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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de erros de medicação em hospitais 
brasileiros. Foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed e Scientific 
Electronic Library Online (SciELO); utilizando o descritor erros de medicação. Foram encontrados 

107 artigos com a estratégia de busca utilizada, sendo que 5 artigos foram considerados elegíveis. 
A prevalência de erros de medicação em hospitais brasileiros relatada nos estudos publicados é 
elevada, variando de 11,5 a 44,5% dos medicamentos prescritos. Os erros de medicação ocorreram 

em diversas etapas da cadeia do medicamento, sendo a omissão de dose o erro mais 
frequentemente encontrado; ocasionado por diversos problemas de comunicação.  Os resultados 
desta revisão sistemática sugerem a necessidade da implantação de estratégias que atuem como 

defesas da cadeia terapêutica do medicamento nos hospitais brasileiros. 

Palavras-chave: Erros de medicação. Hospitais. Brasil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the prevalence of medication errors in Brazilian hospitals. A systematic 

review was carried out in the PubMed and Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases; 
we used the descriptor medication errors. 107 articles were found with the search strategy, and 5 
articles were considered eligible. The prevalence of medication errors reported in published studies 

in Brazilian hospitals is high, ranging from 11.5 to 44.5% of prescription drugs. Medication errors 
occurred in several stages of the drug chain, and the omission of the dose was the error most 
frequently found; it was caused by several communication problems. The results of this systematic 

review suggest the need to implement strategies that act as defenses on the drug therapy chain in 
Brazilian hospitals. 
 

Keywords: Medication errors. Hospital. Brazil. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                

INTRODUÇÃO 

 

Erro de medicação pode ser definido como qualquer evento evitável que 

pode causar dano ao paciente, como resultado do uso inapropriado de 

medicamentos que são utilizados sob o controle de profissionais de saúde ou 

paciente (ROSA, PERINI, 2003). A cadeia terapêutica do medicamento no 

ambiente hospitalar é um sistema complexo que é realizado por uma equipe 

multiprofissional (médicos, equipes de farmácia e de enfermagem), que executam 

funções interdependentes (avaliação do paciente, diagnóstico, prescrição, 

transcrição [em alguns sistemas], distribuição de medicamentos, administração, 

acompanhamento do paciente) (SILVA et al., 2007). 

Existem falhas latentes na cadeia terapêutica do medicamento em todos os 

hospitais, desde os mais modestos e pequenos, até centros de referência. A 

somatória de diversas falhas é o que propicia a ocorrência dos erros de 

medicação; sendo importante para minimizar essas ocorrências, a identificação e 

suas causas, possibilitando o desenvolvimento de defesas do sistema. As defesas 

do sistema irão atuar como barreiras que impedirão que os erros ultrapassem as 

falhas latentes de toda a cadeia terapêutica do medicamento (LYRA-JÚNIOR, 

MARQUES, 2012; MIASSO et al., 2006; ROSA, PERINI, 2003). 

Estudos realizados em países desenvolvidos mostram que os erros de 

medicação apresentam elevada prevalência, trazem consequências clínicas 

negativas para o paciente e oneram significativamente os serviços de saúde. Nos 

Estados Unidos da América ocorre em média um erro de medicação por hospital a 

cada 22,7 horas (um erro a cada 19,7 internações), com 0,25% dos pacientes 

hospitalizados apresentando um ou mais erros de medicação com consequências 

clínicas negativas, custando USD 17 – 29 bilhões anualmente (BOND, RAEHL, 

FRANKE, 2001). No Reino Unido mais de 48 mil eventos relacionados a 

medicamentos foram notificados entre janeiro de 2005 a junho de 2006, para a 

agência nacional de segurança do paciente (NHS, 2007). A real prevalência de 

erros de medicação deve ser superior a estes valores, pois vários autores relatam 

que estes números são subestimados (LYRA-JÚNIOR, MARQUES, 2012). 

A prevalência de erros de medicação em países em desenvolvimento 

frequentemente é superior a encontrada em países desenvolvidos, devido os 

países em desenvolvimento possuírem recursos físicos e humanos em menor 



                                                                                                                                                                

quantidade e qualidade quando comparado aos países desenvolvidos. No Brasil, 

os dados sobre a ocorrência de erros de medicação são escassos; pois a 

abordagem mais utilizada para avaliação dos erros de medicação é a abordagem 

pessoal, que procura um culpado pelo erro e pune este indivíduo, sem avaliar os 

fatores (falhas latentes) que proporcionaram a ocorrência do erro de medicação. 

