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RESUMO 

Os erros de distribuição de medicamentos são frequentes e apresentam impacto clínico 

negativo para os pacientes hospitalizados. O objetivo deste estudo foi revisar quais estratégias 

são efetivas para reduzir a prevalência de erros de distribuição de medicamentos no ambiente 

hospitalar. Foi realizada uma revisão narrativa. A adoção de sistemas de distribuição mais 

seguros como a distribuição por dose unitária, o uso de tecnologias de informação como 

prescrição eletrônica e prontuário eletrônico, a capacitação  dos recursos humanos e recursos 

estruturais são estratégias efetivas para reduzir a prevalência de erros de distribuição de 

medicamentos no ambiente hospitalar. Conhecer as falhas latentes do sistema, e desenvolver 

barreiras de defesa é muito importante para garantir a segurança do paciente. 

Palavras-chave: Erros de distribuição de medicamentos. Farmácia Hospitalar. Uso racional de 

medicamentos. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

The distribution of medication errors are frequent and have negative clinical impact for 

hospitalized patients. The aim of this study was to review what strategies are effective for 

reducing the prevalence of drug distribution errors in the hospital setting. A literature review was 

performed. The adoption of safer delivery systems such as the distribution per unit dose, the 

use of information technologies such as electronic prescribing and electronic medical records, 

training human resources and structural features are effective strategies to reduce the 

prevalence of errors in drug distribution hospital environment. Meet the latent system failures, 

and develop lines of defense is very important to ensure patient safety. 

Keywords: Drug dispensing errors. Hospital pharmacy. Rational use of drugs. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

INTRODUÇÃO 

O medicamento quando utilizado corretamente é a alternativa terapêutica 

com melhor relação custo-benefício, e atualmente, consiste no tratamento mais 

utilizado nos diversos níveis de atenção a saúde, inclusive no atendimento 

hospitalar. A cadeia terapêutica do medicamento no ambiente hospitalar é 

composta pelas seguintes etapas: prescrição, transcrição, distribuição e 

administração (ANACLETO et al., 2005). 

A distribuição de medicamentos é uma etapa extremamente complexa, 

que quando executada de maneira inadequada proporciona o aparecimento de 

inúmeras falhas latentes na cadeia terapêutica do medicamento. Estas falhas 

latentes quando não identificadas podem resultar em erros de medicação e 

consequentemente promover danos aos pacientes (CASSIANI et al., 2004).  

Estudos realizados em vários países mostram uma elevada prevalência 

de erros de distribuição de medicamentos (10,4 – 11,5%) (ALBUQUERQUE et 

al., 2012; COSTA, VALLI, ALVARENGA, 2008). Diversos aspectos 

relacionados ao funcionamento da equipe (falhas de comunicação, fluxo 

inadequado de atividades, funcionários sem capacitação adequada), 

características do medicamento (denominação parecida de diversos 

medicamentos, embalagens secundárias e primárias semelhantes, embalagens 

secundárias e primárias com letras de difícil visualização) e características do 

local de trabalho (pouca iluminação, espaço inadequado, temperatura 

inadequada) influenciam na ocorrência de erros de distribuição de 

medicamentos (ROSA, PERINI, 2003).  

Existem diferentes sistemas de distribuição de medicamentos utilizados 

em ambiente hospitalar, cada um apresentando suas vantagens e 

desvantagens. Os farmacêuticos hospitalares devem conhecer estas 

vantagens e desvantagens para serem capazes de implantar em seu local de 

trabalho sistemas de distribuição que sejam viáveis nos hospitais onde atuam e 

para prevenir a ocorrência de erros de distribuição de medicamentos. Sendo 

assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão narrativa 

sobre estratégias para prevenir a ocorrência de erros de distribuição de 

medicamentos nos diferentes sistemas de distribuição de medicamentos. 



 

 

METODOLOGIA 

O estudo refere-se a uma revisão narrativa, no qual para realizar a 

seleção dos artigos, não utilizou-se período de publicação e descritores 

específicos e as fontes não foram pré-determinadas.  

