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Resumo 

 

Introdução: Os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) estão entre as principais 

causas de eventos adversos no mundo. Procedimentos de uso de medicamentos pouco 

seguros e erros de medicação são algumas das principais causas de danos associadas aos 

cuidados da saúde, que podem ocorrer em diferentes fases do uso de medicamentos. O 

desenvolvimento de métodos precisos que visam mitigar erros de medicação são aspectos 

indissociáveis de um cuidado seguro.  

Visando a melhoria dos processos nos serviços de saúde, a elaboração de um ciclo de 

melhoria nos processos de uso de Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) é 

amplamente justificado.  

Objetivo: Avaliar os resultados de um ciclo de melhoria na qualidade dos processos de 

prescrição, dispensação e administração de MPP em um hospital público.  

Metodologia: Consiste em um ciclo de melhoria interna, baseado em um estudo de 

intervenção utilizando um desenho quase-experimental, tipo série temporal, não controlado. 

Foram estabelecidos quatorze critérios de qualidade com base nas referências 

selecionadas. Preliminarmente, todos os critérios foram avaliados para obtenção de um 

diagnóstico situacional. Do ponto de vista quantitativo, foram avaliados os erros nos 

processos de prescrição, dispensação e administração de MPP, praticados na instituição 

hospitalar participante. Mediante colegiado multiprofissional, utilizando-se a técnica de 

grupo nominal, foram atribuídas as causas para os problemas encontrados e estabelecido 

o plano de ação necessário para a melhoria da qualidade dos processos alvo do estudo.  

Resultados: Na primeira avaliação, verificou-se baixo cumprimento nos critérios de 

segurança, na prescrição e na administração dos MPP. Em contrapartida, os processos de 

dispensação de MPP avaliados obtiveram 100% do cumprimento. Após a implementação 

das ações propostas, duas novas avaliações foram realizadas para mensuração da 

melhoria alcançada. Já na segunda avaliação, averiguou-se que as ações de melhoria 

foram efetivas com melhoria relativa de 72,8% (p < 0,001) no critério de segurança na 

prescrição de MPP e melhoria relativa de 66,78% (p < 0,001) no critério de segurança da 

administração de MPP. Na terceira avaliação não foram encontrados erros de prescrição, 

o que resultou em um nível pontual de cumprimento de 100%. Adicionalmente, o nível de 

cumprimento do critério relativo a segurança de dispensação dos MPP continuou próximo 

a 100%, cerca de 97%. Em contrapartida, observou-se que a melhoria alcançada no critério 
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de segurança na administração de MPP, logo após as intervenções, não foram 

sustentáveis, apresentando resultado próximo ao da primeira avaliação.  

Conclusão: Mediante análise dos resultados, concluiu-se que o ciclo de melhoria foi efetivo 

nos objetivos propostos, pois o impacto positivo das intervenções foi evidente. Porém, no 

critério de segurança na administração de medicamentos, é necessária melhor reflexão 

sobre o processo de dupla checagem adotado na instituição, tendo em vista a falta de 

sustentabilidade das melhorias conseguidas após as intervenções. 
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Abstract 

 

Introduction: Drug-related problems (DRP) are among the leading causes of adverse 

events in the world. Unsafe drug use processes and medication errors are some of the 

leading causes of health care damage. Damage can occur at different stages of the drug 

use process. The development of precise processes that aim to mitigate medication errors 

are indissociable aspects of safe care. In order to improve the processes in health services, 

the elaboration of a cycle of improvement in the processes of use of potentially hazardous 

drugs (PHD) is amply justified.  

Objective: To evaluate the results of a cycle of improvement in the quality of PHD 

prescribing, dispensing and administration processes in a public hospital.  

Methodology: The present study consisted of a cycle of internal improvement, based on an 

intervention study using a quasi-experimental, time series, uncontrolled design. 14 quality 

criteria were established based on the selected references. Preliminarily, all the criteria were 

evaluated with the objective of establishing a situational diagnosis. The errors in PHD 

prescription, dispensation and administration processes practiced in the participating 

hospital were evaluated from a quantitative point of view. From multiprofessional collegiate 

using the nominal group technique, the causes were assigned to the problems encountered 

and the necessary action plans were established to improve the quality of the target 

processes of the study.  

Results: In the first evaluation it was verified that there was a low compliance in the criteria 

of safety in the prescription and the administration of PHD; in contrast, the PHD dispensing 

processes evaluated obtained 100% compliance. After the implementation of the proposed 

actions, new evaluations were carried out to measure the improvement achieved. In the 

second evaluation it was verified that the improvement actions were effective in a relative 

improvement of 72.8% (p <0.001) in the safety criterion in PHD prescription and a relative 

improvement of 66.78% (p <0.001) in the safety criterion of PHD administration. In the third 

evaluation no prescription errors were found, resulting in a one-time compliance level of 

100%. Additionally, the level of compliance with the PHD dispensing safety criterion 

remained close to 100%, around 97%. On the other hand, it was observed that the 

improvement obtained in the safety criterion in the PHD administration soon after the 

intervention was not sustainable, presenting results close to the first evaluation.  

Conclusion: By analyzing the results, it was concluded that the improvement cycle was 

effective in the proposed objectives since the positive impact of the interventions was 



XV 
 

evident. However, in the safety criterion in drug administration, a better reflection is needed 

on the double-checking process adopted by the institution, in view of the lack of sustainability 

of the improvements achieved after the intervention.  
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Potentially Hazardous Drugs, Medication Errors, Patient Safety. 
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Resumen  

 

Introducción: Los problemas relacionados a los medicamentos (PRM) están entre las 

principales causas de eventos adversos en el mundo. Procesos de uso de medicamentos 

poco seguros y errores de medicación son algunas de las principales causas de daños 

asociados a los cuidados a la salud. Los daños pueden ocurrir en diferentes etapas del 

proceso de uso de medicamentos. El desarrollo de procesos precisos que visan mitigar 

errores de medicación son aspectos indisociables de un cuidado seguro. En lo que se 

refiere a la mejoría de los procesos en los servicios de salud, la elaboración de un ciclo de 

mejoría en los procesos de uso de medicamentos potencialmente peligrosos (MPP), está 

ampliamente justificado.  

Objetivo: Evaluar los resultados de un ciclo de mejoría en la calidad de los procesos de 

prescripción, dispensación y administración de MPP en un hospital público.  

Metodología: El presente estudio consistió en un ciclo de mejoría interno, basado en un 

estudio de intervención utilizando un diseño casi-experimental, tipo serie temporal, no 

controlado. Fueron establecidos 14 criterios de calidad con base en las referencias 

seleccionadas. Preliminarmente todos os criterios fueron evaluados con el objetivo de 

establecer un diagnóstico situacional. De la perspectiva cuantitativa, fueron evaluados los 

errores en los procesos de prescripción, dispensación y administración de MPP, practicados 

en la institución hospitalaria participante. Bajo aprobación del colegiado multiprofesional 

utilizando la técnica de grupo nominal, fueron atribuidas las causas a los problemas 

encontrados y establecidos los planes de acción necesarios para mejorar la calidad de los 

procesos objetivo del estudio.  

Resultados: En la primera evaluación fue verificado que había un bajo cumplimiento en los 

criterios de seguridad en la prescripción y en la  administración de los MPP; a cambio, los 

procesos de dispensación de MPP evaluados obtuvieran 100% del cumplimiento. Tras la 

implementación de las acciones propuestas, nuevas evaluaciones fueron realizadas para 

dimensionar la mejoría lograda. Se ha verificado en la segunda evaluación, que las 

acciones de mejoría fueron efectivas al verificar una mejoría relativa de 72,8% (p <0,001) 

en el criterio de seguridad en la prescripción de MPP y una mejoría relativa de 66,78% 

(p<0,001) en el criterio de seguridad de la administración de MPP. En la tercera evaluación 

no fueron encontrados errores de prescripción resultando en un nivel puntual de 

cumplimento a 100%. Adicionalmente, el nivel de cumplimento del criterio relativo a la 

seguridad de dispensación de los MPP continuó próximo al 100%, cerca al 97%. A cambio, 
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se ha observado que la mejoría lograda en el criterio de seguridad en la administración de 

MPP a continuación las intervenciones no fueron sustentables, presentando resultado 

próximo a la primera evaluación.  

Conclusión: Se concluye bajo análisis de los resultados que el ciclo de mejoría fue efectivo 

en los objetivos propuestos, pues el impacto positivo de las intervenciones fue evidente, 

pero en el criterio de seguridad en la administración de medicamentos, se necesita mejor 

reflexión sobre el proceso de dupla control adoptado en la institución, llevando en cuenta la 

falta de sustentabilidad de las mejorías conseguidas después de las intervenciones.  

 

Descriptores:  

 

Medicamentos Potencialmente Peligrosos, Errores de Medicación, Seguridad del Paciente. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho consiste na execução e avaliação de um ciclo de melhoria da qualidade 

nos processos de prescrição, dispensação e administração de medicamentos 

potencialmente perigosos em um hospital público de Minas Gerais. Eles apresentam risco 

potencializado e podem provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de 

falha no processo de utilização. Diante desse cenário, o desenvolvimento de processos 

mais seguros que possam minimizar a ocorrência de eventos adversos, relacionados ao 

uso desses medicamentos, é imprescindível no contexto hospitalar. 

A estrutura deste trabalho segue as Normas Revisadas para Relatórios de 

Excelência em Melhoria da Qualidade - SQUIRE 2.0, de acordo com as orientações do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de 

Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

A introdução descreve a origem e importância do problema, o referencial teórico 

com conceitos e teorias para explicar a necessidade do ciclo de melhoria e os objetivos 

desta pesquisa.  

O segundo item, descrito como metodologia, delimita os procedimentos pelos quais 

o trabalho foi construído, bem como o nexo temporal das etapas que o constituíram. 

Sequencialmente, os resultados demonstram as intervenções realizadas no ciclo 

de melhoria e as descobertas da execução do trabalho evidenciando as melhorias 

alcançadas. 

A discussão apresenta uma avaliação dos resultados do ponto de vista prático e 

científico, e também sugere novas reflexões acerca da evolução insatisfatória dos 

processos.  

As conclusões sintetizam a pesquisa ao destacar as principais descobertas e 

direciona a atenção para novos desafios.  
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1- Introdução 

 

A preocupação com a qualidade na prestação de serviços de saúde e com 

consequente impacto na segurança do paciente não é exclusividade dos tempos modernos. 

Dezoito séculos antes de Cristo, o código de Hamurabi já evidenciava a importância dos 

riscos de se produzir danos durante o processo de cuidados dos pacientes, inclusive 

prevendo punições drásticas a quem os cometesse (1). Tal atenção também foi constatada 

nos primórdios do desenvolvimento da medicina, quatrocentos anos a.C., com Hipócrates 

definindo, como princípio fundamental da prática, “primum non nocere” (antes de tudo, não 

cause dano) (2). 

No século XIX, a enfermeira inglesa Florence Nightingale, incentivou mudanças na 

prestação dos serviços de saúde, visando a melhoria na segurança do paciente. Durante a 

Guerra da Crimeia, chefiou as primeiras enfermeiras em hospitais de campanha e por meio 

da introdução de mudanças simples na higiene e alimentação dos soldados, provocou 

diminuição significativa no número de infecções e mortes. Nas várias obras publicadas ao 

longo da sua vida, Florence afirma que a estrutura e a organização dos hospitais 

influenciam na saúde e recuperação do paciente e mitiga os riscos inerentes ao cuidado 

(1). 

