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RESUMO

O presente trabalho aborda a questão da segurança do paciente, com ênfase no uso de
medicamentos de alta vigilância. Tal abordagem se justifica, pois, todas Unidades hospitalares
de saúde do país, inclusive os hospitais militares, estão obrigados por força da Resolução RDC
nº36/2013, da ANVISA, a instituir ações de melhoria de qualidade e segurança dos pacientes
em serviços de saúde. Diante disto, o objetivo deste estudo é apresentar uma implementação
de ações de melhoria da segurança do paciente no processo de utilização de Medicamentos de
Alta Vigilância (MAV), realizada conjuntamente com o Núcleo de Segurança do Paciente do
Hospital Militar de Área de Campo Grande (HMilACG). Para tanto, optou-se pela realização
de uma pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva e baseada em um estudo de caso. A pesquisa
possibilitou evidenciar as principais barreiras a serem incorporadas no sentido evitar erros de
medicação nos processos de prescrição, dispensação e administração e as respectivas
estratégias a serem adotadas no sentido de garantir a segurança no uso de medicamentos de
alta vigilância. A partir disto, os planos de ação foram propostos.
Palavras-chave: Segurança do paciente. Medicamentos de Alta Vigilância. Hospital Militar.

1 INTRODUÇÃO

No  Brasil,  o  Ministério  da  Saúde  trabalha,  exaustivamente,  para  levar  um  novo

paradigma de segurança a todos os serviços  hospitalares.  Este  assunto tem sido objeto de

preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o ano de 2002. Em 2004, por

meio do programa da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, foram criadas diretrizes e

estratégias para incentivar  e  divulgar  práticas  que garantissem a segurança do paciente.  A

OMS, juntamente com a Joint Commission criaram também, seis metas destinadas às áreas de

maior problema do programa, no qual se instituiu que a meta nº3 seria Melhorar a Segurança

de Medicamentos de Alta Vigilância (JCI,2017).
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A segurança do paciente deve ser priorizada como ferramenta de gestão de risco para

redução de danos nas organizações de saúde, uma vez que os incidentes associados ao cuidado

de  saúde,  em  particular  os  eventos  adversos  (ocorrência  imprevista,  indesejável  ou

potencialmente  perigosa  na  instituição  de  saúde,  (JCI,  2017)),  representam  uma  elevada

morbidade e mortalidade em todos os sistemas de saúde. No caso dos medicamentos de alta

vigilância torna-se primordial incorporar práticas de segurança para o uso dos mesmos, para

que se possa haver melhorias no controle e no uso racional desses medicamentos dentro das

organizações de saúde.

O objetivo  deste  estudo é apresentar  uma implementação de ações de melhoria da

segurança do paciente a partir do processo de utilização de Medicamentos de Alta Vigilância

(MAV), que foi realizada conjuntamente com o Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital

Militar  de  Área  de  Campo  Grande  (HMilACG).  Ressalta-se  que  para  tanto,  buscou-se

identificar as melhores práticas de uso e administração de medicamentos, tendo como base os

padrões de trabalho dos Manuais de Acreditação da Join Commission International (JCI, 2017)

e da Organização Nacional de Acreditação (ONA, 2014) e nas recomendações do Ministério

da  Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e das Instituições

responsáveis pela segurança do paciente.

Tal abordagem se justifica, pois, todas Unidades hospitalares de saúde do país,

inclusive os hospitais militares como o HMilACG estão obrigados, por força da Resolução-

RDCnº36/2013, da  ANVISA,  a  instituir  ações  de  melhoria  de  qualidade  e  segurança  dos

pacientes em serviços de saúde (BRASIL, 2013c). Neste sentido, optou-se pela realização de

uma pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva e baseada em estudo de caso.

É importante salientar que além da obrigação legal, a segurança de uma pessoa militar

ou  seu  dependente  civil,  na  condição  de  usuário  de  um sistema hospitalar  não  tem valor

mensurável, nem questionável, devendo ser buscada sempre nas Organizações Militares de

Saúde. A segurança do paciente deve ser entendida como um componente importante para o

cuidado  humanizado,  com  foco  para  um  melhor  atendimento  aos  pacientes  e  melhores

condições para os trabalhadores,  tendo como objetivo alcançar uma cultura voltada para a

qualidade nas unidades de saúde.
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2 SEGURANÇA DO PACIENTE

A atenção para a melhoria da qualidade da assistência ao paciente afastou-se da teoria

para se tornar uma necessidade para a sobrevivência das empresas de saúde, além de ser útil e

apresentar relevância social (LABBADIA, et al., 2004).