Como critérios de inclusão foram utilizados artigos publicados no idioma 

português e inglês, que abordaram as estratégias para promover a redução de 

erros de dispensação em hospitais. A base de dados utilizada foi a Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online) e o site do Conselho Federal de Farmácia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os sistemas de distribuição de medicamentos em ambientes 

hospitalares podem ser: coletivo, individualizado, misto ou combinado e dose 

unitária. Abaixo serão descritos os funcionamentos, vantagens e desvantagens 

destes sistemas de distribuição de medicamentos. 

 

Sistema de distribuição de medicamentos coletivo 

O sistema coletivo de distribuição de medicamentos é um método muito 

antigo e apresenta inúmeras lacunas; entretanto ainda é muito utilizado nos 

hospitais brasileiros. Neste método existem estoques de medicamentos em 

diversas alas do hospital, sendo estes estoques controlados pela equipe de 

enfermagem, a qual baseada no estoque de medicamentos disponíveis em sua 

ala do hospital envia uma solicitação de reposição para a equipe de farmácia. 

Ou seja, neste sistema de distribuição de medicamentos a farmácia não tem 

controle de quando este medicamento enviado será utilizado, em quais 

pacientes, e em quais circunstâncias, pois atua como um mero repositor de 

estoque, ficando a equipe de enfermagem responsável pela: interpretação da 

prescrição médica, separação, preparação, administração dos medicamentos 

prescritos e controle de estoque (GOMES, REIS, 2000). 

Por ser um método baseado apenas na entrega dos medicamentos nas 

unidades hospitalares, o paciente é prejudicado, pois o farmacêutico não 

participa na revisão e análise das prescrições médicas. Este fato faz com que a 



 

 

 

equipe de enfermagem esteja mais envolvida com o medicamento/paciente do 

que a farmácia (XAVIER, 2012). Como vantagem, alguns autores descrevem a 

necessidade de menos funcionários no setor de farmácia, pois a equipe de 

enfermagem desempenha várias funções relacionadas ao medicamento; 

entretanto, esta redução de funcionários implica em uma maior probabilidade 

de ocorrência de erros de distribuição de medicamentos e não deve ser 

entendida como uma vantagem deste sistema (GOMES, REIS, 2000). 

Sistema de distribuição de medicamentos Individualizado 

O sistema de distribuição de medicamentos individualizado foi um 

avanço em relação ao sistema de distribuição de medicamentos coletivo. Neste 

sistema, a farmácia do hospital, de posse da prescrição médica, cópia desta 

prescrição médica ou de uma transcrição da prescrição médica, separa os 

medicamentos que serão utilizados para cada paciente hospitalizado por 

determinado período de tempo (na maioria dos hospitais é separada a 

quantidade que será utilizada em 24 horas); e encaminha para a equipe de 

enfermagem embalagens devidamente identificadas contendo o medicamento 

de cada paciente (GOMES, REIS, 2000).  

Neste método não existem estoques de medicamentos espalhados pelos 

hospitais e a devolução dos medicamentos não utilizados reduzem o risco de 

perdas de medicamentos por armazenamento inadequado, controle 

inadequado do prazo de validade e furtos. A farmácia consegue identificar a 

quantidade exata de medicamentos utilizados em cada paciente hospitalizado, 

o que facilita o processo de cobrança dos medicamentos utilizados por 

pacientes. Controles de estoque mais rígidos são possíveis com este método, o 

que reduz gastos com compras incorretas. A equipe de enfermagem pode 

passar mais tempo em atividades de cuidado dos pacientes, pois não realiza 

mais um grande número de atividades relacionadas ao medicamento (GOMES, 

REIS, 2000).   

O sistema de distribuição de medicamentos individualizado é classificado 

em direto e indireto. A transcrição da prescrição médica, realizada pela equipe 

de enfermagem, e o envio desta transcrição para o setor de farmácia realizar a 

dispensação, corresponde ao sistema de distribuição de medicamentos 

individualizado indireto; enquanto que e o envio da prescrição médica ou de 



 

 

uma cópia da prescrição médica para o setor de farmácia realizar a 

dispensação corresponde ao sistema de distribuição de medicamentos 

individualizado direto. O método indireto apresenta maiores riscos de erros, 

pois o processo de transcrição frequentemente resulta em omissões de 

medicamentos que estavam na prescrição, acréscimo de medicamentos que 

estavam nas prescrições, troca de nome de medicamentos, transcrição de 

posologia e/ou concentração dos medicamentos diferente da constante na 

prescrição médica (ANACLETO et al., 2005). 

