus 
medicamentos reconciliados quando 
admitido na Instituição 

 

Conciliação medicamentosa é o processo de obtenção de uma lista completa e precisa 
das medicações de uso habitual do paciente e posterior comparação com a prescrição 
durante a internação hospitalar. 
A conciliação medicamentosa será confirmada no prontuário – na página da evolução 
farmacêutica, quando deverá relatar qual (is) o (s) medicamento (s) foi (ram) reconciliado 
(s). 

9. Todo prescritor deve receber 
treinamento sobre Prescrição Segura de 
Medicamentos 

 
O treinamento sobre Prescrição Segura de Medicamentos pode ser ofertado pelo Núcleo 
de Educação Permanente. 
A confirmação desse critério será feita pela lista de frequência do curso. 

10. Inexistência de erros de omissão de 
doses de medicamentos. 

Suspensão por ordem 
médica expressa em 
prontuário. 

Suspensão por ordem médica expressa em prontuário 

11.  A equipe de enfermagem deve ter 
recebido capacitação sobre administração 
de medicamentos. 

 A instituição deve se preocupar em capacitar seus profissionais no intuito de promover 
uma assistência de qualidade e reduzindo a ocorrências de erros. 

12. A administração de medicamentos deve 
observar a prática dos “Nove Certos”. 
12.1. Dose administrada ao paciente certo. 
12.2. Administrado o medicamento certo. 
12.3. Medicamento administrado pela via 
certa. 
12.4. Medicamento administrado na hora 
certa. 
12.5. Administrada a dose certa do 
medicamento. 
12.6. Realizado o registro certo da 
administração. 
12.7. Dada a orientação certa ao paciente 
sobre o medicamento administrado. 
12.8. Checar se o medicamento possui a 
forma farmacêutica e via de administração 
certas. 
12.9. Observar se o paciente apresentou o 
efeito desejado ou registrar qualquer efeito 
diferente do desejado. 

 

A técnica dos “Nove Certos” consiste na checagem dos seguintes itens:  
Paciente certo: Confirmar a identificação correta do paciente; 
Medicamento certo: Conferir o medicamento a ser administrado; 
Via certa: Identificar e verificar se a via de administração prescrita é a recomendada; 
Hora certa: Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja 
feita sempre no horário correto; 
Dose certa: Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento; 
Registro certo: Registrar e checar na prescrição o horário a as ocorrências da 
administração do medicamento; 
Orientação certa: Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua 
posologia ou outra informação antes de administrá-lo ao paciente junto ao Prescritor. 
Orientar o paciente em relação a todas as informações sobre o medicamento;  
Forma certa: Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e 
via de administração prescrita, sempre sanando as dúvidas com o prescritor, enfermeiro 
ou farmacêutico; 
Resposta certa: Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, 
se o medicamento teve o efeito desejado, sempre registrando qualquer efeito diferente do 
esperado para o medicamento. 
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Tabela 2 – Cumprimento dos critérios de qualidade relacionados à prescrição e 

administração de medicamentos 

p1= cumprimento na primeira avaliação 

p2= cumprimento na segunda avaliação 

NS: Não significativa (p >0,05) 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1/100-

p1 
p-valor 

1.Toda prescrição deve ter o paciente 
completamente identificado. 

91,7% (± 7%) 95% (± 6%) 3,3% 39,8% NS 

2.Toda prescrição deve ter o prescritor 
completamente identificado. 

100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% NS 

3.Toda prescrição de medicamento deve estar 
sem rasuras 

68,3% (±12%) 88,3 (± 8%) 20% 63,1% < 0,05 

4.As prescrições não devem ter abreviaturas 
e fórmulas químicas não recomendadas. 25% (±11%) 13,3 % (± 9%) - 11,7% - 15,6% - 

5.Todo medicamento prescrito deve ter seu 
nome escrito conforme a Denominação 
Comum Brasileira (DCB) ou Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

26,7% (±11%) 21,8 (± 10%) - 4,9% - 6,7% - 

6.Toda prescrição de medicamento deve ser 
completa quanto a: dosagem; posologia e via 
de administração. 