A segurança do paciente implica na redução ao mínimo aceitável, do risco de dano

desnecessário associado ao cuidado de saúde (RUNCIMAN et al., 2009). Caracteriza-se,

portanto, como um componente essencial da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o

mundo,  importância  cada  vez  maior  para  os  pacientes  e  suas  famílias,  para  os  gestores  e

profissionais de saúde no sentido de oferecer uma assistência segura (BRASIL, 2013b).

Em  2013,  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

juntamente  com  Instituições  parceiras,  instituíram  no  Brasil  o  Programa  Nacional  de

Segurança do Paciente (BRASIL,2013a), quando foram aprovados os seis protocolos básicos

de segurança do paciente. O objetivo destes protocolos é contribuir para a qualificação do

cuidado em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional, a partir da implantação

de núcleos de segurança dos pacientes, de notificação de eventos adversos e de protocolos.

Dentre estes últimos documentos, destaca-se o Protocolo de segurança na prescrição, uso e

administração de medicamentos.

Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS,  2011),  os  eventos  adversos

(incidentes com danos ao paciente), representam uma elevada morbidade e mortalidade em

todos os sistemas de saúde. Kohn, et  al.  (2002) enfatizam, que os erros de medicação são

considerados como um tipo de evento adverso, e são os que tem maior frequência, assumindo

índices alarmantes nas organizações de saúde.

Entende-se por erros de medicação qualquer evento adverso evitável que possa causar

dano ao paciente ou dar lugar a utilização inapropriada dos medicamentos, quando eles estão

sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor (ASPH, 1998). Por

outro  lado,  um erro  de  medicação pode  ser  um evento  sentinela  à  medida  que  gera  uma

ocorrência imprevista que envolve morte ou lesão física ou psicológica grave, e sinalizam a

necessidade de investigação e resposta imediata (JCI, 2017).

A possibilidade de prevenção dos erros de medicação e do risco de dano em função da

sua ocorrência, torna-se relevante identificar a natureza e determinantes dos erros, como forma
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de  dirigir  ações  para  a  prevenção.  Ademais,  as  falhas  no  processo  de  utilização  de

medicamentos são consideradas importantes fatores contribuintes para a redução da segurança

do paciente (COHEN, 2006 apud ANACLETO, et al., 2010).

Erros  de  medicação  são  geralmente  vistos  como  estando  relacionados  com  a

administração de  um medicamento,  mas também podem incluir  erros  na prescrição ou na

dispensa de medicamentos (OMS, 2011).

Neste  sentido,  alguns  estudos  apontam  que  erros  na  medicação  ocorrem

frequentemente na prescrição e administração do medicamento. Uma pesquisa realizada por

Winterstein et al. (2002) já mostrava que 72% dos erros de medicação são iniciados durante a

prescrição, seguidos pela administração (15%), pela dispensação (7%) e pela transcrição (6%).

Em um estudo brasileiro, Brandão (2005, p. 8) relata que a causa principal dos “erros

de medicação é o conhecimento insuficiente sobre os medicamentos por parte da equipe de

saúde durante o seu processo de prescrição, dispensação, transcrição e administração.” Para

Brandão (2005) outras causas podem ser citadas,

[...]  Falta  de  conhecimento  sobre  o  medicamento;  falta  de  informação  sobre  o
paciente; violação de regras e procedimentos; deslizes e lapsos de memória; erros de
transcrição;  falha  na  checagem  da  identificação  do  medicamento;  interação
insuficiente  entre  os  serviços  dentro  dos  hospitais;  falha  na  checagem  da  dose;
problemas  com  equipamentos  médicos,  especialmente  com  bombas  de  infusão;
monitorização  inadequada;  problemas  de distribuição e estocagem dos
medicamentos; erros de preparação; falta de padronização (BRANDÃO, 2005, p. 9).