Os sistemas necessitam urgentemente de melhorias na gestão da qualidade e 

promoção da segurança do paciente. Filas de espera intermináveis, falta de qualidade no 

atendimento, falhas médicas, erros de medicação e falhas nos processos cirúrgicos são 

exemplos de problemas que ocorrem com frequência e que perpetuam no ambiente de 

organizações de saúde em todo o mundo (3). Como resultado, surgem desperdícios de 

recursos, custos excessivos, equipe assistencial sobrecarregada e pacientes insatisfeitos, 

culminando em um ambiente de estresse elevado (3). 

No Brasil, o marco inicial que formalizou o reconhecimento das autoridades para a 

questão da segurança do paciente aconteceu no ano de 2013, transformando o que outrora 

era uma preocupação em exigência formal, com a elaboração e publicação da Portaria 

MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, que institui o Programa Brasileiro de Segurança do 

Paciente, seguida da RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que lista os requisitos e atividades necessárias para a implantação dos 

Núcleos de Segurança do Paciente em todas as organizações prestadoras de serviços de 

saúde (4) (5). 
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Os erros relacionados a medicamentos ocorrem frequentemente nas organizações 

prestadoras de serviços de saúde, embora não resultem em danos graves em sua 

totalidade. Entretanto, quando acontecem são dispendiosos e oferecem riscos significativos 

aos pacientes. Em um estudo realizado em dois prestigiosos hospitais de ensino, descobriu-

se que, em média, cerca de duas em cada 100 admissões sofreram algum tipo de evento 

adverso evitável relacionado ao uso medicamentos, segundo o relatório To Err is human: 

building a safer health care system. Como resultado, o estudo mostrou a ocorrência de 

cerca de sete mil mortes, em cada ano, nos Estados Unidos, como consequência de erros 

de medicação em ambulatórios ou hospitais (6). 

Os medicamentos possuem riscos acentuados e podem causar sérios danos se 

forem utilizados incorretamente, monitorados insuficientemente, como consequência de 

erros na assistência ou falhas de comunicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), os seres humanos raramente cometem erros por negligência, mas sim porque os 

sistemas, processos e procedimentos de trabalho são frequentemente deficientes ou mal 

elaborados, o que inevitavelmente acaba ocasionando erros. Assim, a ocorrência de 

eventos adversos relacionados a medicamentos se alinham perfeitamente a essa realidade.  

Todos os erros relacionados ao uso de medicamentos são potencialmente 

evitáveis, o que significa que podem ser muito reduzidos ou até mesmo evitados pelo 

melhoramento dos sistemas e práticas de gerenciamento e uso de medicamentos (7). 

O processo de prescrição, dispensação e administração de medicamentos em 

pacientes nas instituições prestadoras de serviços de saúde é complexo e abrange uma 

série de etapas que contemplam decisões e ações interdependentes, envolvendo equipes 

multidisciplinares de saúde, compostas por médico, farmacêutico, técnico de farmácia, 

enfermeiro, técnico de enfermagem e o próprio paciente (8). 

O envolvimento das equipes multidisciplinares é indispensável no gerenciamento 

do risco no processo de uso de medicamentos, principalmente no que tange o 

desenvolvimento e adoção de procedimentos voltados para a segurança do paciente, de 

forma a obter uma evolução contínua na melhoria da qualidade e segurança desses 

processos (8). 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), cuja existência em hospitais é 

obrigatória em Portugal e recomendável no Brasil, possui um papel fundamental na 

discussão e elaboração de políticas para promover o uso seguro de medicamentos. Trata-

se de um colegiado multidisciplinar composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, 
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responsável por definir a política de medicamentos da organização, promover o uso racional 

do medicamento e monitorizar a sua efetividade e segurança (8). 

Considerando a importância na prevenção de erros, o grupo de MPP ou de alta 

vigilância (high alert medications), naturalmente devem receber atenção especial. Esses 

medicamentos possuem maior potencial de provocar danos ao paciente, caso ocorra erro 

na utilização. Erros envolvendo esse grupo de medicamentos são potencialmente graves, 

sendo necessária a adoção de protocolos específicos para a prevenção.  

Um estudo que analisou eventos adversos relacionados ao uso medicamentos que 

ocorreram em um hospital norte-americano, de 1994 a 2000, observou que mais da metade 

dos eventos preveníveis que provocaram danos nos pacientes envolviam MPP, por 

exemplo, anticoagulantes, opioides e insulinas.  

O Institute for Safe Medication Practices (ISMP) define MPP como “aqueles que 

possuem risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência 

de falha no processo de utilização”. Embora os erros advindos do uso dos MPP não sejam 

necessariamente os mais comuns, as consequências são claramente devastadoras para 

os pacientes. Portanto, a implementação de estratégias para a prevenção do erro na 

utilização dos MPP deve abranger todas as etapas do processo de utilização do 

medicamento, envolver toda a equipe multiprofissional e também o próprio paciente (10). 

Em setembro de 2015, o ISMP atualizou a lista de MPP, inicialmente divulgada no Brasil 

em fevereiro de 2013 (11). 

A necessidade de tomada de ações para a redução dos riscos de eventos 

relacionados aos MPP é notória e se justifica pela nítida gravidade dos riscos associados e 

pela complexidade dos processos inerentes ao uso de medicamentos. 

As ações para reduzir o risco de erros relacionados aos MPP envolvem: 

padronização dos procedimentos para sua prescrição, armazenamento, preparo e 

administração, restrição ao acesso, melhorias na qualidade e acessibilidade às informações 

sobre esses medicamentos e uso de rótulos auxiliares e alertas automáticos. A adoção de 

dupla checagem (duplo check) independente, manual ou automatizada, também deve ser 

utilizada sempre que possível, ressaltando que sua aplicação manual nem sempre é a 

estratégia mais adequada para a redução dos erros, e pode não ser exequível para todos 

os medicamentos da lista, particularmente para aqueles de elevado consumo (12). 

Com o entendimento da possibilidade de prevenção dos erros no uso de MPP e do 

risco de dano grave devido à sua ocorrência, torna-se relevante identificar a origem dos 

fatores de causa dos erros de medicação, como forma de dirigir ações para a prevenção.  
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A gestão da qualidade é particularmente importante nessa questão, por ser uma 

abordagem para avaliar e melhorar continuamente o processo de produção de serviços de 

saúde, a fim de responder adequadamente às necessidades dos pacientes (13). 

A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade dos 

estabelecimentos de saúde, que implica em custos para sua realização. O estabelecimento 

de saúde ao contratar o serviço de forma voluntária, buscará determinar a conformidade 

dos seus processos, estrutura e resultados com um conjunto de padrões em um processo 

de avaliação dos recursos e atividades da organização (2). 

A avaliação é essencial, mas não é suficiente. É preciso agir na correção dos 

problemas encontrados, sendo crucial que as organizações prestadoras de serviços de 

saúde adotem sistemas de gestão da qualidade (14).  

A gestão da qualidade é composta por três grupos de atividades básicas: 

planejamento, monitoramento e ciclo de melhoria. Uma vez que o processo do cuidado é 

instituído mediante planejamento da segurança, é monitorado e caso seja identificado 

algum problema, deverão ser tomadas as medidas corretivas por meio dos ciclos de 

melhoria (15). 

Os ciclos de melhoria são realizados seguindo oito passos específicos (16):  

 

1 - Identificação e priorização da oportunidade de melhoria; 

2 - Análise do problema de qualidade; 

3 - Construção de critérios para avaliação da qualidade;  

4 - Elaboração do estudo sobre o nível de qualidade ou sobre causas hipotéticas; 

5 - Análise e apresentação dos dados da avaliação; 

6 - Elaboração de intervenções para melhorias; 

7 - Implementação da intervenção elaborada; 

8 - Reavaliação e registro da melhoria conseguida. 

A presente pesquisa descreve o ciclo de melhoria realizado em um problema de 

qualidade, que consiste no progresso dos processos de utilização de MPP, visando a 

segurança do paciente. 
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1.1- Objetivos. 

 

Objetivo Geral  

 

Avaliar os resultados de um ciclo de melhoria na qualidade dos processos de 

prescrição, dispensação e administração de MPP em um hospital público.  

 

Objetivos Específicos  

 

1 – Avaliar, preliminarmente, a qualidade dos processos de prescrição, dispensação e 

administração de MPP praticados na instituição alvo do estudo;  

2 - Identificar as causas das não conformidades dos processos avaliados; 

3 - Propor ações de melhoria da qualidade e segurança do paciente para os processos 

objetos de estudo; 

4 - Avaliar o efeito do ciclo de melhoria implementado.  
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2- Metodologia 

 

2.1- Contexto 

 

 O estudo foi desenvolvido em um hospital público de média complexidade 

localizado em Uberlândia, voltado para o atendimento das unidades de atenção primária, 

que necessitam de resolutividade secundária com modelo referenciado para internações. 

Com sua evolução e em resposta às demandas crescentes do sistema, houve uma 

progressiva assimilação de pacientes com doenças de maior complexidade. 

O hospital possui atualmente 236 leitos ativos, distribuídos nas clínicas médica, 

cirurgia geral, ambulatorial e especialidades (ginecologia e obstetrícia, maternidade e 

neonatologia). Algumas características o aproximam do nível terciário de assistência, como 

os 40 leitos de terapia intensiva para adultos, 10 leitos para cuidados intensivos neonatais, 

exames como tomografia, endoscopia e ressonância magnética e assistência nutricional 

avançada.  

A gestão é feita por uma Organização Social de Saúde (OSS), com ampla 

experiência gerencial em serviços de saúde. A relação institucional com a Secretaria 

Municipal de Saúde está rigorosamente pautada por contrato de gestão que define, além 

das metas quantitativas de produção, metas relativas à qualidade assistencial, 

transparência e responsabilidade administrativa e à segurança do paciente.  

A instituição conta com um Núcleo de Gestão de Riscos (NGR), atuante desde 

fevereiro de 2012, sendo que em março desse mesmo ano foi criada a Comissão de Gestão 

de Riscos. 

Em novembro de 2013, respondendo à exigência constante na RDC n° 36, foi 

instituído o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), adequando-se à já existente 

Comissão de Gestão de Riscos. 

A submissão da instituição a um modelo assistencial e gerencial que privilegia a 

qualidade, inclusive com a exigência de sua inserção em um programa de certificação pela 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), possibilita o aprendizado contínuo e a 

constante busca por melhorias.  

Atualmente o hospital é acreditado no nível II, a recertificação foi recebida após a 

inspeção feita nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2016. No último dia da inspeção 

aconteceu a reunião dos auditores da ONA com a média gerência, ocasião em que foram 
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discutidos os processos que deveriam ser melhorados e a prioridade de atuação na cadeia 

medicamentosa. 

Dentre os processos a serem melhorados, recebeu maior atenção a necessidade 

de se estabelecer um método seguro para prescrição, dispensação, administração e 

registro de MPP, devido à alta relevância do tema para a segurança do paciente, assunto 

que será objeto de estudo do presente trabalho. 

 

2.2-  Prescrição de medicamentos realizada na unidade hospitalar objeto de 

estudo. 

 

O hospital conta com o desenvolvimento próprio de software para a prescrição de 

medicamentos, as prescrições manuscritas são proibidas na instituição.   

As prescrições no hospital são emitidas uma vez ao dia e possuem validade por 24 

horas. Em casos de necessidade de complementação da prescrição (prescrição de novos 

medicamentos), uma prescrição complementar pode ser emitida a qualquer momento, 

contendo apenas os itens a serem adicionados à terapêutica do paciente. 

O aprazamento dos horários de administração dos medicamentos é realizado pelo 

enfermeiro, através do mesmo software, porém em ambiente e acesso distintos do médico. 

 

2.3-  Sistema de distribuição de medicamentos. 

 

O sistema de distribuição de medicamentos adotado no hospital é o Sistema de 

Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU). Ele possibilita o 

acompanhamento farmacoterapêutico do usuário e propicia uma distribuição ordenada de 

medicamentos, a partir de uma embalagem unitarizada, com formas farmacêuticas e 

dosagens prontas, por prescrição médica e com a intervenção do farmacêutico na avaliação 

das prescrições, as quais são distribuídas por um período de 24 horas ou em turnos para 

serem administradas diretamente ao paciente (17). 