Sistema de distribuição de medicamentos combinado ou misto 

Neste sistema de distribuição de medicamentos os hospitais apresentam 

o sistema de distribuição coletivo em determinadas alas e o sistema de 

distribuição individualizado em outras aulas e por este motivo é classificado 

como sistema de distribuição de medicamentos combinado ou misto. 

 

Sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária  

Este sistema de distribuição de medicamentos foi criado nos anos 1960 

por farmacêuticos de hospitais norte-americanos, que observaram o 

surgimento de número elevado de novos medicamentos, cada vez mais 

potentes e um aumento na ocorrência de erros de medicação (XAVIER, 2012).  

O princípio fundamental do sistema de distribuição de medicamentos por 

dose unitária é que todos os medicamentos prescritos para os pacientes (em 

todas as formas farmacêuticas) chegam prontos para administração para estes 

pacientes, ou seja, a equipe de enfermagem não precisa realizar cálculos, 

diluições e/ou misturas; apenas deverá pegar os medicamentos que devem ser 

administrados aos pacientes no horário atual, dirigir-se até estes pacientes, 

conferir a prescrição médica, identificação do paciente e medicamento, e 

administrá-lo ao paciente (GOMES, REIS, 2000). 

Outro aspecto importante no sistema de distribuição de medicamentos 

por dose unitária é que todas as prescrições são analisadas pelo farmacêutico 

(análise farmacoterapêutica da prescrição médica), e somente após esta 

análise a prescrição médica é encaminhada para os funcionários da farmácia 

realizarem a dispensação. Em situações onde existam dúvidas ou erros de 



 

 

 

prescrição potenciais, o farmacêutico entra em contato com o médico prescritor 

para discutirem o caso (GOMES, REIS, 2000). 

Além das vantagens já alcançadas com o sistema de distribuição de 

medicamentos individualizado, este sistema apresenta outras vantagens como: 

avaliação de todas as prescrições médicas pelo farmacêutico (a farmácia 

participa de decisões clínicas, e não apenas do controle de estoque e 

faturamento dos medicamentos), a preparação dos medicamentos é realizada 

em ambiente mais adequado (na farmácia existem menores riscos de 

contaminação e preparo inadequado dos medicamentos), mais profissionais 

realizam conferência dos medicamentos antes da administração em pacientes 

(equipe de farmácia confere na hora da dispensação e equipe de enfermagem 

confere no momento da administração), a dupla checagem na separação de 

medicamentos realizada pelos funcionários da farmácia, também é uma 

vantagem alcançada neste sistema de distribuição (GOMES, REIS, 2000).  

 

Como desvantagens podemos citar o aumento dos custos relacionados a 

distribuição de medicamentos, pois é necessária a construção de áreas 

estéreis para realizar a manipulação de medicamentos estéreis (exemplo: 

colírios, medicamentos injetáveis), maior número de funcionários no setor de 

farmácia, aquisição de embalagens para acondicionamento dos medicamentos 

em suas doses unitárias, falta de farmacêuticos qualificados para realizarem 

análise farmacoterapêutica da prescrição médica, resistência da equipe de 

enfermagem de alguns hospitais (não aceitam administrar medicamentos 

preparados por terceiros) (GOMES, REIS, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para melhor visualização das vantagens e desvantagens dos Sistemas 

de Distribuição de medicamentos vide quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Vantagens e desvantagens dos Sistemas de distribuição de 
medicamentos. 