Anacleto et al. (2010) menciona ainda as seguintes definições,

Erros  de  prescrição:  é  definido  como  um  erro  de  decisão  ou  de  redação,  não
intencional, que pode reduzir a probabilidade de o tratamento ser efetivo ou aumentar
o risco de lesão no paciente.
Erros de dispensação: é definido como o desvio de uma prescrição médica escrita ou
oral,  incluindo modificações escritas feitas pelo farmacêutico após contato com o
prescritor ou cumprindo normas ou protocolos preestabelecidos. E ainda considerado
erro de dispensação qualquer desvio do que é estabelecido pelos órgãos regulatórios
ou normas que afetam a dispensação
Erros  de  administração:  é  qualquer  desvio  no  preparo  e  administração  de
medicamentos  mediante  prescrição  médica,  não  observância  dos  protocolos  e
procedimentos  operacionais  padrão  do  hospital  ou  das  instruções  técnicas  do
fabricante do produto.” (ANACLETO, et al., 2010, p.5).

Esses  incidentes  podem estar  relacionados à  prática  profissional,  aos  produtos,  aos

procedimentos  ou  aos  sistemas.  Assim,  a  supervisão  junto  aos  processos  de  prescrição,

dispensação e administração da droga são importantes meios para a redução dos eventos

adversos (FREY, 2002 apud CASSIANI, 2005, p.281).

4



2.1 METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE (IPSG)

Na  concepção  da  Joint  Commission  Internacional  (JCI)  o  objetivo  das  IPSG  é

promover melhorias específicas na segurança do paciente e elas são exigidas das organizações

acreditadas pela JCI. As seis metas relacionadas a seguir destacam áreas problemáticas nos

cuidados de saúde e descrevem soluções de consenso baseadas em evidências e especialistas

para esses problemas:  1)  Identificação  do  Paciente;  2)  Melhorar  a  comunicação  entre

profissionais  de  Saúde;  3)  Melhorar  a  segurança  de  medicamentos  de  Alta  Vigilância;  4)

Assegurar  a  cirurgia  segura;  5)  Prática  de  Higiene  das  Mãos  em  Serviços  de  Saúde;  6)

Prevenção  de  Quedas.  A meta  3,  que  a  abrange  a  questão  da  melhoria  da  segurança  de

Medicamentos de Alta Vigilância, será o foco deste estudo.

3 MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA (MAV)

O  Instituto  para  Práticas  Seguras  no  uso  de  Medicamentos  (ISMP)  conceitua

medicamentos  potencialmente  perigosos,  também  denominados  medicamentos  de  alta

vigilância, como “aqueles que apresentam risco aumentado de provocar danos significativos

aos pacientes quando há falhas na sua utilização” (ISMP, 2016, p.1).

Complementando, para Bohomol (2014),

Medicamentos  de Alta  Vigilância  (MAV) são  aqueles  com maior risco  de  causar
danos ao paciente quando envolvidos em um erro de medicação, apesar desses erros
com MAV não serem considerados comuns, podem causar danos graves com mortes
quando eles ocorrem (BOHOMOL, 2014, p.331).

A JCI (2017, p. 41) esclarece com exemplos os tipos de medicamentos incluídos como

o de alta vigilância: “incluem medicamentos de pesquisa, controlados, com janela terapêutica

estreita,  quimioterápicos,  anticoagulantes,  medicamentos  psicoterapêuticos  e  medicamentos

com aparência/ grafia ou com sons semelhantes (look-alike/sounds-alike=LASA)”.

Cabe  ressaltar  que  listas  de  medicamentos  de  alta  vigilância  são  elaboradas  e

atualizadas pelo ISMP dos EUA e adaptadas pelo ISPM Brasil. Contudo, faz-se necessário que

cada estratégia seja pensada no contexto da cultura e da realidade institucional, baseadas nos

seus próprios padrões de consumo. Deste modo, a organização de saúde precisa desenvolver

sua própria lista de MAV com base nos próprios padrões de utilização de medicamentos e nos
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seus dados internos sobre quase-falha, erros de medicação e eventos sentinelas (JCI, 2017,

p.41-42).

Portanto, a definição da quantidade de medicamentos de alto risco torna-se variável,

pois  não  há  um  número  específico  a  ser  seguido,  pelas  instituições  hospitalares,  isto

proporciona a  cada instituição certa  liberdade na escolha desses  medicamentos,  desde que

sejam respeitadas as listas disponibilizadas pelo ISMP Brasil.

A JCI, em seu manual de padrões de acreditação, preconiza como padrão de trabalho

que o hospital desenvolva e implemente um processo para melhorar a segurança dos MAV. No

mesmo sentido, o ISMP e outras organizações dedicadas à segurança do paciente recomendam

aos  profissionais de saúde que conheçam esses riscos e implementem estratégias para

minimizá-los no uso desses medicamentos, e assim prevenir erros e reduzir as consequências e

danos aos pacientes (ISMP, 2015).