Na instituição alvo do estudo, o SDMDU utiliza medicamentos contidos em 

embalagens unitárias, dispostos em esquemas terapêuticos confeccionados em 

embalagem plástica selada, conforme horário de administração e prontos para serem 

administrados, segundo a prescrição médica, individualizados e identificados para cada 

paciente. Esses esquemas terapêuticos também podem ser chamados de tiras de 

medicamentos de horário. 
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A unidade de farmácia conta com áreas de fracionamento de medicamentos 

sólidos, líquidos orais e injetáveis, e também com a unitarização de comprimidos, sendo 

essas áreas especialmente dimensionadas e adequadas para esse fim. 

O hospital também conta com sistema de dispensação coletiva de medicamentos, 

porém restrito aos medicamentos líquidos em gotas, os quais são dispensados nas 

unidades de internação para uso coletivo. 

Os MPP possuem identificação diferenciada dos demais medicamentos, tanto nos 

locais de armazenamento, quanto na própria etiqueta de identificação. Após o 

fracionamento ou unitarização, eles são identificados exclusivamente pela cor amarela, 

assim, nenhum outro tipo de identificação no hospital recebe essa cor.  

A unidade de farmácia conta com software desenvolvido no próprio hospital para 

registro de dispensação dos medicamentos por código de barras. Porém, esse software 

não conta com sistemas de segurança, como por exemplo, identificação de interações 

medicamentosas, alerta de superdosagens e cálculos de doses. A análise 

farmacoterapêutica das prescrições é realizada inteiramente de forma manual pelo 

farmacêutico.  

Antes das prescrições serem enviadas para o setor de produção da dose unitária, 

o farmacêutico realiza a análise farmacoterapêutica da prescrição. O hospital conta com 

uma média de 90% das prescrições emitidas analisadas pelo farmacêutico antes do 

medicamento ser dispensado. 

 

2.4-  Administração de medicamentos potencialmente perigosos. 

 

Os medicamentos são preparados e administrados pelos técnicos de enfermagem. 

Ao serem administrados, passam pela dupla checagem, momento em que o técnico de 

enfermagem confere com o enfermeiro a identificação do paciente, o medicamento a ser 

administrado, dose/diluição, via de administração e horário.  

O processo de administração de MPP original, antes da intervenção, consiste no 

seguinte processo: o técnico de enfermagem ao administrar o MPP retira a etiqueta de 

identificação amarela, cola no verso da prescrição e ao lado dessa etiqueta recebe duas 

assinaturas de conferência do processo de administração do medicamento (uma assinatura 

do técnico de enfermagem responsável pela administração do medicamento, e outra do 

enfermeiro responsável pela conferência da operação). 
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O hospital não conta com software para registro da administração de medicamentos 

e para confirmação da identificação do paciente. Todas as conferências, confirmações e 

registros da equipe de enfermagem são realizadas manualmente. 

 

2.5-  Desenho do estudo. 

 

O presente trabalho consiste em um ciclo de melhoria interna, baseado em um 

estudo de intervenção utilizando um desenho quase-experimental, tipo série temporal, não 

controlado, seguindo as linhas orientadoras SQUIRE 2.0 para sua redação (18). 

 

2.6-  Etapas do Ciclo de Melhoria. 

 

O ciclo de melhoria foi desenvolvido em 11 etapas em ordem cronológica, conforme 

demonstra o quadro 01: 

 

1 - Definição do problema de qualidade; 

2 - Reunião do Colegiado (CFT) e construção do diagrama de causa e efeito; 

3 - Definição dos critérios de qualidade (qualitativos e quantitativos); 

4 - Avaliação inicial dos critérios qualitativos; 

5 - Elaboração dos indicadores de monitoramento dos critérios quantitativos (critérios 06, 

10 e 13); 

6 - Execução das intervenções para a melhoria da qualidade dos critérios qualitativos; 

7 - Primeira avaliação dos critérios quantitativos (critérios 06, 10 e 13); 

8 - Construção do plano de intervenção para melhoria dos critérios quantitativos; 

9 - Execução das intervenções para a melhoria da qualidade dos critérios quantitativos; 

10 - Segunda avaliação dos critérios quantitativos; 

11 - Terceira avaliação dos critérios quantitativos. 
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Quadro 01 - Período de realização das etapas do ciclo de melhoria. 

 

Etapas do 

ciclo de 

melhoria 

Período de realização do ciclo de melhoria 

ou
t/1

6 

no
v/

16
 

de
z/

16
 

ja
n/

17
 

fe
v/

17
 

m
ar

/1
7 

ab
r/

17
 

m
ai

/1
7 

ju
n/

17
 

ju
l/1

7 

ag
o/

17
 

se
t/1

7 

ou
t/1

7 

no
v/

17
 

Etapa 01                             

Etapa 02                             

Etapa 03                             

Etapa 04                             

Etapa 05                             

Etapa 06                             

Etapa 07                             

Etapa 08                             

Etapa 09                             

Etapa 10                             

Etapa 11                             

 

 

2.7-  Definição do problema de qualidade. 

 

Primeira etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Conforme evidenciado na recertificação ONA do hospital em nível II ocorrida em 

outubro de 2016, os processos de prescrição, dispensação e administração de MPP não 

seguiam os protocolos formalizados na instituição e apresentavam muitas inconsistências 

e fragilidades. Com base nisso, foram definidos os processos de prescrição, dispensação 

e administração de MPP como problema de qualidade a ser estudado. 

 

Segunda etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Mediante colegiado multidisciplinar (CFT), realizado em novembro de 2016, foi 

estabelecida a necessidade de uma revisão geral dos processos de prescrição, 

dispensação e administração de MPP, tomando por base o anexo III da portaria nº 2.095, 
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de 24 de setembro de 2013 - Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração 

de Medicamentos e publicações do Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração de medicamentos - 

Partes I e II, bem como também os protocolos já existentes na organização (9) (19) (20). 

A equipe multidisciplinar foi formada por profissionais que atuam diretamente na 

assistência aos pacientes, composta por cinco farmacêuticos clínicos, dois enfermeiros e 

dois médicos coordenadores da clínica médica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

respectivamente.  

Com base na discussão da comissão, foi elaborado o diagrama de causa e efeito 

(figura 01) que norteou as discussões subsequentes, bem como direcionou as ações de 

melhoria. 
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Figura 01- Diagrama de causa e efeito. Uso inadequado de MPP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO INADEQUADO 

DE MEDICAMENTOS 

POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS 

ERROS DE PRESCRIÇÃO ERROS DE DISPENSAÇÃO 

ESTRUTURA/ MATERIAIS 
INADEQUADOS 

ERROS DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS 

Processo de prescrição não padronizado 

Omissão. 

Desconhecimento das boas 
práticas de prescrição por 

parte do profissional. 

Sistema não possui barreiras 
de segurança para omissão de 

informações. 

Ausência de programa de 
integração, treinamento e 

recapacitação para o corpo clínico 
(programa institucional). 

Desconhecimento dos impactos 
negativos para o processo e riscos para 
o paciente, por parte do profissional. 

Descontinuação no 
desenvolvimento das 

ferramentas do sistema 
de prescrição. 

Ausência de manual de boas práticas de 
prescrição institucionalizado. 

Priorização do desenvolvimento 
do sistema para outras áreas. 

Excesso de 
demanda para a TI. 

Etiquetas amarelas com 
baixa qualidade do adesivo. 

Perda da etiqueta de 
identificação de alerta. 

Caracterização de alerta do 
medicamento deficiente. 

Etiquetas amarelas 
com baixa qualidade 

do adesivo. 

Falha na montagem da 
tira de medicamentos. 

Prescrição confusa / 
inadequada. 

Falha / ausência final de conferência da 
tira de medicamentos pronta. 

Falta de adesão 
ao protocolo. 

Omissão 

Entendimento deficiente sobre 
a importância do processo. 
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2.8-  Definição dos critérios de qualidade 

 

Terceira etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Os critérios foram definidos em janeiro de 2017, pela análise dos seguintes 

referenciais técnicos (quadro 01): 

 

- Anexo 03 da Portaria n° 2.095, de 24 de setembro de 2013: Protocolo de segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos (9).  

 

- ISMP – BRASIL, de maio de 2016: Programa Nacional de Segurança do Paciente: 

Indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração de medicamentos 

Parte I e Parte II (19) (20). 

 

Os referenciais técnicos citados foram escolhidos por serem atualizados e 

possuírem densidade teórica robusta para aplicação no estudo. 

 

Foram estabelecidos os critérios de qualidade, subdivididos em 3 blocos de 

atividades de uso dos MPP: 

 

• Prescrição segura de medicamentos (Quadro 02); 

• Dispensação segura de medicamentos (Quadro 03); 

• Administração segura de medicamentos (Quadro 04). 
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Quadro 02: Critérios para prescrição segura de medicamentos potencialmente perigosos. 

CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

1 - As prescrições deverão ser feitas por sistema 
informatizado de prescrição e nunca poderão ser 
manuscritas. 

Nos casos de 
indisponibilidade do 
sistema, o médico deverá 
utilizar modelo padrão 
para digitação e 
impressão. 

O uso de prescrições manuais na instituição deverá ser 
vetado sob qualquer circunstância. De forma 
automatizada, a prescrição deverá conter a identificação 
do hospital e a data de emissão. 

2 - Identificação do paciente.  A identificação do paciente na prescrição hospitalar 
deverá ocorrer de forma automatizada e conter o nome 
do hospital, nome completo do paciente, número do 
registro hospitalar, leito e clínica (unidade de 
internação). 

3 - Identificação do médico na prescrição.  A identificação do médico na prescrição hospitalar 
deverá ocorrer de forma automatizada, e conter o nome 
completo e número de registro do conselho profissional 
com carimbo e assinatura. 

4 - Os medicamentos deverão ser prescritos utilizando-se 
a Denominação Comum Brasileira (DCB) e em sua 
ausência a Denominação Comum Internacional (DCI).  

Nos casos de 
indisponibilidade do 
sistema, o médico deverá 
digitar cada medicamento 
conforme a DCB em 
modelo padrão para 
digitação e impressão. 

A descrição dos medicamentos deverá ser padronizada 
no sistema informatizado de acordo com a DCB ou DCI. 
 

5 - MPP que possuem grafia ou som semelhantes e que 
possam ser fonte de erros deverão ser prescritos com 
destaque na escrita da parte do nome que os diferencia. 

 Os medicamentos que possuem grafia ou som 
semelhantes e que possam ser fonte de erros deverão 
ser identificados com destaque na escrita na parte do 
nome que os diferencia, como mostra exemplo: 
DOPAmina e DOBUtamina. Nesses casos, o cadastro 
do medicamento no software de prescrição deverá 
contemplar a medida de forma automatizada. 
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6 - Prescrição isenta de erros. Definição dos erros: 
6.1 - MPP prescrito sem a forma farmacêutica. 
6.2 - MPP prescrito sem a dose. 
6.3 - MPP prescrito sem a posologia. 
6.4 - MPP prescrito sem a via de administração. 
6.5 - MPP prescrito sem o tipo de diluente. 
6.6 - MPP prescrito sem o volume de diluente. 
6.7 - MPP prescrito sem o tempo de infusão. 
6.8 - MPP prescrito sem a velocidade de infusão. 
6.9 - MPP prescrito com o uso de abreviaturas 
contraindicadas. 
 

MPP de uso oral e 
ampolas de uso 
intramuscular, não 
requerem o cumprimento 
dos critérios 6.5, 6.6, 6.7 e 
6.8. 
 