13,3% (±9%) 41,7% (± 12%) 28,4% 32,8% < 0,001 

7.Para medicamentos antimicrobianos, de 
uso endovenoso e intramuscular, a 
prescrição deverá ser completa quanto a: 
informações sobre diluente (tipo e volume) e 
tempo de infusão. 

11,7% (±8%) 58,3% (± 12%) 46,6% 52,8% < 0,001 

8.Todo paciente deve ter seus medicamentos 
reconciliados quando admitido na Instituição 0% (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% NS 

9.Todo prescritor deve receber treinamento 
sobre Prescrição Segura de Medicamentos 0% (±0%) 0% (± 0%) 0% 0% NS 

10.Inexistência de erros de omissão de doses 
de medicamentos. 

31,7% (±12%) 31,7% (± 12%) 0% 0% NS 

11.A equipe de enfermagem deve ter recebido 
capacitação sobre administração de 
medicamentos. 

5,0% (±6%) 20% (± 10%) 25% 26,3% < 0,05 

12.A administração de medicamentos deve 
observar a prática dos “Nove Certos”. 

10,0% (±8%) 30% (± 12%) 20% 22,2% < 0,05 
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Tabela 3 – Cumprimento dos subcritérios relacionados a técnica dos “nove certos” 

p1= cumprimento na primeira avaliação 

p2= cumprimento na segunda avaliação 

NS: Não significativa (p >0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 
Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1/100-

p1 
p-valor 

12.1. Dose administrada ao paciente certo. 
 

100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.2. Administrado o medicamento certo. 100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.3. Medicamento administrado pela via certa. 100% (± 0%) 100% (± 0%) 0% 0% - 

12.4. Medicamento administrado na hora certa. 
72,1% (±11%) 73,7% (±11%) 1,63% 5,82% NS 

12.5. Administrada a dose certa do 
medicamento. 96,4% (±5%) 94% (± 6%) - 2,4% - 66,5% - 

12.6. Realizado o registro certo da 
administração. 81,1% (±10%) 83,5% (± 9%) 2,4% 12% NS 

12.7. Dada a orientação certa ao paciente sobre 
o medicamento administrado. 80,2% (±10%) 80,5% (± 10%) 0,3% 1,6% NS 

12.8. Checar se o medicamento possui a forma 
farmacêutica e via de administração certas. 95,5% (±5%) 91% (± 7%) -4,5% -99,8% - 

12.9. Observar se o paciente apresentou o 
efeito desejado ou registrar qualquer efeito 
diferente do desejado. 

74,8% (±11%) 77,4% (± 10%) 2,6% 10,4% NS 
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FIGURAS 

Figura 1 – Diagrama de Pareto dos critérios avaliados 

 

Figura 2 – Diagrama de Pareto do Critério relativo aos “Nove Certos” 
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3.1 Anexo 1 – Normas para publicação no International Journal for Quality in 

Health Care (O artigo encontra-se na língua portuguesa, porém será traduzido 

para a língua inglesa após as contribuições dos avaliadores) 

 

Instructions to authors 

 

Please note that the journal now encourages authors to complete their copyright 

licence to publish form online.  

 

Open access option for authors 

International Journal for Quality in Health Care authors have the option to 

publish their paper under the Oxford Open initiative; whereby, for a charge, their paper 

will be made freely available online immediately upon publication. After your 

manuscript is accepted the corresponding author will be required to accept a 

mandatory licence to publish agreement. As part of the licensing process you will be 

asked to indicate whether or not you wish to pay for open access. If you do not select 

the open access option, your paper will be published with standard subscription-based 

access and you will not be charged. 

Oxford Open articles are published under Creative Commons licences. Authors 

publishing in International Journal for Quality in Health Care can use the following 

Creative Common licence for their articles: 

 Creative Commons Attribution licence (CC BY) 

 Creative Commons Non-Commercial licence (CC BY-NC) 

 Creative Commons Non-Commercial No Derivatives licence (CC BY-NC-ND) 

 More information about the Creative Commons licences. 