 
Sistemas Vantagens Desvantagens 

Coletivo • Acesso fácil aos 
medicamentos 

• Redução de recursos 
humanos e de 
materiais 

• Difícil controle de 
estoque 

• Aumento dos erros de 
medicação e 
dispensação 

• Aumento do custo da 
aquisição dos 
medicamentos, pelos 
extravios e perdas 

Individualizado • Redução dos 
estoques nas 
unidades, desvios e 
perdas 

• Maior controle de 
estoque 

• Aumento dos erros de 
medicação com o 
sistema de 
distribuição de 
medicamentos 
indireto 

• Maior tempo gasto 
para dispensação 

• Maior custo de 
recursos humanos e 
de materiais 

Dose unitária • Diminuição nos erros 
de medicação 

• Menores perdas e 
desvios 

• Menores custos 
• Fácil informatização 

• Alto custo de 
implementação e de 
recursos humanos 

• Dificuldade inicial  
 

Fonte: Ribeiro, 1993. 
 
 
Estratégias para minimizar a prevalência de erros de distribuição de 

medicamentos 

As estratégias para minimizar erros de dispensação se baseiam não 

apenas em criar medidas para preveni-los, mas também em torna-los visíveis; 

possibilitando a detecção antes de poder causar dano ao paciente (ANACLETO 

et al., 2010). 

 

Prescrição médica 

A prescrição médica constitui o início da cadeia que levará o 

medicamento até o paciente e um erro nesta etapa irá resultar em erros nas 



 

 

 

próximas etapas, inclusive na distribuição de medicamentos afinal, não adianta 

o sistema de distribuição dispensar os medicamentos adequadamente, se 

estes foram prescritos de maneira errada (exemplo: paciente apresenta contra-

indicação, existência de interação medicamentosa clinicamente relevante, 

sobredosagem ou subdosagem). Assim, a mudança nos métodos pelos quais 

os medicamentos são prescritos é uma estratégia eficaz para redução de erros 

nas demais etapas (SILVA, CASSIANI, 2004). 

A adoção de sistemas de prescrição eletrônica e prontuário eletrônico 

facilitam o acesso dos prescritores a informações do paciente, resultando em 

um melhor acompanhamento destes pacientes. Adicionalmente, a legibilidade 

da prescrição eletrônica e prontuário eletrônico é indiscutivelmente muito 

superior a de prescrições e prontuários médicos registrados manualmente; o 

que reduz o risco de ocorrência de interpretações incorretas pela equipe de 

farmácia no momento da distribuição dos medicamentos (GOMES, REIS, 

2000). Outra vantagem de sistemas eletrônicos é a facilidade de acesso a 

prescrição e ao prontuário, que em sistemas manuais é muito mais difícil e 

lenta na qual, o mais adequado é que uma via da prescrição médica e evolução 

diária do paciente acompanhe o medicamento durante todas as etapas da 

cadeia terapêutica do medicamento (GOMES, REIS, 2000). Muitos softwares 

de prescrição eletrônica possuem alertas que aparecem para os prescritores 

quando é encontrado um erro de prescrição (exemplo: interação 

medicamentosa potencial, sobredosagem), e atuam como sinalizadores de 

erros de prescrição. Outras estratégias relacionadas à prescrição médica são: 

padronização da prescrição médica (exemplo: evitar abreviaturas) e trabalhar 

com número adequado de medicamentos padronizados (COIMBRA, 2006). 

A realização de treinamentos periódicos dos profissionais prescritores é 

outra estratégia efetiva para ocorrência de erros de medicação. Atualmente, a 

quantidade de informação disponível e a rapidez de alteração das evidências 

científicas inviabilizam que todos os profissionais prescritores estejam 

atualizados e assim, os treinamentos consistem em uma alternativa viável para 

garantir fácil acesso a estes profissionais de informações atualizadas. Além 

disto, garantir fácil acesso a fontes de informação atualizadas sobre 

medicamentos, como livros, revistas científicas e a implantação do CIM 

(Central de Informação sobre medicamentos), também é importante para 



 

 

garantir prescrições com maior qualidade (CASSIANI, 2000). O CIM é um local 

que reúne, analisa, avalia e fornece informação sobre medicamentos, visando 

o seu uso racional (VIDOTTI, SILVA, HOEFLER, 2010). 

 

Embalagem dos medicamentos 

Atualmente medicamentos produzidos pelo mesmo fabricante possuem 

embalagens muito semelhantes, o que induz a uma série de erros de 

distribuição de medicamentos (troca de medicamentos). Neste sentido, uma 

estratégia para prevenir estes erros é utilizar marcadores (etiquetas, canetas 

marcadoras) para diferenciar medicamentos com embalagens parecidas; 

exemplo: nas caixas de fumarato de bisoprolol 5mg comprimidos são coladas 

etiquetas amarelas, enquanto que nas caixas de fumarato de bisoprolol 10mg 

são coladas etiquetas vermelhas.  