Os MPP deverão ser prescritos sem erros de prescrição. 
Consistem em erros de prescrição as definições listadas 
de 6.1 a 6.9. 
 
 
 

7- Lista definida e divulgada de MPP que constam na 
relação de medicamentos padronizados na instituição. 

 As lista de MPP deverá ser definida e divulgada na 
instituição e o software de prescrição deverá indicar de 
forma automatizada se o medicamento prescrito faz 
parte da lista de MPP. 
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Quadro 03: Critérios para dispensação segura de medicamentos potencialmente perigosos. 

CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

8 - Os MPP deverão receber identificação de alerta em 
todas as etapas da cadeia medicamentosa, inclusive 
na prescrição. 

 Todos os medicamentos da lista de MPP deverão ser 
identificados na cor amarela indicando o alerta. Apenas os MPP 
deverão possuir a identificação nessa cor para a diferenciação 
dos demais. A prescrição impressa dos MPP deverá conter 
caracterização de alerta para os MPP. 

9 - MPP que possuem grafia ou som semelhantes e 
que possam ser fonte de erros deverão ser 
identificados com destaque na escrita da parte do 
nome que os diferencia. 

 Os medicamentos que possuem grafia ou som semelhantes e 
que possam ser fonte de erros deverão ser identificados e 
possuir destaque na escrita da parte do nome que os diferencia. 
Exemplo: DOPAmina e DOBUtamina. 

10 - Dispensação (separação) sem erros. Definição 
de erros de dispensação (separação): 
10.1 - Medicamento errado (medicamento dispensado 
é diferente do prescrito). 
10.2 - Horário errado (medicamento dispensado em 
horário diferente do prescrito). 
10.3 - Concentração errada (concentração 
dispensada é diferente da prescrita). 
10.4 - Forma farmacêutica errada (diferente da 
prescrita). 
10.5 - Omissão de medicamento (medicamento foi 
prescrito e não foi dispensado). 
10.6 - Omissão de dose (número de doses 
dispensadas é menor que a prescrita). 

 Os MPP deverão ser dispensados isentos de erros de 
dispensação (separação) conforme definições listadas de 10.1 
a 10.6. 
 
 

11- Presença de processo de conferência da 
separação de medicamentos. 

 O processo de produção da tira de medicamentos deverá ser 
precedido pela conferência da separação de medicamentos por 
um colaborador diferente do responsável pela separação. 

12- Ausência completa de MPP nos estoques das 
enfermarias das unidades de internação. 

Nos carrinhos de 
parada é permitida 
a presença dos 
MPP. 

Os MPP só poderão ser dispensados no guichê da farmácia 
mediante prescrição ou pela tira de medicamentos de horário. 
É vetada a presença de MPP nos estoques das enfermarias. 
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Quadro 04: Critérios para administração segura de medicamentos potencialmente perigosos. 

CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

13 - Os MPP prescritos deverão ter o registro 
confirmatório da administração de todas as doses 
realizando a dupla checagem por profissionais 
diferentes com o respectivo registro na prescrição. 
Deverá ser conferido antes da administração do 
medicamento: paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa e registro certo. 

 A dupla checagem deverá ser realizada a cada administração do 
medicamento (em todos os horários). A etiqueta amarela de registro da 
dupla checagem deverá ser fixada na prescrição contendo as 
assinaturas legíveis dos responsáveis pela administração e pela 
conferência, além da hora de administração e identificação do 
medicamento. Deverá ser conferido antes de administração do 
medicamento: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, 
dose certa e registro certo. 
 

14 - Lista definida e divulgada de MPP que contenha 
instruções e cuidados no uso dos MPP da instituição 
e os riscos para o paciente inerentes ao uso. 
 

 A lista completa dos MPP com as recomendações e riscos para o 
paciente deverá ser fixada em todas as unidades de internação do 
hospital em local visível. 
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2.9- Diagnóstico inicial qualitativo do cumprimento dos critérios. 

 

Quarta etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Inicialmente, os farmacêuticos clínicos, no total de 5 profissionais do hospital, foram 

mobilizados para verificar qualitativamente o cumprimento dos critérios de qualidade 

estabelecidos. Os critérios escolhidos para a análise qualitativa excluíram apenas os 

critérios 06, 10 e 13, que foram selecionados para análise quantitativa (item 2.10). A 

avaliação inicial dos critérios qualitativos ocorreu em janeiro de 2017 (quadro 01). 

Os farmacêuticos avaliaram se os processos atendiam ao cumprimento 

classificando os resultados em “conforme”, “conforme parcialmente” e “não conforme”, com 

a respectiva análise crítica em cada avaliação do critério. 

 

2.10- Desenvolvimento dos indicadores de monitoramento da qualidade e 

diagnóstico inicial quantitativo do cumprimento dos critérios.  

 

Quinta etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Os indicadores foram desenvolvidos em janeiro de 2017, com base na publicação 

do ISMP – BRASIL em maio de 2016 - Programa Nacional de Segurança do Paciente: 

indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração de medicamentos 

Parte I e Parte II (19) (20). 

Os critérios escolhidos para a análise quantitativa foram 06, 10 e 13 (avaliação dos 

erros de prescrição, dispensação e administração dos MPP), a primeira avaliação ocorreu 

em março de 2017. 

O objetivo foi escolher critérios utilizados nas avaliações para servir de indicadores, 

os quais têm a função de monitoramento que alerta sobre a presença, de diminuição, 

aumento ou manutenção do nível de qualidade (22). 

No caso dos erros de prescrição e dispensação, foi confeccionado também o 

gráfico de Pareto para análise da frequência dos erros de forma estratificada, e assim, 

priorizar as ações de melhoria. 

Os indicadores desenvolvidos estão demonstrados nos quadros 05, 06 e 07. 
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Quadro 05: Ficha técnica dos indicadores de erros de prescrição de MPP. 

Objetivo Monitorar o processo de prescrição de MPP e a frequência na 
ocorrência dos erros. 
 

Fórmula Nº de prescrições que apresentaram erros de prescrição x 100 
Nº de prescrições que cumpriram com o critério 
 

Explicação da fórmula Número de prescrições com erro: é a soma das prescrições, para as 
quais se identificou um ou mais problemas abaixo descritos: 
 
- MPP prescrito sem a forma farmacêutica; 
- MPP prescrito sem a dose; 
- MPP prescrito sem a posologia; 
- MPP prescrito sem a via de administração; 
- MPP prescrito sem o tipo de diluente; 
- MPP prescrito sem o volume de diluente; 
- MPP prescrito sem o tempo de infusão; 
- MPP prescrito sem a velocidade de infusão; 
- MPP prescrito utilizando abreviaturas contraindicadas. 
 
• Nº de prescrições que cumpriram com o critério: é a soma de todas 
as prescrições da amostra que não apresentaram nenhum tipo de erro 
descrito acima. 
 

Periodicidade Mensal 
 

Fonte de informação Prescrição médica. Via da farmácia.  
 

Procedimento Passo a passo: 
 
- Selecionar, aleatoriamente, as prescrições a serem avaliadas antes 
da separação e dispensação dos medicamentos conforme plano de 
amostragem; 
- Identificar o leito por número referente a prescrição auditada; 
- Contar o número de MPP prescritos e anotar no formulário; 
- Contar o número de MPP prescritos com erro, conforme os tipos de 
erros e anotar no formulário; 
- Transcrever os resultados do formulário para a planilha de registro 
dos dados necessários ao cálculo do indicador; 
- Estimar o % pontual de cumprimento do critério; 
- Confeccionar o Gráfico de Pareto para análise da frequência de 
erros. 
 
Observações para cálculo do % pontual de cumprimento do critério: 
• Caso o mesmo medicamento contenha mais de um erro de 
prescrição, como por exemplo: faltando dose e via de administração, 
considerar 1 (um) medicamento prescrito com erro. 
 

Interpretação: 
Estimativa pontual de 
cumprimento.  

% das prescrições que não obtiveram nenhum tipo de erro de 
prescrição dentro da amostra selecionada. 
 

Interpretação: Gráfico 
de Pareto. 

Determinação dos erros mais frequentes que contemplam 80% do 
total de erros identificados. 
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Fonte: Adaptado do ISMP (2016). 
Quadro 06: Ficha técnica dos indicadores de erros de Dispensação de MPP. 

Objetivo Monitorar o processo de dispensação (separação), após a produção e 
conferência das tiras de medicamentos que contém MPP e a frequência na 
ocorrência dos erros. 
 

Fórmula Nº de prescrições com erros de dispensação (separação) x 100 
Nº de prescrições que cumpriram com o critério 
 

Explicação da 
fórmula 

Número de prescrições com erro de dispensação (separação): é a soma das 
prescrições, para as quais se observou um ou mais problemas abaixo descritos, 
identificados durante a conferência, antes da dispensação, considerando-se os 
tipos de erros de dispensação conforme mostrados abaixo.  
- MPP errado (medicamento dispensado é diferente do prescrito); 
- Horário errado (medicamento inserido na tira de medicamentos com a 
identificação do horário de administração é diferente do prescrito); 
- Concentração errada (concentração dispensada é diferente, sendo maior ou 
menor que a prescrita); 
- Forma farmacêutica (forma farmacêutica dispensada é diferente da prescrita); 
- Omissão de medicamento: medicamento é prescrito, porém não é separado; 
- Omissão de dose: número de doses dispensadas é menor que a prescrita. 
 
• Nº de prescrições que cumpriram com o critério: é a soma de todas as 
prescrições da amostra que não apresentaram nenhum tipo de erro descrito 
acima. 
 

Periodicidade Mensal 
 

Fonte de 
informação 

Prescrição médica (via da farmácia) e tira de medicamentos produzida e 
conferida. 
 

Procedimento Passo a passo: 
- Selecionar as tiras de medicamentos referentes às prescrições selecionadas 
para análise dos erros de prescrição, após o processo de conferência da tira; 
- Contar o número de MPP separados e anotar no formulário; 
- Contar o número de MPP separados com erro, conforme os tipos de erros e 
anotar no formulário; 
- Transcrever os resultados do formulário para a planilha de registro com os 
dados necessários ao cálculo do indicador; 
- Estimar o % pontual de cumprimento do critério; 
- Confeccionar o Gráfico de Pareto para análise da frequência de erros. 
 
Observações para cálculo do % pontual de cumprimento do critério: 
• Caso o mesmo medicamento contenha mais de um erro de dispensação, como 
por exemplo, medicamento errado e forma farmacêutica errada, considerar 1 
(um) medicamento prescrito e dispensado com erro. 
 

Interpretação: 
Estimativa 
pontual de 
cumprimento.  

% das prescrições que não obtiveram nenhum tipo de erro de dispensação 
(separação) dentro da amostra selecionada. 
 

Interpretação: 
Gráfico de 
Pareto.  

Determinação dos erros mais frequentes que contemplam 80% do total de erros 
identificados. 
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Fonte: Adaptado do ISMP (2016) 
Quadro 07: Ficha técnica do indicador de erros de Administração de MPP. 

Objetivo Monitorar a ocorrência de erros na atividade de administração de MPP. 
 

Fórmula Nº de prescrições com erros de administração (ausência de duplo check) x 100 
Nº de prescrições que cumpriram com o critério 
 

Explicação da 
fórmula 

• Número de prescrições com erros de administração (ausência de duplo 
check): é a soma das prescrições que não tiveram o registro confirmatório da 
administração de MPP com dupla checagem de uma ou mais doses realizadas 
pela enfermagem (erro de omissão de registro), em uma mesma prescrição. 
 
• Nº de prescrições que cumpriram com o critério: é a soma de todas as 
prescrições da amostra que não apresentaram nenhum tipo de erro descrito 
acima. 

Periodicidade Mensal 
 

Fonte de 
informação 

Prescrição médica. Via da Enfermagem. 