You can pay Open Access charges using our Author Services site. This will enable 

you to pay online with a credit/debit card, or request an invoice by email or post. The 

open access charges applicable are: 

 Regular charge - £1850/ $3000 / €2450 

 Reduced Rate Developing country charge* - £925 / $1500 / €1225 

 Free Developing country charge* - £0 /$0 / €0 

*Visit our developing countries page (click here for a list of qualifying countries). 
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Orders from the UK will be subject to the current UK VAT charge. For orders 

from the rest of the European Union, OUP will assume that the service is provided for 

business purposes. Please provide a VAT number for yourself or your institution and 

ensure you account for your own local VAT correctly. 

Author Self-Archiving/Public Access policy 

For information about this journal's policy, please visit our Author Self-Archiving 

policy page. 

General requirements 

1.1 Language 

The language of the Journal is English as generally used in English-speaking 

countries. The Journal cannot provide editing services to correct papers to conform to 

such usage. Particularly if English is not your first language, before submitting your 

manuscript you may wish to have it edited for language. This is not a mandatory step, 

but may help to ensure that the academic content of your paper is fully understood by 

journal editors and reviewers. Language editing does not guarantee that your 

manuscript will be accepted for publication. 

As an experiment, the Journal provides now the possibility of preliminary 

editorial review of papers written in Spanish. The purpose of the preliminary review is 

to give feedback to the authors on whether the paper merits the effort and expense of 

a translation into English. Encouragement to translate or other comments attached to 

this review do not constitute a peer review process or a commitment to publish the 

paper in the Journal. After translation, the paper will be submitted and peer-reviewed 

as any other paper. Interested authors should send their papers directly by email to Dr 

Rosa Suñol, Spanish language editor, at the following address: fad@fadq.org. Authors 

also have the option to directly submit their work in English. If so, they should submit 

their article through the standard online submission system. 

1.2 Authorship 

All authors must fulfill the criteria of authorship as specified in the "Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" 

(http://www.icmje.org/). Necessary criteria for authorship include: substantial 

participation in the conception and design of the work, execution of the work, analysis 

of the data, contribution of methodological expertise. All authors should also contribute 

to the writing of the manuscript and approve the final version.  
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1.3 Acknowledgements 

Contributors who do not meet the criteria for authorship as set out above may 

be named, with their permission, in the Acknowledgements. The corresponding author 

is responsible for obtaining written permission from all persons named in the 

Acknowledgements, and must include the following statement in the cover letter: 'I 

have obtained written permission from all persons named in the Acknowledgement. 

1.4 Conflict of interest 

At the point of submission, IJQHC's policy requires that each author reveal any 

financial interests or connections, direct or indirect, or other situations that might raise 

the question of bias in the work reported or the conclusions, implications, or opinions 

stated - including pertinent commercial or other sources of funding for the individual 

author(s) or for the associated department(s) or organization(s), personal 

relationships, or direct academic competition. When considering whether you should 

declare a conflicting interest or connection please consider the conflict of interest test: 

Is there any arrangement that would embarrass you or any of your co-authors if it was 

to emerge after publication and you had not declared it? 

As an integral part of the online submission process, corresponding authors are 

required to confirm whether they or their co-authors have any conflicts of interest to 

declare, and to provide details of these. If the corresponding author is unable to confirm 

this information on behalf of all co-authors, the authors in question will then be required 

to submit a completed Conflict of Interest form to the Editorial Office. It is the 

corresponding author’s responsibility to ensure that all authors adhere to this policy. 

If the manuscript is published, Conflict of Interest information will be 

communicated in a statement in the published paper.  

1.5. Overlapping publications 

The journal aims to publish only original work. We accept to consider a 

manuscript for publication with the understanding that it has not been published nor 

submitted for publication elsewhere. If any materials that are closely related to the 

manuscript submitted to IJQHC have been published or submitted for publication 

elsewhere (e.g., paper based on the same or closely related data), the corresponding 

author should submit these documents along with the manuscript as "supplementary 

data", and explain in the cover letter in what way the manuscript intended for IJQHC 

is original. 
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1.6 Reproduced material 

Authors wishing to reproduce material that has been previously published 

elsewhere must obtain permission in writing from the copyright holder for the source 

document. 