Outra estratégia é armazenar medicamentos com embalagens parecidas 

em locais separados, para evitar confusões. Pois se em uma prateleira estiver 

apenas os comprimidos de maleato de enalapril 10mg, a chance de confundi-lo 

com maleato de enalapril 20 mg é mínima.  

Adotar dupla checagem na separação de medicamentos também 

ajudará a identificar a separação inadequada de medicamento; sendo 

recomendável que além da checagem pelo olho humano, exista alguma 

checagem eletrônica (exemplo: pelo código de barras) (TEIXEIRA, CASSIANI, 

2010).  

 

Denominação dos medicamentos 

A denominação de muitos medicamentos é bastante similar (exemplo: 

retemic e renitec) e induz a inúmeros erros de distribuição de medicamentos 

(GOMES, REIS, 2000). Alocar estes medicamentos com denominação similar 

em locais diferentes é uma estratégia efetiva para reduzir estas confusões. A 

dupla checagem também reduz o risco destas confusões, e a inclusão de 

checagem eletrônica produz resultados mais efetivos.  

 

Sistema de distribuição de medicamentos 

Como descrito anteriormente o sistema de distribuição de medicamentos 

por dose unitária é o mais efetivo na redução de erros de distribuição de 



 

 

 

medicamentos. Entretanto, hospitais de pequeno e médio porte apresentam 

dificuldades financeiras para viabilizar a implantação do sistema de 

medicamentos por dose unitária. Uma estratégia viável é implantar dose 

unitária em apresentações farmacêuticas que não exijam grandes mudanças 

estruturais para sua adequada manipulação, como comprimidos e soluções 

orais e apresentações farmacêuticas que necessitem de maiores recursos 

estruturais, como soluções injetáveis e colírios, que exijam esterilidade, sejam 

distribuídas pelo sistema de distribuição de medicamentos individualizado. 

 

Estrutura física da farmácia 

Um local adequado para distribuição de medicamentos deve ter: 

instalações próprias (livres de distrações e interrupções), boa iluminação, 

ambientes separados para armazenamento e distribuição dos medicamentos, 

área física compatível com número de leitos do hospital, identificação 

adequada da localização dos medicamentos, computadores, impressoras e 

aparelho telefônico (ANACLETO et al., 2010; COIMBRA, 2006).  

 

Recursos humanos da farmácia 

Adequar o número de funcionários do setor de farmácia ao número de 

leitos e sistema de distribuição de medicamentos do hospital é imprescindível 

para evitar a ocorrência de erros de distribuição de medicamentos. Além do 

número adequado de funcionários, outra estratégia muito importante para 

prevenir erros de distribuição de medicamentos é fornecer treinamentos 

periódicos para os funcionários do setor de farmácia (BELELA, PETERLINI, 

PEDREIRA, 2011). Evitar jornadas de trabalho excessivas também é uma 

estratégia efetiva. Valorizar os funcionários do setor de farmácia com políticas 

de incentivo também são imprescindível para reduzir a ocorrência de erros de 

distribuição de medicamentos (COIMBRA, 2006).   

Incentivar os funcionários a relatarem os erros ocorridos é uma forma 

muito importante de buscar conhecimento e poder descobrir a trajetória do erro 

a fim de preveni-los antes que eles ocorram (ANACLETO, PERINI, ROSA, 

2006). Encorajar a discussão sobre possíveis defesas do sistema de 

distribuição em reuniões periódicas da equipe são estratégias que podem 

melhorar a qualidade do sistema (ANACLETO et al., 2010). 



 

 

CONCLUSÃO 

A escolha de um sistema de distribuição de medicamentos adequado, 

juntamente com profissionais bem qualificados, em um ambiente com recursos 

estruturais adequados e com auxílio de novas tecnologias são estratégias 

efetivas para redução da ocorrência de erros de distribuição de medicamentos.  
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