Procedimento Passo a passo:  
 
- Selecionar os pacientes referentes às prescrições selecionadas para análise 
dos erros de prescrição; 
- Contar o número de MPP administrados e anotar no formulário; 
- Contar o número de MPP administrados com erro, conforme definição de erro 
e anotar no formulário; 
- Transcrever os resultados do formulário para a planilha de registro com os 
dados necessários ao cálculo do indicador; 
- Estimar o % pontual de cumprimento do critério. 
 
Observações para cálculo do % pontual de cumprimento do critério: 
 
Caso o medicamento contenha mais de um erro de omissão, como por 
exemplo duas doses não checadas, considerar 1 (um) medicamento não 
checado. 
 

Interpretação: 
Estimativa 
pontual de 
cumprimento.  

% das prescrições que não obtiveram nenhum tipo de erro de administração 
(ausência de duplo check) dentro da amostra selecionada. 
 

Interpretação: 
Gráfico de 
Pareto. 

Determinação dos erros mais frequentes que contemplam 80% do total de 
erros identificados. 
 

Fonte: Adaptado do ISMP (2016). 
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2.11-  Plano de amostragem e população alvo. 

 

A unidade de estudo é o atendimento farmacoterapêutico de MPP, compreendido 

em três fases sequenciais: prescrição, dispensação e administração de MPP.  

A população alvo de estudo são as prescrições dos pacientes das unidades de 

clínica médica, clinica cirúrgica e UTI do hospital, que contém MPP na sua composição. 

Portanto, cada caso selecionado aleatoriamente, tem as três fases verificadas de forma 

sequencial à sua ocorrência. 

Nesse presente estudo, os condicionantes como doenças de base, idade e sexo 

não foram levados em consideração, pois o objetivo foi avaliar os processos de uso de MPP 

e estabelecer sistemas seguros para a execução desses processos. 

As clínicas médicas, cirúrgicas e UTI foram escolhidas pois são as unidades de 

internação que mais utilizam os MPP, por isso são prioridade na intervenção para melhoria. 

Como se trata de processos multidisciplinares, foi avaliado o trabalho do médico 

(prescrição), da unidade de farmácia (dispensação) e da equipe de enfermagem 

(administração de medicamentos). 

É recomendado utilizar um tamanho amostral de 50 a 60 casos selecionados 

aleatoriamente, para que seja representativo, e para que seja calculado o intervalo de 

confiança de 95% (21). Assim, foi determinado o tamanho da amostra com 60 casos que 

foram avaliados mensalmente através de coletas de dados quinzenais. 

No hospital, a clínica médica é composta por 69 leitos divididos em três postos de 

enfermagem (postos 01, 02 e 05). A clínica cirúrgica tem 46 leitos divididos em dois postos 

de enfermagem (postos 03 e 07) e a UTI adulto possui 40 leitos. 

Os leitos que possuem os processos de utilização de MPP foram amostrados 

aleatoriamente, conforme mostra tabela abaixo: 
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Tabela 01: Estratificação do número de amostras por unidade de internação. 

 

Unidade Nº de leitos Disposição dos leitos Quantidade da Amostra 

Posto 01 23 Do leito 01 ao 23 04 

Posto 02 23 Do leito 24 ao 46 04 

Posto 03 23 Do leito 47 ao 60 04 

Posto 05 23 Do leito 84 ao 106 04 

Posto 07 23 Do leito 130 ao 153 04 

UTI Adulto 40 Do leito 01 ao 40 10 

TOTAL 155 155 30 

 

Cada coleta de dados obteve 30 amostras, com periodicidade quinzenal e avaliação 

mensal dos resultados, resultando em uma amostra de 60 casos para cada avaliação 

mensal. 

Os responsáveis pela coleta de dados foram os farmacêuticos clínicos do hospital 

e o método utilizado foi a amostragem aleatória simples. 

 

2.12- Coleta de dados. 

 

Para a coleta dos dados foi desenvolvido um formulário (apêndice 4) para registrar 

as informações coletadas, com posterior transcrição em uma planilha de tratamento dos 

dados e confecção dos Gráficos de Pareto, bem como a estimativa pontual de cumprimento 

dos critérios. 

A coleta de dados segue a ordem sequencial em que os processos ocorrem. Após 

a seleção aleatória do caso, primeiramente são verificados os erros de prescrição, depois 

os erros de dispensação relativos à prescrição selecionada e finalmente os erros de 

administração dos medicamentos prescritos no referido caso selecionado. 
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2.13-  Intervenções para a melhoria da qualidade. 

 

Na elaboração do plano de intervenção, foi estabelecido que os processos de uso 

de MPP devem seguir os critérios de qualidade elaborados, e nos casos possíveis, serem 

monitorados por indicadores com o objetivo de possibilitar o acompanhamento das 

evoluções, e assim, estabelecer a melhoria contínua dos processos. Os itens 3.4 e 3.5 a 

seguir descrevem detalhadamente as ações realizadas para alcançar a melhoria. 

 

Sexta etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Os problemas de qualidade relativos aos critérios qualitativos foram analisados pelo 

grupo de farmacêuticos em janeiro de 2017, com a elaboração da intervenção no mesmo 

período, início das atividades de melhoria em fevereiro de 2017 e conclusão no mês 

seguinte (quadro 01). 

 

Sétima etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

No caso das intervenções nos problemas de qualidade dos critérios quantitativos, 

ou seja, os critérios 06, 10 e 13 (avaliação dos erros de prescrição, dispensação e 

administração dos MPP), a primeira avaliação ocorreu em março de 2017. 

 

Oitava etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

O plano de intervenção foi proposto nos momentos de discussão dos resultados 

com a equipe de saúde em junho de 2017.   

O colegiado multidisciplinar, conduzido em forma de consenso, teve como objetivo 

compreender as necessidades interdependentes de cada processo, dificuldades e 

expectativas dos profissionais diretamente envolvidos com a assistência, com relação às 

tarefas rotineiras.  

Os pontos levantados pela equipe foram utilizados para planificação das 

intervenções nos processos objetos de estudos. 
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Nona etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Foi solicitado o apoio das diretorias clínicas e de enfermagem no que se refere a 

apreciação e aprovação das melhorias propostas (itens 3.4 e 3.5), o que foi prontamente 

atendido. As atividades de intervenção ocorreram de junho a agosto de 2017. 

 

2.14-  Monitoramento e reavaliação do nível de qualidade para verificar a 

efetividade da intervenção aplicada. 

 

Décima etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

 

Em agosto de 2017, foi realizada nova medição quantitativa dos indicadores de 

monitoramento para verificar o cumprimento dos critérios 06, 10 e 13 (avaliação dos erros 

de prescrição, dispensação e administração dos MPP), com o objetivo de avaliar a melhoria 

conseguida com a implementação das ações propostas (quadro 01). 

Conforme plano de amostragem, foram determinadas estimativas pontuais de 

cumprimento dos critérios, com a análise comparativa da estimativa pontual do 

cumprimento entre a primeira e a segunda avaliação. Adicionalmente, foi avaliada a 

frequência dos erros mediante o gráfico de Pareto na primeira e na segunda avaliação. 

 

Décima primeira etapa do ciclo de melhoria (quadro 01) 

  

Em novembro de 2017, foi realizada nova medição com a finalidade de monitorar a 

efetividade das ações propostas e identificar novas oportunidades de melhoria (quadro 01). 

Foram determinadas as estimativas pontuais de cumprimento dos critérios, com a análise 

comparativa da estimativa pontual do cumprimento entre a análise do mês corrente e a 

avaliação do mês anterior. Novamente, foram avaliadas as frequências dos erros de 

prescrição por meio do gráfico de Pareto.  

 

2.15-  Análise dos dados dos indicadores quantitativos. 

 

As avaliações das melhorias conseguidas foram estimadas através da comparação 

da melhoria absoluta e relativa de cada um dos critérios.  
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Os indicadores demonstrados nos quadros 05, 06 e 07 foram confeccionados para 

estimar o nível de cumprimento dos critérios, tanto na avaliação inicial, quanto na 

reavaliação. Foi realizada uma estimativa por intervalo de confiança (95%) do nível de 

cumprimento, dos casos selecionados aleatoriamente, conforme plano de amostragem 

definido.  

Para fins de comprovação da melhoria detectada, foi realizado o cálculo do valor Z 

para o teste de hipótese unilateral. A verificação de ausência de melhoria ou hipótese nula 

foi avaliada se caso p - valor maior que 0,05 e rejeitada se caso p - valor maior que 0,05. 

Os resultados dos erros de prescrição foram apresentados por meio dos gráficos 

de Pareto (antes e depois), comparados em todas as avaliações. O objetivo do gráfico da 

avaliação inicial consistiu na verificação dos erros mais frequentes para definição da 

priorização das ações de melhoria. Para a realização dos cálculos, foram confeccionadas 

tabelas com as fórmulas dos cálculos necessários utilizando o programa editor de planilhas. 

Os gráficos obtidos nas reavaliações subsequentes consistiram na análise de 

redução da frequência dos erros e demonstração da melhoria conseguida.  

Para confecção dos gráficos de Pareto em todas as avaliações, foram construídas 

tabelas em programa editor de planilhas, correlacionando a descrição do erro com uma 

legenda específica. As legendas correspondentes a cada erro tipificado na ficha técnica do 

indicador (quadro 05), e assim foram correlacionadas com a frequência absoluta e 

acumulada das ocorrências. O gráfico foi construído em um plano cartesiano de dois eixos, 

sendo que as ocorrências foram dispostas de forma decrescente e calculadas as 

porcentagens unitárias. 

Obtidos os gráficos referentes às avaliações, os resultados comparativos foram 

estimados, evidenciado no gráfico das reavaliações, os resultados alcançados e também 

as novas oportunidades de melhoria. 

Com relação aos erros de dispensação, a baixa ocorrência dos erros inviabilizou a 

confecção dos gráficos de Pareto, porém a mensuração da melhoria conseguida pelo do 

teste de hipótese unilateral foi realizada juntamente aos demais indicadores. 

Os erros de dispensação foram determinados por apenas uma variável, que no 

caso refere-se à ausência de dupla checagem, portanto, a análise da melhoria conseguida 

foi realizada pela comparação das estimativas pontual de cumprimento através do teste de 

hipótese unilateral. 
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2.16- Aspectos éticos. 

 

A autorização da pesquisa foi obtida junto com a direção técnica do hospital, com 

permissão para utilização das prescrições dos pacientes como fonte de informação.  

A presente pesquisa consiste unicamente na análise de indicadores de processo e 

de documentos (prescrição médica) de pacientes atendidos no hospital, durante as fases 

de prescrição, dispensação e administração dos MPP.  

Não houve, portanto, qualquer tipo de contato com os pacientes e/ou profissionais, 

sendo que estes atores não foram objetos do estudo. Desse modo, foi solicitada a dispensa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), avaliado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes e aprovado sob o número 

81939317.6.0000.5292 (Anexo 01). 
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3- Resultados. 

 

3.1- Resultados do diagnóstico inicial qualitativo do cumprimento dos critérios.  

 

Os resultados das avaliações qualitativas, demonstrados no quadro 07 foram 

discutidos em colegiado na CFT, cuja reunião ocorreu em janeiro de 2017 (quadro 01). A 

reunião contou com membros da diretoria, coordenação médica, gerência de risco, gerência 

da qualidade e representantes da equipe de enfermagem. Adicionalmente, confirmou-se a 

necessidade do diagnóstico situacional quantitativo quanto aos erros de prescrição, 

dispensação e administração de MPP. 
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Quadro 08: Resultados da primeira avaliação dos critérios qualitativos. 

CRITÉRIOS QUALITATIVOS RESULTADO ANÁLISE CRÍTICA 
1 - As prescrições deverão ser feitas por sistema 
informatizado de prescrição e nunca poderão ser 
manuscritas. 