1.7 Crossref funding data registry 

In order to meet your funding requirements, authors are required to name their 

funding sources, or state if there are none, during the submission process. For further 

information on this process or to find out more about the CHORUS initiative, please 

click here. 

Preparing the manuscript 

2.1 Types of articles 

The journal publishes the following types of peer-reviewed articles (see editorial). 

*Research articles: reports of original research on quality of care. Novice authors may 

want to read an editorial about how to write a research article. 

*Review articles: systematic reviews, quantitative or narrative, of issues related to 

quality of care 

*Methods articles: didactic articles about methods in quality of care research or 

management 

*Quality in practice: case-studies of general interest 

*Perspectives on quality: reflective articles about quality in health care 

We also welcome the following types of submissions, which will be assessed by the 

editor (not peer-reviewed): 

*Editorials about current issues in quality of of health 

*Letters to the editor Preference will be given to letters addressing matters raised by 

papers published in recent issues of the Journal. 

 

2.2 General formatting 

Manuscripts should be structured as follows: 

 Title page 

 Abstract and key words 

 Main body of text (introduction, methods, results, discussion) 

 Acknowledgments 

 References 
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 Tables 

 Figure legends 

 Figures 

 Use double-spacing throughout the manuscript, including the references and 

tables. 

Do not use footnotes or endnotes. 

Because the readership of the journal is multidisciplinary, please avoid jargon 

and abbreviations as much as possible. 

The authors' names should not appear within the body of the manuscript or on 

the figures so that author anonymity may be maintained during the review process.  

 

2.3 Recommended length 

For regular peer-reviewed articles, appropriate length for the main body of text 

is 2500 to 3000 words, excluding abstract, references, tables and figures. The number 

of references should 20 to 30 (more may be allowed for review articles). There should 

be no more than 5 tables or figures. However, brevity is not an end in itself. We will 

consider longer papers when a study is particularly important, and when the topic 

requires more extensive development. 

All types of peer-reviewed publications can also be submitted as brief articles 

of 1200-1500 words, 3 tables or figures, and up to 15 references. 

Editorials should be up to 1000 words in length, and may contain 1-2 tables or 

figures, and up to 10 references. 

Letters to the editor should be limited to 400 words, and up to 10 references.  

 

2.4 Title page 

Please provide a title page with the following information: 

 Manuscript title (150 characters maximum). 

 Names and affiliations of contributing authors. 

 Correspondence details (including fax and email address) for corresponding 

author. 

 Running title (30 characters maximum). 

 Word count for the abstract. 

 Word count for the text of the manuscript. 
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The title page should be uploaded as a separate file from the manuscript and given 

the file designation ‘Title Page’. This will ensure the title page is not visible to reviewers 

during peer review, but that the information will be relayed to Production if your paper 

is accepted. 

2.5 Abstract 

Page 2 of the manuscript should include the title of the article followed by the 

abstract of up to 250 words. No information should be reported in the abstract that 

does not appear in the text of the manuscript. Wording should be concise and present 

only the essential elements. 'Telegraphic' statements without verbs are acceptable. 

Abbreviations are not allowed. 

 title of the paper or article (80 spaces maximum) 

 running title (not more than 30 spaces) 

 two word counts: one for the abstract and one for the text of the manuscript 

 The abstract should be structured. Headings for Research articles: 

 

o Objective 

o Design 

o Setting 

o Participants 

o Intervention(s) 

o Main Outcome Measure(s) 

o Results 

o Conclusions 

 

Headings for Review articles: 

 Purpose 

 Data sources 

 Study selection 

 Data extraction 

 Results of data synthesis 

 Conclusion 
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Headings for Quality in practice articles: 

 Quality problem or issue 

 Initial assessment 

 Choice of solution 

 Implementation 

 Evaluation 

 Lessons learned 

 

For Methods articles and Perspectives on quality articles the format of the abstract 

is free, but structure is recommended  

2.6 Keywords 

Three to six keywords or concise key phrases should be given for indexing 

purposes. Use of terms from the Medical Subject Headings List in Index Medicus is 

preferred. 

2.7 Text 

Research papers should consist of the sequence Introduction, Methods, 

Results, and Discussion. For other papers the sequence should replicate the structure 

of the abstract. 