Outro  problema  de  segurança  de  medicamentos  frequentemente  mencionado  é  a

administração incorreta de eletrólitos concentrados como, por exemplo, o cloreto de potássio

concentrado igual  ou  superior  a  2mEq/mL.  Os  meios  para  mitigar  ocorrências  com esses

produtos  é  desenvolver  medidas  que  visem  gerenciar  esses  medicamentos  retirando  os

eletrólitos concentrados das unidades de cuidados para a farmácia. Estes medicamentos devem

estar somente em áreas específicas, onde são clinicamente necessários, como na unidade de

Terapia Intensiva e na sala de cirurgia cardíaca, onde seriam armazenados de forma claramente

identificada e de maneira a restringir o acesso, evitando assim, a sua administração inadvertida

(JCI, 2017, p.42).

4 FERRAMENTAS PARA A ANÁLISE E A MELHORIA DE PROCESSOS

A análise e a melhoria de processos podem ser compreendidas como um conjunto de

atividades  que  tem por  objetivo  identificar  e  analisar  os  processos  de  uma organização e

propor modificações que gerem um melhor desempenho. Para tanto, por meio do mapeamento

e da modelagem dos processos organizacionais, busca-se eliminar o retrabalho e otimizar o

emprego dos recursos (SCANFONE,2017).

No contexto do Exército Brasileiro (EB), a análise e a melhoria de processos segue o

modelo operacional ilustrado abaixo:
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 Figura 1: Modelo Operacional do Escritório de Processos Organizacionais do EB.

Fonte: Cartaxo (2016, on-line.).

Esta técnica pode ser complementada nas organizações pela metodologia de análise e

solução de problemas (MASP). Esta metodologia possibilita o aumento da probabilidade de

resolver satisfatoriamente uma situação onde um problema tenha surgido. A análise e a solução

do problema é um processo que segue uma sequência lógica começando pela identificação do

problema, continuando pela análise e terminando com a tomada de decisão.  Em cada uma

destas fases a informação vai surgindo e à medida em que o processo se desenvolve é possível

identificar o que está errado, o problema a ser tratado e as possíveis causas do problema. Além

disto, o método possibilita a proposição de ação (ões) corretiva (s) para a (s) causa (s) mais

provável (is) (MENEZES, 2013).

Neste sentido, a partir de oito etapas (identificação do problema, observação, análise,

plano de acão,  ação,  verificação,  padronização e  conclusão)  busca-se identificar,  priorizar,

analisar  e  solucionar  os  problemas,  proporcionando  melhorias  significativas  para  a

organização, conforme quadro a seguir:
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Quadro 1 – As Oito etapas da Metodologia de Análise e Solução de Problemas.

ETAPA OBJETIVO

IDENTIFICAÇ
ÃO DO 
PROBLEMA

Definir claramente o problema e reconhecer sua importância

OBSERVAÇÃO
Investigar as características específicas do problema com uma visão 
ampla e sob vários pontos de vista

ANÁLISE Descobrir as causas fundamentais do problema.

PLANO DE 
AÇÃO

Elaborar um plano de ação para bloquear o problema, eliminando suas 
causas fundamentais.

AÇÃO Bloquear as causas fundamentais do problema.

VERIFICAÇÃO
Verificar se o bloqueio foi efetivo e certificar-se que o problema não 
ocorrerá novamente.

PADRONIZAÇÃO Prevenir o reaparecimento do problema.

CONCLUSÃO
Recapitular todo o processo de solução do problema para aproveitar em 
situações futuras.

Fonte: Adaptado de Menezes (2013).

A aplicação de algumas ferramentas e técnicas no sentido de facilitar o diagnóstico do

processo, sua observação e análise e a elaboração de planos faz-se necessária O quadro abaixo

apresenta as definições e funcionalidades das ferramentas de qualidade utilizadas neste estudo.

Quadro 2 – Ferramentas da qualidade utilizados no estudo.

FERRAMENTA
S

O QUE É PARA QUE 
UTILIZAR

FLUXOGRAMA
São fluxos que permite a visão global do
processo por onde passa o produto.

Estabelecer  os  limites  e
conhecer as atividades.

BRAINSTORMIN
G

É um conjunto  de  ideias  ou   sugestões
criadas  pelos  membros  da  equipe  que
permite avanços na busca de soluções.