Conforme Implantado software de prescrição médica desde 2012. Proibição institucional para 
emissão de prescrições manuais em vigor desde o início de 2016. 

2 - Identificação do paciente. Conforme 
A identificação do paciente ocorre de forma automatizada na prescrição e contém 
nome completo do paciente, número do registro hospitalar, leito e clínica (unidade 
de internação). 

3 - Identificação do prescritor na prescrição. Conforme 
A identificação do médico ocorre de forma automatizada na prescrição e contém 
nome completo, número de registro do conselho profissional e campo para carimbo 
e assinatura do profissional. 

4 - Os medicamentos deverão ser prescritos 
utilizando-se a Denominação Comum Brasileira 
(DCB), e em sua ausência a Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

Conforme 
A descrição dos medicamentos é padronizada no software de prescrição de acordo 
com a DCB ou DCI. Os medicamentos são inseridos de forma automatizada 
através da seleção do item pelo médico (não depende da digitação do médico). 

5 - MPP que possuem grafia ou som 
semelhantes e que possam ser fonte de erros 
deverão ser prescritos com destaque na escrita 
da parte do nome que os diferencia. 

Conforme 
parcialmente 

Os medicamentos que possuem essas características possuem descrição 
cadastrada no software de prescrição diferenciada dos demais, conforme 
exigência do critério. O software que emite as etiquetas de identificação do 
medicamento já unitarizado não consegue contemplar a exigência. 

7 - Lista definida e divulgada de MPP que 
constam na relação de medicamentos 
padronizados na instituição. 

Conforme 
parcialmente 

A lista de MPP constante no protocolo de terapia medicamentosa do hospital está 
desatualizada. Lista impressa não disponível em todas as unidades de internação. 

8 - Os MPP deverão receber identificação de 
alerta em todas as etapas da cadeia 
medicamentosa, inclusive na prescrição. 

Conforme 
Fluxo de identificação diferenciada dos MPP em toda a cadeia ocorre desde 2011. 
Todos os MPP prescritos são precedidos do aviso “***Droga de alto alerta***” de 
forma automatizada. 

9 - MPP que possuem grafia ou som 
semelhantes e que possam ser fonte de erros 
deverão ser identificados com destaque na 
escrita da parte do nome que os diferencia. 

Conforme 
parcialmente 

Os medicamentos que possuem essas características são identificados de forma 
diferenciada em toda a cadeia e também na descrição cadastrada no software de 
prescrição. O software que emite as etiquetas de identificação do medicamento já 
unitarizado não consegue contemplar a exigência. 

11 - Presença de processo de conferência da 
separação de medicamentos. Conforme 

O processo de conferência da separação de medicamentos por um colaborador 
diferente do responsável pela separação, ocorre desde de 2011, e é acompanhado 
por indicadores. 
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12 - Ausência completa de MPP nos estoques 
das enfermarias das unidades de internação. 

 
Conforme 
 

Não é permitido a disponibilidade de MPP nos estoques das unidades, porém nos 
carrinhos de parada é permitido, desde que contemplando na padronização dos 
carrinhos definida pela diretoria de enfermagem. 

14 - Lista definida e divulgada de MPP que 
contenha instruções e cuidados no uso dos MPP 
da instituição e os riscos para o paciente 
inerentes ao uso. 

Não Conforme 
As instruções e cuidados no uso de MPP constantes no protocolo de terapia 
medicamentosa do hospital estão desatualizados. Não existe planilha impressa 
com as informações disponível nas unidades de internação. 
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3.2- Segunda avaliação dos critérios qualitativos. 

 

Os critérios qualitativos foram reavaliados pelo grupo de farmacêuticos em março 

de 2017 (quadro 01). Após a conclusão do plano de ação, foi verificada a mudança de 

status dos critérios 7 e 14, o que configura a plenitude de cumprimento total de quase todos 

os critérios qualitativos, conforme pode ser observado no quadro 09. 
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Quadro 09: Resultados da segunda avaliação dos critérios qualitativos. 

CRITÉRIOS QUALITATIVOS RESULTADO ANÁLISE CRÍTICA 
1- As prescrições deverão ser feitas por 
sistema informatizado de prescrição e nunca 
poderão ser manuscritas. 

Conforme Implantado software de prescrição médica desde 2012. Proibição institucional 
para emissão de prescrições manuais em vigor desde o início de 2016. 

2- Identificação do paciente. Conforme 
A identificação do paciente ocorre de forma automatizada na prescrição e contém 
nome completo do paciente, número do registro hospitalar, leito e clínica (unidade 
de internação). 

3- Identificação do prescritor na prescrição. Conforme 
A identificação do médico ocorre de forma automatizada na prescrição e contém 
nome completo, número de registro do conselho profissional e campo para 
carimbo e assinatura do profissional. 

4- Os medicamentos deverão ser prescritos 
utilizando-se a Denominação Comum 
Brasileira (DCB), e em sua ausência a 
Denominação Comum Internacional (DCI). 

Conforme 

A descrição dos medicamentos é padronizada no software de prescrição de 
acordo com a DCB ou DCI. Os medicamentos são inseridos de forma 
automatizada através da seleção do item pelo médico (não depende da digitação 
do médico). 

5- MPP que possuem grafia ou som 
semelhantes e que possam ser fonte de erros 
deverão ser prescritos com destaque na 
escrita da parte do nome que os diferencia. 

Conforme 
parcialmente 

Os medicamentos que possuem essas características possuem descrição 
cadastrada no software de prescrição diferenciada dos demais conforme 
exigência do critério. O software que emite as etiquetas de identificação do 
medicamento já unitarizado não consegue contemplar a exigência. 

7- Lista definida e divulgada de MPP que 
constam na relação de medicamentos 
padronizados na instituição. 

Conforme A lista de MPP é atualizada, impressa e disponível em todas as unidades de 
internação. 

8- Os MPP deverão receber identificação de 
alerta em todas as etapas da cadeia 
medicamentosa, inclusive na prescrição. 

Conforme 
Fluxo de identificação diferenciada dos MPP em toda a cadeia ocorre desde 2011. 
Todos os MPP prescritos são precedidos do aviso “***Droga de alto alerta***” de 
forma automatizada. 

9- MPP que possuem grafia ou som 
semelhantes e que possam ser fonte de erros 
deverão ser identificados com destaque na 
escrita da parte do nome que os diferencia. 

Conforme 
parcialmente 

Os medicamentos que possuem essas características são identificados de forma 
diferenciada em toda a cadeia e também na descrição cadastrada no software de 
prescrição. O software que emite as etiquetas de identificação do medicamento 
já unitarizado não consegue contemplar a exigência. 

11- Presença de processo de conferência da 
separação de medicamentos. Conforme 

O processo de conferência da separação de medicamentos por um colaborador 
diferente do responsável pela separação, ocorre desde de 2011, e é 
acompanhado por indicadores. 
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12- Ausência completa de MPP nos estoques 
das enfermarias das unidades de internação. 

 
Conforme 

 

Não é permitido a disponibilidade de MPP nos estoques das unidades, porém nos 
carrinhos de parada é permitido, desde que contemplando na padronização dos 
carrinhos definida pela diretoria de enfermagem. 

14- Lista definida e divulgada de MPP que 
contenha instruções e cuidados no uso dos 
MPP da instituição e os riscos para o 
paciente inerentes ao uso. 

Conforme 
Planilha contendo as instruções e cuidados no uso de MPP, bem como os riscos 
para o paciente, com dados atualizados pelas bulas dos medicamentos, se 
encontra impressa e fixada em todas as unidades de internação. 
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3.3- Primeira avaliação dos critérios quantitativos. Critérios 06, 10 e 13. 

 

Com relação à análise quantitativa dos critérios 06, 10 e 13 (avaliação dos erros de 

prescrição, dispensação e administração dos MPP), foi mensurado o nível de cumprimento 

dos critérios para um grau de confiança de 95%. 

Na primeira avaliação observou-se que 67% das prescrições avaliadas cumpriam 

com o critério de qualidade, ou seja, estavam isentas de qualquer tipo de erro de prescrição. 

No que se refere à frequência dos erros de prescrição, observou-se que 82,1% dos 

erros estavam compreendidos entre a ausência da velocidade de infusão, ausência do 

tempo de infusão e prescrição dos eletrólitos concentrados utilizando abreviaturas (gráfico 

01). 

Gráfico 01: Primeira avaliação da ocorrência de erros de prescrição de MPP.  

  
Legenda: 

Medicamento prescrito sem a forma farmacêutica Erro tipo 01 

Medicamento prescrito sem a dose Erro tipo 02 

Medicamento prescrito sem a posologia Erro tipo 03 

Medicamento prescrito sem a via de administração Erro tipo 04 

Medicamento prescrito sem o tipo de diluente Erro tipo 05 

Medicamento prescrito sem o volume de diluente Erro tipo 06 

Medicamento prescrito sem o tempo de infusão Erro tipo 07 

Medicamento prescrito sem a velocidade de infusão Erro tipo 08 

Medicamento prescrito utilizando abreviatura contraindicada Erro tipo 09 
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Com relação ao indicador de erros de dispensação (critério 10), verificou-se um 

excelente nível de cumprimento na primeira avaliação (100%). Portanto, não houve a 

verificação na frequência de ocorrência de erros de dispensação dos MPP, pois essa 

análise se mostrou desnecessária tendo em vista o grau de cumprimento desse critério. 

Na primeira avaliação do indicador de erros de administração (critério 13), 

representado pela ausência de dupla checagem dos MPP, observou-se que apenas 24% 

das prescrições auditadas tiveram todos os MPP devidamente administrados com o registro 

confirmatório da dupla checagem, o que representa um baixo nível de cumprimento do 

critério. 

 

3.4- Intervenções para a melhoria da qualidade após o diagnóstico inicial quantitativo 

do cumprimento dos critérios 06, 10 e 13.  

 

Dois grupos de discussão foram formados para analisar os resultados dos 

indicadores, bem como para discutir sobre as ações de melhoria. Foi selecionado um grupo 

de profissionais da clínica médica/cirúrgica e outro grupo de profissionais da UTI adulto, 

ambos contemplando dois médicos, dois enfermeiros e dois farmacêuticos. A escolha de 

profissionais atuantes diretamente no cuidado ao paciente tem como objetivo utilizar a visão 

de quem já atua diretamente na assistência, a fim de formular novas hipóteses para as 

causas dos problemas e obter sugestões de melhoria nos processos usando a técnica de 

grupo nominal. 

As reuniões com esses profissionais ocorreram em momentos distintos, ambos no 

mês de junho de 2017 (quadro 01). Na ocasião, houve atribuição de causas aos problemas 

de qualidade identificados na análise quantitativa dos critérios 06, 10 e 13 (avaliação dos 

erros de prescrição, dispensação e administração dos MPP), e também houve a discussão 

sobre as intervenções necessárias mediante consenso entre os profissionais reunidos. 
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3.5- Intervenções propostas. 

 

A- Revisão da lista de MPP; 

B- Construção da planilha contendo as instruções de uso de MPP e riscos para o 

paciente; 

C- Modificação no processo de dupla checagem; 

D- Capacitação junto à equipe de enfermagem; 

E- Modificação e padronização do processo de prescrição de eletrólitos concentrados; 

F- Divulgação e capacitação dos médicos sobre as modificações do processo de 

prescrição de eletrólitos concentrados. 

 

Revisão da lista de MPP. 

 

A lista de MPP foi revisada analisando-se a padronização de medicamentos do 

hospital juntamente com a lista de MPP divulgada pelo ISMP – Brasil em setembro de 2015: 

Medicamentos Potencialmente Perigosos de Uso Hospitalar e Ambulatorial – Listas 

atualizadas 2015 (11). 