2.8 Reporting of statistical analyses 

 Focus the statistical analysis at the research question. 

 Report simple analyses first, then only more sophisticated results. 

 Provide information about participation and missing data. 

 As much as possible, describe results using meaningful phrases (E.g., do not say 

"beta" or "regression coefficient", but "mean change in Y per unit of X"). Provide 95% 

confidence intervals for estimates. 

 Report the proportions as N (%), not just %. 

 Report most results with two significant digits (E.g., 2.1 not 2.137). 

 Report p values with 2 digits after the decimal, 3 if <0.01 or near 0.05. E.g., 0.54, 0.03, 

0.007, <0.001, 0.048. Do not report p values greater than 0.05 as "NS". 

 Always include a leading zero before the decimal point (e.g., 0.32 not .32). 

 Do not report tests statistics (such as chi-2, T, F, etc). 
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2.9 Acknowledgment 

At the end of the text include acknowledgements of individuals who were of 

direct help in the preparation of the study. 

2.10 Funding 

Details of all funding sources for the work in question should be given in a 

separate section entitled 'Funding'. This should appear after the 'Acknowledgements' 

section. 

The following rules should be followed: 

 The sentence should begin: ‘This work was supported by …’ 

 The full official funding agency name should be given, i.e. ‘National Institutes of 

Health’, not ‘NIH’ (full RIN-approved list of UK funding agencies) Grant numbers 

should be given in brackets as follows: ‘[grant number xxxx]’ 

 Multiple grant numbers should be separated by a comma as follows: ‘[grant 

numbers xxxx, yyyy]’ 

 Agencies should be separated by a semi-colon (plus ‘and’ before the last 

funding agency) 

 Where individuals need to be specified for certain sources of funding the 

following text should be added after the relevant agency or grant number 'to 

[author initials]'. 

 An example is given here: ‘This work was supported by the National Institutes 

of Health [AA123456 to C.S., BB765432 to M.H.]; and the Alcohol & Education 

Research Council [hfygr667789].’ 

Oxford Journals will deposit all NIH-funded articles in PubMed Central (details). 

Authors must ensure that manuscripts are clearly indicated as NIH-funded using the 

guidelines above. 

 

2.11 References 

Please ensure to include the heading "References" at the top of the references page. 

Make sure that all references are cited (between square brackets) in numerical order 

in the text. Also make sure that, on the references page, they are numbered according 

to the order in which they appear. 
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Number references consecutively in the order in which they are first mentioned in the 

text. Identify references by Arabic numerals. Check the accuracy of the references 

against original sources. 

Favour easily available references published in peer-reviewed journals. Avoid grey 

literature, and documents in languages that will not be understood by most readers. 

Avoid references to internet sites, except when unavoidable, because internet 

addresses tend to be unstable. 

Format references in the Vancouver style. For journal articles please do not include 

the issue numbers. For journal name abbreviations, use the abbreviation as published 

on Medline. Please see the example below. 

Examples of the correct formats are as follows: 

Journal article 

1. Laouri M, Kravitz RL, Bernstein SJl. Underuse of coronary angiography: application 

of a clinical method. Int J Qual Health Care 1997; 9: 15-22. 

Book 

2. Steiner DL, Norman GR. Health Measurement Scales: A Practical Guide to their 

Development and Use. Oxford: Oxford University Press, 1995. 

Foreign language text; Chapter in book 

3. Molina CG, Giedion U, Rueda MC, Alviar M. Public investment in health and 

distribution of subsidies in Colombia. In Study of Influence of the Public Social 

Investment (in Spanish). Santafé de Bogotá: Fedesarrollo, Departamento Nacional de 

Planeación 

Organization as Author 

4. National Centre for Clinical Audit. Information for Better Healthcare. London: NCCA, 

1997. 

Multi-volume book 

5. Pan American Health Organization. Health in the Americas. Washington, DC: 

PAHO, 1998: Vol. 2, p. 108. 

Website 

6. Federal Ministry of Labour, Health and Social Affairs, Austria: 

http://www.bmags.gv.at Accessed [Date (i.e. date reference item accessed on 

organization website)]. 
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'Unpublished observations' and 'personal communications' should not appear among 

the references. These should be inserted in parentheses in the text, and letters of 

permission from all individuals cited in this way should accompany the manuscript. 