Ampliar a quantidade de
opções  a  serem
analisadas.

5W2H
É  um  documento  de  forma  organizada
para  identificar  as  ações  e  a
responsabilidade de cada um e os custos
de cada ação.

Para planejar as diversas ações
que  serão  desenvolvidas  no
decorrer do trabalho.

 Fonte: Adaptado de Gerência de Projetos (2011, on-line).

No sentido de alcançar o objetivo deste estudo, as ferramentas da qualidade utilizadas

foram o fluxograma, o brainstorming e o 5W2H. 

5 METODOLOGIA 
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Diante  do  objetivo  do  presente  estudo,  optou-se  pela  realização  de  uma  pesquisa

aplicada, descritiva e baseada em um estudo de caso.

Esta é uma pesquisa aplicada por produzir um conhecimento para a aplicação prática

nas organizações de saúde sendo dirigido à solução de um problema específico na área da

assistência na segurança do paciente.

Quanto  a  abordagem,  a  pesquisa  foi  qualitativa  pois  não  preocupou  com  a

representatividade  numérica  e  foca  no  aprofundamento  da  compreensão  de  um problema,

exprimindo o que convém ser feito, porém sem a preocupação de se quantificar os valores e as

trocas simbólicas, nem submeter à prova de fatos.

A pesquisa descritiva  exige  do investigador  uma série  de informações  sobre o que

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada

realidade (TRIVIÑOS apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009).

Em relação aos objetivos ela é uma pesquisa descritiva, pois foi levantado uma série de

informações sobre o assunto, descrevendo os fatos, estratégias e fenômenos de determinada

realidade na área da segurança no uso de medicamentos de alta vigilância em unidades de

saúde.

Por outro lado, segundo Brito (2009, p.47), "estudo de caso é um tipo de pesquisa que

possibilita o estudo aprofundado de um caso específico e requer do pesquisador, entre outras

coisas, as seguintes características: capacidade de observação e coerência na análise dos dados

ou informações".

Como mostra Gil (2007), este tipo de pesquisa é amplamente usado nas ciências

biomédicas e sociais, pois se constitui como um estudo de caso; pode ser caracterizado como

um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema

educativo, uma pessoa, ou uma unidade social.

O  estudo  de  caso  foi  realizado  no  Hospital  Militar  de  Área  de  Campo  Grande  e

envolveu uma equipe multidisciplinar. A etapas realizadas para o desenvolvimento do estudo

de caso são descritas a seguir.

Utilizando-se da lista de padronização dos medicamentos do Hospital Militar e com

base na relação de medicamentos potencialmente perigosos do ISMP (2015), foram realizadas

reuniões técnicas multidisciplinares com os profissionais de saúde do Núcleo de Segurança do

Paciente do Hospital (formado por um médico, três enfermeiros e dois farmacêuticos), sendo
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utilizado  a  ferramenta  brainstorming,  a  fim de  eleger  uma lista  de  medicamentos  de  alta

vigilância.

Em  seguida,  ainda  por  meio  de  brainstorming  e  do  mapeamento  dos  processos

críticos, foi possível elencar, a partir das melhores estratégias previstas na literatura e cabíveis

de adequação à realidade do hospital, as principais barreiras para se evitar erros nos processos

de prescrição, dispensação e administração. Ressalta-se que para o mapeamento dos processos

foi utilizado o software de licença gratuita Bizagi Modeler, 2016.

A coleta de dados foi realizada por meio de grupo focal, por ser tratar de reuniões

interativas  entre  os  profissionais  possibilitando  a  análise  e  problematização  do  tema  em

profundidade. Durante as reuniões, havia um coordenador que era o presidente do Núcleo de

Segurança  do  hospital,  que  tinha  como  responsabilidade  a  dinamização  dos  grupos

estimulando-os ao debate, a elaboração da síntese dos encontros anteriores e de encerrar a

sessão por meio programando a pauta para os próximos encontros. Havia ainda a figura de um

observador,  responsável  pelas  anotações  pertinentes  e  gerenciamento  do  tempo,  além  de

registrar  as  reuniões  em  livro-ata  que  era  assinado  pelos  participantes  no  final  de  cada

encontro.