Inicialmente, extraiu-se dessa lista de medicamentos todos aqueles que constavam 

na lista do ISMP para posterior análise e classificação.  

Na definição dos MPP adotados pelo hospital, houve a preocupação de refletir 

sobre os seguintes parâmetros: 

 

- Frequência do uso no hospital (quanto maior a frequência no uso de determinado MPP, 

maior a probabilidade de ocorrência de eventos relacionados ao seu uso);  

- Potencialidade de causar eventos graves;  

- Histórico de eventos notificados na instituição. 

 

Com base nesses parâmetros, a lista de MPP foi definida em junho de 2017, 

mediante consenso entre a gerência da farmácia, diretoria de enfermagem, diretoria clínica 

e gerência de risco (quadro 01). 
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Construção da planilha contendo as instruções de uso e riscos para o paciente no uso de 

MPP. 

 

A formulação da planilha contendo as instruções de uso e riscos para o paciente 

no uso de MPP foi elaborada pela equipe de farmácia em junho de 2017, utilizando as bulas 

dos medicamentos e o protocolo de terapia medicamentosa institucional. A planilha, 

posteriormente, foi revisada pela coordenação de enfermagem para futura impressão e 

divulgação para a equipe de saúde em julho de 2017 (quadro 01). 

O impresso colorido foi plastificado e fixado em todas as unidades de internação do 

hospital em local de fácil visualização, através da autorização da diretoria de enfermagem 

(apêndice 3). 

 

Modificação do processo de dupla checagem. 

 

O processo de dupla checagem recebeu críticas nos momentos de discussão com 

a equipe de enfermagem. Mediante entendimento da necessidade de melhoria, foram 

apontados os seguintes aspectos negativos: 

 

- O processo de retirada da etiqueta de identificação do medicamento para colar na 

prescrição é demorado e difícil, frequentemente a etiqueta rasga e perde-se o processo de 

formalização da dupla checagem; 

- Ao retirar a etiqueta de identificação do medicamento, nota-se a perda da cola ou da 

capacidade de fixação na prescrição, com isso, frequentemente, perde-se a etiqueta e o 

processo de formalização da dupla checagem; 

- Dificuldade em acionar o enfermeiro para conferência do processo de administração dos 

MPP. 

 

Com base nesses apontamentos foram tomadas as seguintes medidas: 

 

- Substituição do fornecedor de etiquetas de identificação, com qualidade superior; 

- Extinção do processo de retirada da etiqueta de identificação do medicamento para colar 

na prescrição; 

- Desenvolvimento de uma nova etiqueta na cor amarela, autoadesiva, com os campos para 

preenchimento pelo técnico e enfermeiro e com a inserção dessas etiquetas nas tiras de 
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medicamentos de horário. Isso facilitará a operação e a adesão do processo de registro 

confirmatório na administração de MPP; 

- Implementação do fluxo de dispensação de etiquetas de dupla checagem no guichê da 

farmácia para expansão da disponibilidade do material destinado ao registro confirmatório 

de administração dos MPP. 

 

Nesses termos, o processo foi redesenhado para aprovação final da diretoria de 

enfermagem e implementado em junho de 2017 (quadro 01). 

 

Capacitação junto à equipe de enfermagem 

 

O grupo de cinco farmacêuticos do hospital, acompanhados por cinco enfermeiros 

indicados pela diretoria de enfermagem, foram os responsáveis pela divulgação dos novos 

fluxos de trabalho referentes a dupla checagem. 

Durante a apresentação, que ocorreu nas unidades de internação do hospital, 

foram abordados os seguintes tópicos: 

 

1- Importância da dupla checagem para o paciente e para o profissional de 

enfermagem; 

2- Exemplificação de situações de risco com os MPP; 

3- Procedimento a ser seguido na dupla checagem; 

4- Participação da farmácia para contribuir com a atividade. 

 

Nessa oportunidade foi divulgada também a revisão da lista institucional de MPP, 

bem como a planilha contendo os cuidados no uso de MPP e os principais riscos ao 

paciente. 

A capacitação ocorreu em junho de 2017 e foram abordados 343 profissionais de 

enfermagem entre técnicos e enfermeiros, compreendendo as equipes dos turnos diurno e 

noturno (quadro 01). 
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Modificação e padronização do processo de prescrição de eletrólitos concentrados. 

 

Observou-se que o software de prescrição de medicamentos, desenvolvido na 

própria instituição, não possuía uma função padronizada para a prescrição dos 

componentes de soroterapia, em especial, os eletrólitos concentrados.  

Em junho de 2017, foi solicitada à diretoria técnica do hospital, a autorização para 

intervenção no software de prescrição.  

A proposta foi a inserção de uma ferramenta para padronização do processo de 

prescrição de eletrólitos concentrados que são inseridos na soroterapia dos pacientes, de 

forma a contemplar todas as informações vitais, para que a equipe de farmácia consiga 

produzir adequadamente a tira de medicamentos de horário do paciente, bem como 

possibilitar a difusão de informações essenciais na prescrição, para que os técnicos de 

enfermagem consigam realizar uma administração segura dos medicamentos. As referidas 

informações necessárias para contemplar essas necessidades, são as mesmas requeridas 

para evitar os erros de prescrição descrito no quadro 05, referente à ficha técnica do 

indicador de erros de prescrição. 

As modificações no software de prescrição foram aprovadas pela diretoria técnica 

do hospital e implementadas em julho de 2017. 

 

Divulgação e capacitação junto aos médicos. 

 

Com o apoio do setor de Tecnologia da Informação (TI), foi desenvolvido e 

disponibilizado um vídeo explicativo sobre o uso correto da ferramenta de prescrição de 

eletrólitos concentrados na soroterapia dos pacientes. Mediante apoio dos coordenadores 

médicos, o vídeo foi divulgado para o corpo clínico e também disponibilizado através de um 

link no sistema de prescrição para ser consultado a qualquer no momento.  

 

3.6- Segunda avaliação do nível de cumprimento dos critérios quantitativos. Critérios 

06, 10 e 13. 

 

Na segunda avaliação, ocorrida após as intervenções propostas, foi observada uma 

contundente melhora de cumprimento dos critérios 06 e 13. Adicionalmente, verificou-se a 

continuidade do nível de cumprimento do critério 10, conforme observado na tabela 2. 
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Foi constatada uma notória melhoria do nível de qualidade, com uma significação 

estatística p < 0,05 em dois dos três critérios de qualidade monitorados, sendo que um dos 

critérios já contava com 100% de cumprimento na avaliação inicial. 

 

Tabela 2 – Avaliação de cumprimento dos critérios de qualidade quantitativos. 

 

Critérios: 
1ª Avaliação 

N= 60 
2ª Avaliação 

N=60 
Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
Estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC95%) p2 - p1 p2-p1/100-p1 p-valor 

6- Prescrição 
sem erro. 67% (+/- 8,5%) 91% (+/-7,9%) 24% 72,8% < 0,001 

10- Dispensação 
sem erro. 100% 100% 0 0 - 

13- MPP 
administrado sem 
erro.  

24% (+/- 8,4%) 75% (+/- 10,9%) 50,83% 66,78  
< 0,001 

 

 

3.7- Terceira avaliação do nível de cumprimento dos critérios quantitativos. Critérios 

06, 10 e 13. 

 

Na terceira avaliação, não foram identificados erros de prescrição e observou-se 

100% de cumprimento do critério (tabela 3), por esse motivo, não houve a determinação do 

nível pontual de cumprimento com respectivo teste estatístico, devido a constatação 

robusta do sucesso das ações implementadas.  

Observou-se piora nos resultados do critério 10, que se refere aos erros de 

dispensação, porém ainda com alto nível de cumprimento, partindo de 100% das duas 

primeiras avaliações e caindo para 97% na terceira avaliação (tabela 3). Apesar da ligeira 

queda, notou-se que o critério ainda possui um elevado nível de cumprimento. 
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Tabela 3 – Avaliação comparativa do cumprimento dos critérios de qualidade quantitativos. 

 

Critérios: 
1ª Avaliação 

N= 60 
2ª Avaliação 

N=60 
3ª Avaliação 

N=60 

p1 (IC 95%) p2 (IC95%) p3 (IC95%) 

6 - Prescrição sem erro. 67% (+/- 8,5%) 91% (+/-7,9%) 100% 

10 - Dispensação sem erro. 100% 100% 97% (+/-3,6%) 

13 - MPP administrado sem erro.  24% (+/- 8,4%) 75% (+/- 10,9%) 31% (+/-13,19%) 

 

O critério 13, relativo à segurança na administração dos MPP, obteve contundente 

piora no cumprimento caindo para 31%, ou seja, ficando próximo ao resultado da primeira 

avaliação, com uma melhoria relativa de 7% (p < 0,001), entre a primeira e terceira medição, 

conforme podemos observar na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Avaliação do cumprimento do critério 13, entre a primeira e terceira avaliação. 

 

Critérios: 

1ª Avaliação 
N= 60 

3ª Avaliação 
N=60 

Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p3 (IC95%) p2 - p1 p2-p1/100-p1 p-valor 

13- MPP 
administrado 
sem erro.   

24% (+/- 8,4%) 31% (+/-13,19%) 50,83% 7% 
 

< 0,001 
 

 

 

3.8- Análise de frequência dos erros de prescrição. 

 

Constatou-se sensível queda da frequência dos principais erros de prescrição 

identificados na primeira avaliação. 

Adicionalmente, foi verificada a ausência da ocorrência de sete dos nove erros 

avaliados, e também nítida redução da frequência dos erros tipo 07 e 08, conforme pode 

ser observado no gráfico 2. A priorização das intervenções nos erros tipo 07, 08 e 09, gerou 

um ganho da qualidade expressivo, como pode ser observado no gráfico 04. 
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Gráfico 02: Segunda avaliação da ocorrência de erros de prescrição dos MPP. 

 

  
Legenda: 

Medicamento prescrito sem a forma farmacêutica Erro tipo 01 

Medicamento prescrito sem a dose Erro tipo 02 

Medicamento prescrito sem a posologia Erro tipo 03 

Medicamento prescrito sem a via de administração Erro tipo 04 

Medicamento prescrito sem o tipo de diluente Erro tipo 05 

Medicamento prescrito sem o volume de diluente Erro tipo 06 

Medicamento prescrito sem o tempo de infusão Erro tipo 07 

Medicamento prescrito sem a velocidade de infusão Erro tipo 08 
Medicamento prescrito utilizando abreviatura contraindicada 
 

Erro tipo 09 
 

 

 

Na terceira avaliação, é possível notar que houve a ocorrência de apenas um tipo 

de erro, sendo assim, os erros mais frequentes identificados nas avaliações anteriores não 

foram encontrados. O número geral de erros identificados caiu de 56 para apenas 2, 

conforme evidenciado no gráfico 03 e na comparação entre as análises de ocorrência dos 

erros, entre a primeira e a terceira avaliação, como demonstra o gráfico 04. 
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Gráfico 03: Terceira avaliação da ocorrência de erros de prescrição dos MPP. 

  
Legenda: 

Medicamento prescrito sem a forma farmacêutica Erro tipo 01 

Medicamento prescrito sem a dose Erro tipo 02 

Medicamento prescrito sem a posologia Erro tipo 03 

Medicamento prescrito sem a via de administração Erro tipo 04 

Medicamento prescrito sem o tipo de diluente Erro tipo 05 

Medicamento prescrito sem o volume de diluente Erro tipo 06 

Medicamento prescrito sem o tempo de infusão Erro tipo 07 

Medicamento prescrito sem a velocidade de infusão Erro tipo 08 
Medicamento prescrito utilizando abreviatura contraindicada 
 

Erro tipo 09 
 

 

Gráfico 04: Comparação dos gráficos de Pareto (antes e depois). 
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4- Discussão. 