Manuscripts that have been accepted for publication but have not yet been published 

may appear in the references: include the authors, manuscript title, and name of the 

journal followed by '(in press)'. 

2.12 Tables 

The total number of tables and figures should not exceed five. 

The table header should permit the table to be understood without reference to 

the text. Number tables in the order in which they are cited in the text. 

Every column in the table should have a heading. Define all abbreviations and 

indicate the units of measurement for all values. Explain all empty spaces or dashes. 

Indicate footnotes to the table with superscript Arabic numbers cited in order as you 

read the table horizontally. 

2.13 Figures 

Please be aware that the requirements for online submission and for 

reproduction in the journal are different: (i) for online submission and peer review, 

please upload your figures either embedded in the word processing file or separately 

as low-resolution images (.jpg, .tif, .gif or.eps); (ii) for reproduction in the journal, you 

will be required after acceptance to supply high-resolution files (1200 d.p.i. for line 

drawings, halftones with text should be 600dpi, and 300 d.p.i. for colour and half-tone 

artwork) or high-quality printouts on glossy paper. It is preferable to receive figures in 

an editable format (e.g. .eps files), but high quality .tif files are also acceptable. We 

advise that you create your high-resolution images first as these can be easily 

converted into low-resolution images for online submission (useful information on 

preparing your figures for publication). 

Legends should be typed on a separate page from the figure(s), double-spaced, 

and numbered with Arabic numerals corresponding to the figures. When symbols, 

arrows, numbers or letters are used to identify parts of a figure, each should be 

explained clearly in the legend or as a footnote. The legend should permit the figure 

to be understood without reference to the text.  
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Submission 

3.1 Initial submission 

All manuscripts intended for publication should be submitted through the 

Journal's online submission system. 

The copyright transfer form should be completed and sent to Oxford University 

Press only after the manuscript has been accepted for publication. 

Before you start the online submission process, do the following: 

Prepare your manuscript, according to the instructions above, as a single word-

processor file, including title, abstract, main body of text, references, tables and 

figures. You will be asked to upload this file at the end of the submission process. The 

system will allow you to submit your manuscript as several separate files, but this is 

impractical for reviewers. 

If necessary, prepare any supplementary materials that are not intended for 

publication as separate files - e.g., related manuscripts, extensive appendices that 

would be posted on the journal website but not printed, PowerPoint slides, study 

instruments, etc. These should be uploaded as separate files. 

Have the manuscript file open as you submit. You will be asked to insert (cut 

and paste) the title, running title, abstract and key words into appropriate fields. 

Have the names, professional addresses and email addresses of all authors at 

hand. You will be asked to enter these into appropriate fields. 

Do two separate word counts, on the abstract and on the main body of text. You 

will be asked to insert these into appropriate fields. 

Prepare the submission letter. You will be asked to paste the letter into a box. 

If you are submitting a manuscript that does not have an abstract (letter to editor, 

editorial), type "none" into the abstract box. The system will not let you continue if you 

leave the abstract box blank. 

Please refer to the online submission instructions for more details. 

 

3.2 Resubmission 

We would appreciate if you could submit a revised version of your manuscript 

within two months. 

Do not submit a revised paper as though it were a new manuscript. It is 

important that your manuscript keeps the same reference number throughout the 
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review process. The system will automatically number your revised versions (ex: 

INTQHC 2005-00027, INTQHC 2005-00027.R1, ...). 

Enter your Author Center and select the "Revised Manuscript" button. Then 

submit revised manuscripts via the same online system. You will be also be asked to 

insert your answers to the editor's and reviewers' comments into a box. Then click on 

the title of your manuscript to upload the revised version of the manuscript. 

When responding to comments, it is best to identify each of the reviewer's/editor 

comments separately (either copy or abbreviate) and to respond below. Indicate how 

you modified the paper in response to the comment, or why a modification is not 

appropriate. 

3.3 Production process 

Decisions of the Editor are final. All material accepted for publication is subject 
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