Isto cria uma cultura de esconder a ocorrência de erros de medicação, para evitar 

prováveis punições (LYRA-JÚNIOR, MARQUES, 2012; MIASSO et al., 2006; 

ROSA, PERINI, 2003).  

Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão 

sistemática para avaliar a prevalência de erros de medicação em hospitais 

brasileiros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Delineamento 

             O estudo é uma revisão sistemática que seguiu as recomendações do 

Preferred Reporting Items of Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

(MOHER et al., 2009). 

 

Critérios de inclusão 

Foram incluídos estudos observacionais originais, com delineamento 

transversal, que avaliaram a prevalência de erros de medicação em hospitais 

brasileiros, publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, sem limite de 

ano de publicação. 

 

Fontes de informação 

A busca foi realizada no dia 30 de maio de 2014, utilizando as bases de 

dados PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

 

Busca e seleção 

Foi utilizado o descritor erros de medicação para iniciar a busca. A 

primeira etapa para seleção dos artigos foi a leitura do título dos artigos; artigos 

que apresentassem títulos condizentes com o presente estudo passavam para a 

segunda etapa. Na segunda etapa os artigos previamente selecionados tiveram 

seu resumo analisado, para verificar se o artigo atendia aos critérios de 

elegibilidade do estudo; sendo incluídos na terceira etapa os artigos considerados 

elegíveis. Na terceira etapa, foi realizada leitura completa do artigo e extração dos 

dados. Todas as etapas foram realizadas por um pesquisador previamente 

treinado. 

 

Dados coletados 

Foram coletadas as seguintes informações de cada estudo considerado 

elegível: autor, ano de realização do estudo, local do estudo, setor do hospital que 

foi avaliado, número de participantes, método de avaliação da prevalência dos 

erros de medicação, prevalência total dos erros de medicação, prevalência dos 

erros de medicação por etapa da cadeia terapêutica do medicamento. 



                                                                                                                                                                

 

Análise dos dados 

       Os dados foram apresentados em frequência absoluta e frequência 

relativa. Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 107 artigos (70 artigos no SciELO e 37 artigos no 

PubMed); 13 estavam em duplicata ou triplicata: 3 apareceram duas vezes na lista 

de busca do SciELO, 8 apareceram na lista de busca do SciELO e do PubMed, 2 

apareceram duas vezes na lista de busca do SciELO e uma vez na lista de busca 

do PubMed. Após o processo de identificação de duplicata e triplicata, foram 

contabilizados 92 artigos (Figura 1).  

  Figura 1- Fluxograma de seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prevalência de erros de medicação em hospitais brasileiros relatada nos 

estudos publicados é elevada, variando de 11,5 a 44,5% dos medicamentos 

prescritos. Os erros de medicação ocorreram em diversas etapas da cadeia do 

medicamento, sendo a omissão de dose o erro mais frequentemente encontrado; 

ocasionado por diversos problemas de comunicação. Foram encontrados estudos 

realizados em pediatria e na população em geral; sendo realizados em unidades de 

clínica médica, unidades pediátricas, unidades de infectologia pediátrica, unidades 

de terapia intensiva (adulto e pediátrica). Os métodos utilizados para avaliação dos 

erros de medicação foram: análise de prontuários, análise de prescrição médica e 

análise de notificações espontâneas. Os estudos foram realizados em sua maioria 

em hospitais universitários, o que pode ser um viés para os resultados 

Artigos encontrados com 

estratégia de busca 

utilizada (n = 92) 

Artigos excluídos (n = 87) 

* 13 artigos de revisão 

* 73 artigos com delineamento diferente 

do transversal 

* 1 artigo publicado no idioma alemão 

 

 

Artigos considerados 

elegíveis (n = 5) 



                                                                                                                                                                

encontrados; devido a estes hospitais possuírem melhores tecnologias e 

funcionários com maior nível de qualificação, quando comparado aos demais 

hospitais brasileiros, conforme Tabela 1. 

O sistema de distribuição de medicamentos utilizado nos hospitais foi 

descrito apenas no artigo Costa, Valli, Alvarenga, (2008), onde utilizavam o sistema 

de distribuição misto (coletivo e por doses individuais) para um período de 24 horas 

e as prescrições passavam pela etapa de transcrição. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

Tabela 1- Características gerais e prevalência de erros de medicação em hospitais brasileiros.  