 

Os objetivos foram alcançados ao delimitar precisamente as causas da 

oportunidade de melhoria e conseguir propor intervenções que puderam ser verificadas 

mediante metodologia técnica de análise proposta pelo trabalho. 

O software de prescrição do hospital, desenvolvido na própria instituição, contempla 

integralmente a exigência de extinção das prescrições manuscritas, o que confere 

segurança na questão da legibilidade do documento físico da prescrição. 

A modificação do software de prescrições, com a finalidade de padronizar o 

processo e disponibilizar para o médico prescritor os campos de preenchimento 

necessários para evitar os erros mais frequentes de prescrição, trouxe resultados 

expressivos com drástica queda na ocorrência dos erros. 

Porém, a ausência de barreiras de segurança, como por exemplo, alerta de 

superdosagens, cálculos automatizados de velocidade, volume e tempo de infusão e 

também a falta de ferramentas programadas para obrigatoriedade de preenchimento de 

informações imprescindíveis, tornaram a conformidade da prescrição completamente 

dependente da conduta do profissional prescritor. 

O software para a prescrição desenvolvido no hospital possibilita a identificação 

automatizada do médico, paciente e instituição hospitalar, além de informações vitais como 

a unidade de internação do paciente, leito de internação, número de registro hospitalar e 

data de nascimento. Além disso, o software conta com o registro de data e hora da 

prescrição, bem como o aprazamento e impressão. 

Os MPP contam com um alerta do medicamento que é inserido no momento da 

impressão da prescrição de forma automatizada, o que atribuiu maior segurança na 

identificação dos MPP na prescrição do paciente.  

O programa de prescrição possui as descrições dos medicamentos cadastradas 

conforme a DCB ou DCI (na falta da DCB) com preenchimento automático, ou seja, a 

prescrição é isenta de nomes comerciais, o que é contraindicado por apresentar riscos de 

erro (9).  

Nos casos em que o medicamento possui nome ou grafia semelhantes, a descrição 

recebe destaque na escrita da parte do nome que os diferencia, nos locais de 

armazenamento do medicamento já fracionado e também na prescrição. Porém, na etiqueta 

de identificação do medicamento fracionado, constatou-se que o software que emite as 

etiquetas não consegue contemplar a exigência. Apesar dessa limitação, a conduta de 
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diferenciar os nomes dos medicamentos semelhantes em todas as etapas do uso reduz o 

risco de erros. 

A frequência de erros devido às trocas de medicamentos com nomes semelhantes 

não possui um estudo relevante, por outro lado, dados do sistema nacional de notificação 

de erros de medicação do ISMP dos Estados Unidos (ISMP MERP), evidenciam que os 

erros por essa causa correspondem a pelo menos 15% das notificações recebidas, 

proporção semelhante aos dados do ISMP Espanha (12%) (23).  

A rotulagem comercial e embalagens semelhantes são causas comuns de troca de 

medicamentos que possuem nomes semelhantes, muitas vezes por causa da embalagem 

ser quase idêntica para medicamentos diferentes. Embora esse tipo de erro apresente 

taxas que variam de 9% a 25%, o impacto da seleção incorreta de medicamentos pode ser 

catastrófico (24). 

Quanto à lista dos MPP, bem como aos cuidados no uso e riscos ao paciente, foi 

constatado que a única informação disponível estava no protocolo de terapia 

medicamentosa da OSS administradora do hospital, o qual era genérico para todas as 

unidades hospitalares geridas pela OSS e não continha todas as informações necessárias. 

Além disso, a maioria dos profissionais de saúde do hospital não tinham conhecimento da 

existência desse protocolo. A revisão e divulgação do protocolo de terapia medicamentosa 

institucional foi uma estratégia de absoluta relevância e contribuiu para a sensibilização dos 

profissionais de saúde. 

Um aspecto importante observado foi a existência de um procedimento padrão para 

a identificação diferenciada dos MPP (desde a implantação dos serviços em 2011), que 

ocorre com a cor amarela em toda a cadeia medicamentosa, desde o recebimento dos 

insumos até a administração do medicamento. Esse fato obteve grande relevância na 

compreensão dos profissionais, pois os conceitos de MPP já eram difundidos na 

organização. 

A premissa de que a disponibilidade dos MPP nos estoques de medicamentos das 

unidades de internação é fator de grave risco, é um aspecto importante que foi observado. 

A exceção está apenas no carrinho de parada, porém ele é fechado com lacre o que evita 

a disponibilidade imediata dos componentes. O controle da disponibilidade de acesso aos 

MPP é uma estratégia importante, pois se torna uma barreira, o que diminui a possibilidade 

de ocorrência de erros (11). 

Verificou-se também que a organização tem um processo de conferência de 

separação de medicamentos desde a implantação dos serviços em 2011. Esse processo 
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consiste na conferência da tira de medicamentos pronta, por um profissional diferente do 

responsável pela separação, todo esse processo é monitorado por indicadores, o que 

representa um aspecto importante na prevenção de erros de medicação. Esse fato pode 

ser verificado pelos resultados dos indicadores de monitoramento de erros de dispensação 

apresentados nessa pesquisa. Porém, existe a ressalva de que o processo de dispensação 

verificado pelo indicador monitorou apenas o processo de produção da tira de 

medicamentos referente às prescrições de horário, ou seja, excluiu os processos de 

dispensação de guichê, oriundos de prescrições fora do horário padrão e que raramente 

recebem a análise do farmacêutico, devido a indisponibilidade do profissional em todos os 

atendimentos de guichê, que são atendidos em sua maioria por técnicos e auxiliares de 

farmácia. 

Foi observado, durante a capacitação da equipe de enfermagem, a falta de 

conhecimento desses profissionais sobre a importância da dupla checagem para o próprio 

profissional de enfermagem e para o paciente, além disso, muitos profissionais encaravam 

o fluxo como uma burocracia a mais a ser seguida, com difícil execução e pouca atratividade 

para adesão. A partir desses resultados, o ciclo de melhoria priorizou a remodelagem do 

processo para atender às necessidades e expectativas do profissional responsável pela 

execução, além de sensibilizá-lo sobre a importância da dupla checagem para a segurança 

do paciente. 

Apesar dos esforços, observou-se que a melhoria conseguida logo após as 

intervenções não foi sustentável, pois na terceira avaliação o nível pontual de cumprimento 

baixou consideravelmente, ficando próximo do resultado da primeira avaliação, ou seja, 

anterior às intervenções. 

Isso pode ser reflexo da baixa adesão dos profissionais para a prática da dupla 

checagem orientada nos treinamentos ministrados, e também pode ser resultado do 

impacto negativo que a dupla checagem exerce sobre o fluxo de trabalho dos profissionais 

de saúde, devido ao gasto adicional de tempo para a sua realização (24). 

A maioria das instituições de saúde não possuem recursos adicionais 

dimensionados, incluindo profissionais, para implementação dessas atividades. Na 

organização alvo de estudo essa realidade não é diferente. Assim, o gasto adicional de 

tempo necessário para executar a dupla checagem pode interferir também em outras 

tarefas que os profissionais são cobrados (24). 
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O uso da checagem por outro profissional de saúde parece ser estratégia lógica 

para reduzir os erros de medicação, no entanto, o uso indevido pode resultar em erros no 

cuidado ao paciente (24). 

O Instituto de Práticas de Medicação Segura (ISMP) e o anexo III da portaria 2.095 

recomendam, atualmente, que as duplas checagens sejam realizadas para processos de 

uso de MPP, porém com ressalvas no que se refere à quantidade de medicamentos que 

exigem a prática justamente pelo risco de interferência em outras atividades do profissional 

(9) (11). 

A lista de medicamentos que pode ser enquadrada na classificação como MPP, é 

muito extensa, podendo compreender grande parte da lista padronizada de medicamentos, 

o que naturalmente inviabiliza a prática para a totalidade dos medicamentos classificados 

como MPP. 

O uso da dupla checagem como estratégia de melhoria do processo para reduzir 

erros de medicação permanece controverso devido à variabilidade de resultados e à falta 

de evidências fortes e conclusivas sobre sua eficácia (24). 
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5- Conclusão. 

 

Observou-se que o hospital já possuía processos que visavam a segurança no uso 

dos MPP antes do ciclo de melhoria. Foi constatado também que havia entendimento dos 

conceitos e relevância dos MPP, porém com baixa adesão aos processos implantados e 

falhas na execução dos protocolos institucionais. 

A falta de monitoramento dos processos de prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos por indicadores fizeram com que as inadequações 

passassem despercebidas, sendo verificadas posteriormente, pela auditoria externa da 

ONA na recertificação. Essa conclusão foi de ampla concordância na CFT e por esse motivo 

os indicadores do ciclo de melhoria se tornou mensal e de monitoramento rotineiro. 

Concluiu-se também que a adoção de ferramentas informatizadas para a prescrição 

rotineira de fármacos em ambiente hospitalar é estratégia indissociável de um processo 

seguro no uso de MPP e demais classes de medicamentos, porém a existência de um 

programa para a prescrição de medicamentos não credencia o processo como seguro. É 

fundamental a verificação sistemática das características operacionais do sistema e suas 

ferramentas para o estabelecimento de informações mínimas para o uso dos 

medicamentos. 

Infere-se que a dispensação de medicamentos pelo SDMDU, adicionado a um 

processo de conferência de separação por uma pessoa diferente daquela que separou os 

medicamentos, é uma barreira de segurança efetiva na prevenção de erros de medicação, 

porém os processos de dispensação que não compartilham dessa estrutura, como por 

exemplo, as dispensações em guichê ou fora do fluxo de atendimento pelo SDMDU, são 

potencialmente frágeis em segurança e merecem mais atenção na capacitação e 

sensibilização dos responsáveis pelo fluxo. 

O reconhecimento da possibilidade de ocorrência de erros em todas as fases do 

processo de utilização de MPP foi o passo mais importante desse ciclo de melhoria, sendo 

assim, considerado o único caminho para o ganho de qualidade e segurança do paciente.  

O ciclo de melhoria buscou definir os fatores contribuintes para a ocorrência dos 

erros no uso de MPP e adoção de estratégias de implementação de medidas de segurança 

que abrangem a prescrição, distribuição e administração de medicamentos. Foi 

evidenciado, mediante análise dos resultados, que o ciclo de melhoria foi efetivo nesse 

objetivo, pois o impacto positivo das medidas implementadas foi notório. 
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Verificou-se também que as estratégias e abordagens na prática diária em saúde, 

baseada na sensibilização e conscientização dos profissionais para a melhoria contínua e 

gestão do risco no âmbito do uso de medicamentos, foram fatores imprescindíveis para o 

sucesso e adesão aos processos implementados ou melhorados.  

Em contrapartida, observou-se que a melhoria conseguida no critério de segurança 

na administração de MPP, logo após as intervenções, não foi sustentável. Sendo assim, 

compreende-se que os MPP selecionados para serem administrados precedidos da dupla 

checagem, devem ser cuidadosamente selecionados com processos desenvolvidos dentro 

da realidade operacional de cada instituição, levando em consideração o risco do uso dos 

MPP e a estrutura de pessoal para a realização da prática. 

Por fim, entende-se mediante análise dos resultados que o ciclo de melhoria foi 

efetivo nos objetivos propostos, pois o impacto positivo das medidas implementadas foi 

evidente, porém no critério de segurança na administração de medicamentos, é necessária 

melhor reflexão sobre o processo de dupla checagem adotado na instituição, devido à falta 

de sustentabilidade das melhorias conseguidas após as intervenções.  
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6- Apêndices 

 

Apêndice 01: Carta de Anuência 
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Apêndice 02: Justificativa para Dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 
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Apêndice 03: Lista institucional dos MPP, com os cuidados no uso e riscos para o paciente. 
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Apêndice 04: Formulário para coleta de dados dos indicadores. 
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8- Anexos  

 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL 
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