Foi realizada uma análise de conteúdos para apuração dos resultados e com base nas

estratégias de barreiras levantadas, foram elaborados os planos de ação com as respectivas

ações a serem implementadas, seus cronogramas e respectivos custos. Destaca- se que para a

elaboração dos planos de ação utilizou-se a ferramenta 5W2H.

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO HMilACG

A organização de saúde a ser alvo da implantação de estratégias e implementação de

melhorias visando barreiras para se evitar erros de medicação com medicamentos de alta

vigilância é o Hospital Militar de Área de Campo Grande, localizado na cidade de Campo

Grande,  Mato  Grosso do Sul. Estando subordinado a 9ª Região Militar, esta Organização

Militar de Saúde exerce atendimento à saúde aos militares e familiares dos Estados de Mato

Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo aproximadamente 50 mil usuários.
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O HMilACG tem em sua estrutura, além da área administrativa, três enfermarias, uma

clínica cirúrgica,  uma maternidade e  uma UTI,  totalizando 53 leitos  ativos.  Além disso,  o

hospital dispõe de um centro cirúrgico com quatro salas, onde se realizam cirurgias de várias

especialidades:  gerais,  ortopédicas  e  de  neurocirurgia.  Conta,  ainda,  com  um  Pronto  de

Atendimento Médico de Urgência (PAMU) e ambulatórios de várias especialidades clínicas. 

 O hospital  conta  ainda  com um prédio  da  Odontoclínica,  onde se realizam desde

atendimentos odontológicos simples até cirurgias complexas e um Serviço de Farmácia e de

Nutrição que atendem os pacientes internados.

6.2 ESCOLHA DOS MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA

A partir da lista de padronização dos medicamentos do Hospital Militar e com base na

relação de medicamentos potencialmente perigosos do ISMP (2015), foram elencados os

seguintes medicamentos como MAV conforme o Quadro 3:

Quadro 3- Medicamentos específicos de alto risco e vigilância do HMilACG

CLASSES TERAPÊUTICAS MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA

Agonistas Adrenérgicos Intravenosos Epinefrina,Noradrenalina, Dobutamina, Dopamina,
Etilefrina

Analgésicos opióides venosos Morfina, Fentanil, Alfentanil, Remifentanil, Petidina
Anéstesicos gerais, inalatórios e Intravenosos Propofol,Cetamina,Sevoflurano
Antagonistas Adrenérgicos Intravenosos Metoprolol

Antitrombóticos
Varfarina ,Heparina não fracionada e de baixo peso 

molecular (Enoxaparina), Ticagrelor e 
Clopidogrel

Inibidores da Glicoproteína IIb/IIa Tirofibana
Inibidor do Fator de Coagulação Xa Rivaroxabana
Trombolíticos Alteplase, Tecneplase
Bloqueadores Neuromusculares Suxametônio, Pancurônio, Atracúrio, Rocurônio
Inotrópicos intravenosos Milrinona, Levosimendana
Sedativos moderados Intravenosos Midazolam, Dexmetedomedina, Diazepam, Fenobarbital
Antiarrítmicos Intravenosos Amiodarona, Lidocaína
Hipoglicemiantes de uso oral Metformina,Glibenclamida

Insulina subcutânea e endovenosa (em todas 
as formas de apresentação e administração)

Insulina NPH e Regular

Contrastes radiológicos endovenosos Constraste iodado não iônico de baixa osmolaridade ,
Contraste Gadolínio

Medicamentos na forma lipossomal e 
convencional

Anfotericina B lipossomal, Complexo Lipídico, Desoxicolato

Soluções específicas eletrólitos
Cloreto de potássio 19,1%, Glicose 50%, Glicose 25%,

Cloreto de sódio 20%,
Fosfato de potássio

Soluções específicas de grande volume Água para injeção >= 100mL ; Nutrição Parenteral
Medicamento específico Nitroprussiato de sódio

Fonte: próprio autor (2017).
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Como pode ser observado, 52 medicamentos de 19 classes terapêuticas deverão ter seu

uso como Medicamentos de Alta de Vigilância no HMilACG.

6.3 ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO DE ERROS COM MAV

A partir  do  mapeamento  dos  processos  de  prescrição,  dispensação e  administração

(Apêndices A, B e C), uma vez que os mesmos são críticos para uso de Medicamentos de Alta

Vigilância, as estratégias de ação por barreira de segurança de cada um destes processos foram

identificadas. Elas são apresentadas a seguir, com a respectiva apresentação da fundamentação

de sua escolha quando necessária.