Autor, ano de 
realização do 

estudo, local 

Setor do hospital Número de 
participantes 

Método de 
avaliação dos erros 

de medicação 

Prevalência total dos erros 
de medicação, n (%) 

Prevalência dos erros de medicação por etapa 
da cadeia terapêutica do medicamento, n(%) 

Melo & 

Pedreira, 2003, 
São Paulo 

Unidades 

pediátricas, 
cirurgia pediátrica, 

infectologia 

pediátrica e 
cuidados 
intensivos 

pediátricos 

68 crianças Análise de 

prontuários 

1.717 (21,1) dos 

medicamentos prescritos 
 
 

 
 

 

* Omissão da dose ou registro da execução da 

dose – 1299 (75,7) 
* Medicamento prescrito pelo médico e registrada 
como suspensa pela enfermagem – 175 (10,3) 

* Medicamento não administrado por falta do 
medicamento na farmácia – 119 (6,9) 
* Hora errada – 40 (2,4) 

* Medicamento errado – 40 (2,4) 
* Medicamento preparado, mas não checado – 7 
(0,5) 

* Medicamento prescrito e não administrado por 
falta de via de acesso – 6 (0,3) 
* Via não identificada – 6 (0,3) 

* Velocidade errada – 5 (0,2) 
* Administração de medicamento não autorizado 
– 4 (0,2) 

* Via errada – 4 (0,2) 
* Outros – 6 (0,3) 

Toffoletto & 
Padilha, 2000 – 

2003, São Paulo 

Unidades de 
Terapia Intensiva 

e Unidades 
Semi Intensiva 

50 pacientes Análise de 
prontuários 

* 48 (96) sofreram um erro 
de medicação durante a 

internação 
* 2 (4) sofreram dois erros de 
medicação durante a 

internação 

* Omissão de dose – 12 (23,1) 
* Medicamento errado – 11 (21,1) 

* Dose inadequada – 9 (17,3) 
* Velocidade errada – 6 (11,5) 
* Concentração errada – 5 (9,6) 

* Horário errado – 4 (7,7) 
* Via de administração errada – 2 (3,8) 
* Técnica errada – 2 (3,8) 

* Medicamento vencido – 1 (1,9) 

Costa, Valli, 
Alvarenga, 

2006, Espírito 

Santo 

Hospital 
pediátrico:  
unidades de 

internação; clínica 

239 prescrições Avaliação das 
prescrições médicas 

e medicamentos 

dispensados pela 

300 (11,5) dos 
medicamentos prescritos 

Erros de conteúdo 
* Subdose – 130 (49,6) 
* Sobredose – 75 (28,6) 

* Omissão – 40 (15,3) 



                                                                                                                                                                

pediátrica, UTI 
neonatal e 

pediátrica, centro 
cirúrgico e pronto 
socorro 

farmácia * Forma farmacêutica incorreta – 3 (1,1) 
* Medicamento incorreto – 1 (0,4) 

* Outros erros de conteúdo – 13 (5,0) 
Erros de rotulagem 
* Dosagem incorreta – 7 (21,2) 

* Nome do paciente incorreto – 1 (3,0) 
* Outros erros de rotulagem – 25 (75,8) 
Erros de documentação 

* Ausência ou documentação incorreta de 
controle – 2 (40,0) 
* Outros erros de documentação – 3 (60,0) 

Rosa et al., 

2001, Minas 
Gerais 

CTI, UTI, 

neurologia, 
Cuidados 
intermediários, 

Clínica médica, 
queimados 
agudos e 

crônicos, 
Pediatria, e 
cirurgia geral e 

plástica 

4026 prescrições 

de 456 pacientes 

Análise de 

prescrições 

44,5% dos medicamentos 

potencialmente perigosos 
prescritos 

* Omissão de dose – 1581(22,1) 

* Omissão da forma farmacêutica – 807 (11,3) 
* Pouca legibilidade – 264 (3,7) 
* Concentração duvidosa – 179 (2,5) 

* Concentração incompleta – 140 (2,0) 
* Taxa de infusão duvidosa – 47 (0,7) 
* Omissão da via de administração – 42 (0,6) 

* Outros – 117 (1,6) 

Yamamoto, 
Peterlini, 

Bohomol, 2007 

– 2008, São 
Paulo 

Hospital pediátrico 
(pronto-socorro, 
ambulatório, 

clínica médica de 
especialidades, 
clínica cirúrgica, 

UTI neonatal e 
pediátrica, 
unidade de terapia 

renal substitutiva, 
unidade de onco-
hematologia e 

berçário)  

