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Os medicamentos são tecnologias essenciais para o tratamento de pacientes enfermos 
por sua capacidade resolutiva, mas, ao mesmo tempo possuem riscos inerentes à sua 
utilização  e,  quando  utilizados  de  forma  errônea,  podem  apresentar  consequências 
indesejáveis  à toxicidade grave,  danos temporários ou permanentes  ou até mesmo a 
morte. Entende-se por erro de medicação qualquer evento relacionado à segurança do 
paciente que envolva o processo de medicação, no qual ocorreu um erro ou quase falha 
nas etapas de prescrição, dispensação, preparação, administração ou monitoramento.  O 
registro das ocorrências destes incidentes, bem como os fatores envolvidos, permite a 
elaboração de ações de prevenção e redução de riscos, bem como a detecção de falhas 
em determinadas  etapas  do  processo.  Este  estudo objetivou  determinar  o  perfil  das 
notificações  de  eventos  relacionados  a  medicamentos  em  uma  unidade  hospitalar, 
visando propor estratégias de prevenção e melhorias para o sistema e a maior segurança 
do paciente. O estudo foi do tipo transversal descritivo retrospectivo, cujos dados foram 
extraídos  do  sistema  informatizado,  a  partir  das  notificações  realizadas  pelos 
profissionais de saúde de uma unidade hospitalar que possui 180 leitos, no período de 
janeiro à maio de 2016, sendo estes tabulados no software SPSS 20.0.  Durante este 
período, foram realizadas aproximadamente 467 prescrições médicas por dia, tendo em 
média 15 medicamentos por prescrição. Quanto aos eventos notificados, evidenciou-se 
um total de 99 relacionados a medicamentos, dentre estes, os mais notificados foram: 
omissão  da  dose  do  medicamento  (61,6%),  duplicidade  de  prescrição  médica  (8%), 
medicamento dispensado errado (6,1%) e medicamento suspenso ainda aparecendo para 
dispensação  (6,1%).  Além  destes,  também  foram  notificados  eventos  como 
administração de medicamento na dose incorreta, administração do medicamento em 
horário  incorreto,  aprazamento  incorreto  da  prescrição,  diluição  inadequada  do 
medicamento,  dose  acima/abaixo  da  recomendada  prescrita,  dentre  outros,  que 
ocorreram  em  menor  proporção.  Frente  a  estes  resultados,  torna-se  importante  o 
acompanhamento dos processos para desenvolvimento de ações de melhoria, como a 
educação continuada de colaboradores. Além disto, os registros destas ocorrências se 
fazem cada vez mais necessários, sendo importante ressaltar que o objetivo destes não é 
punir ou identificar culpados, mas sim educar e evitar erros recorrentes.
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