115 notificações 
espontâneas 

Análise das 
notificações 
espontâneas 

1,15 erros de medicação por 
1000 pacientes/dia 

* Velocidade de infusão errada – 30 (25,0) 
* Omissão de dose – 25 (20,8) 
* Dose imprópria – 14 (11,7) 

* Paciente errado – 10 (8,3) 
* Técnica errada – 10 (8,3) 
* Medicamento errado – 8 (6,7) 

* Formulação errada da dose – 7 (5,8) 
* Horário errado – 5 (4,3) 
* Monitoramento errado – 3 (2,5) 

* Medicamento deteriorado – 2 (1,7) 
* Concentração errada – 1 (0,8) 
* Via errada – 1 (0,8) 

* Outros – 4 (3,3) 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva, USI: Unidade Semi Intensiva, CTI: Centro de Tratamento Intensivo



                                                                                                                                                                

Referente à etapa da prescrição, problemas relacionados à letra ilegível, 

incompletude da prescrição médica e identificação incorreta do paciente são 

causas comuns de erros de medicação, uma vez que os demais profissionais 

que atuam na cadeia terapêutica do medicamento trabalharão com 

informações de baixa qualidade, que proporcionam sérios problemas de 

comunicação (CRUCIOL-SOUZA, THOMSON, CATISTI, 2008). A adoção de 

sistemas informatizados de prescrição é uma estratégia efetiva para reduzir e 

prevenir a ocorrência destas falhas latentes (CASSIANI, 2000). 

A etapa de transcrição apresenta grandes riscos de falha de 

comunicação, e não devem fazer parte da cadeia terapêutica do medicamento, 

pois os profissionais da equipe de farmácia não terão acesso à prescrição, 

sendo um local a menos para avaliar a prescrição médica. Nesta etapa, erros 

de interpretação da equipe de enfermagem na transcrição seguirão para as 

demais etapas (CASSIANI, 2000). 

O sistema de distribuição de medicamentos que apresenta menor 

prevalência de erros de medicação é o sistema de dose unitária. Neste sistema 

todas as prescrições são avaliadas pelo farmacêutico, o que reduz o risco de 

falhas latentes da prescrição seguirem para as demais etapas. Além disso, o 

sistema de dose unitária otimiza o trabalho da equipe de enfermagem, pois o 

medicamento estará identificado corretamente para cada paciente, e na 

quantidade exata para sua administração, possibilitando que a equipe de 

enfermagem administre o medicamento de uma maneira mais precisa 

(CASSIANI, 2000; LYRA-JÚNIOR, MARQUES, 2012).  

Em estudo realizado nos Estados Unidos, hospitais que possuem 

farmácias descentralizadas apresentaram menor prevalência de erros de 

medicação quando comparados com hospitais que possuem apenas uma 

farmácia centralizada (BOND, RAEHL, FRANKE, 2001). 

A etapa da administração é a última chance para que alguma barreira 

(defesa) do sistema impeça que as falhas latentes da cadeia terapêutica do 

medicamento resultem em erros de medicação. Entretanto, vários estudos 

mostram que as condições de trabalho da equipe de enfermagem (horas de 

trabalho, número de pacientes acompanhados, realização de atividades 

relacionadas ao medicamento em hospitais que adotam os sistemas de 

distribuição coletivo e individualizado [os dois sistemas mais comuns nos 



                                                                                                                                                                

hospitais brasileiros]) não são adequadas, aumentando o risco da ocorrência 

de erros de medicação. Na maioria dos casos a equipe de enfermagem acaba 

sendo responsabilizada pelos erros de medicação, mesmo em situações que 

tiveram início em outras etapas da cadeia terapêutica do medicamento. A 

adoção de sistemas eletrônicos de prescrição, prontuário eletrônico, sistema de 

distribuição de medicamentos de dose unitária, número adequado de 

funcionários da equipe de enfermagem são exemplos de ações para reduzir as 

falhas latentes da cadeia terapêutica do medicamento (CASSIANI, 2000; 

LYRA-JÚNIOR, MARQUES, 2012; MIASSO et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

CONCLUSÃO 

 

Foi verificada uma elevada prevalência de erros de medicação, os quais 

ocorreram nas diversas etapas da cadeia terapêutica do medicamento. Ações 

para garantir a segurança do paciente devem ser inseridas nos hospitais 

brasileiros, para atuarem como barreiras frente às falhas latentes da cadeia 

terapêutica do medicamento. 
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