6.3.1 Barreiras de segurança na prescrição

a) Adoção da prescrição eletrônica com o devido suporte clínico, principalmente de avaliação 

da prescrição

O Protocolo de Segurança na Prescrição,  uso e  administração de medicamentos do

Ministério da Saúde (2013) e o Boletins do Instituto para Práticas Seguras no uso de

medicamentos (2014 e 2015) ressaltam a necessidade de se realizar  uma padronização do

sistema de informação relacionados ao manejo medicamentoso, com a capacidade de sinalizar:

1) o  MAV (normalmente em caixa alta  e  escrito  em cor vermelha);  2) Dose máxima dos

medicamentos;  3)Alergias; 4) Restrição de Via Administração; 5) o tempo de infusão e 6)a

diferenciação  de  medicamentos  com  aparência/  grafia  ou  com  sons  semelhantes  (look-

alike/sounds-alike=LASA)  prescritos  com  destaque  na  escrita  da  parte  do  nome  que  os

diferencia, e pode ser utilizada letra maiúscula ou negrita, como por exemplo: DOPAmina e

DOBUtamina; ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA;

b) Legibilidade

O Protocolo de Segurança na Prescrição,  uso e  administração de medicamentos do

Ministério  da  Saúde (2013) aponta  que a  ilegibilidade  da  prescrição  pode comprometer  a

comunicação entre o prescritor e paciente e entre o prescritor e demais profissionais de saúde,

sendo geradora importante de erros de medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com

nomes parecidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 5).

c) Uso de abreviaturas
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O mesmo protocolo de Prescrição Segura do Ministério da Saúde (2013), recomenda

que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas,  pois seu uso aumenta a

chance de erro de medicação e ressalta:

Caso seja indispensável em meio hospitalar, a instituição deve elaborar, formalizar e
divulgar uma lista de abreviaturas padronizadas, de modo a promover a adequada
comunicação entre os membros da equipe de saúde. Essa lista não deve conter
abreviatura  de “unidades” (U) e “unidades internacionais” (UI), utilização de
fórmulas químicas (KCl,  NaCl,  KMnO4  e  outras)  e  nomes  abreviados  de
medicamentos (HCTZ, RIP, PEN BEZ, MTX, SMZ-TMP e outros) (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2013, p. 6).
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Destaca, ainda, que caso exista padronização de abreviatura para via de administração,

preferir o uso de “EV” (para endovenosa) em vez de IV (intravenosa), em função do risco de

erro de interpretação do “IV” como “IM”, sobretudo quando associado a pouca legibilidade da

prescrição.

O referido Protocolo (2013) indica que:

expressões vagas que levem o paciente ao erro como “usar como de costume”, “se
necessário”,  “a  critério  médico”  devem  ser  abolidas  das  prescrições  e
obrigatoriamente descritas com dose, posologia e condição que determina o uso ou
interrupção do medicamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 11).

d) Procedimento de Dupla Checagem

O  protocolo  do  Ministério  da  Saúde  (2013,  p.16)  ressalta  que  “as  doses  dos

medicamentos  potencialmente perigosos ou de alta vigilância deverão ser conferidas com

dupla checagem na fase dos cálculos para prescrição e análise farmacêutica da prescrição para

dispensação”.

6.3.2 Barreiras de segurança na dispensação e armazenamento

a) Análise da prescrição pelo farmacêutico.

Para uma dispensação segura de medicamentos, o Protocolo do Ministério da Saúde

(2013) enfatiza a figura do profissional farmacêutico ao estabelecer que o  farmacêutico deve

analisar as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, conferindo se todos os

elementos de identificação da instituição, do paciente, do prescritor e a data estão disponíveis,

além  disso  deve-se  analisar  os  medicamentos  prescritos,  principalmente  revisando  as

prescrições  de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta  vigilância,  evitando que

possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação.

b) Armazenamento sinalizado pelo MAV

O Protocolo de Segurança do Ministério da Saúde (2013) preconiza que a farmácia

deve  seguir  as  Boas  Práticas  de  Armazenamento  de  Medicamentos  e  possuir  padrões

atualizados que definam regras para o armazenamento, privilegiando a segurança do processo

de dispensação. Neste sentido, pode-se lançar mão de ordenamento alfabético e/ou por forma



farmacêutica  associado  à  identificação,  com  etiquetas  coloridas  dos  medicamentos  com

elevado risco de troca e os potencialmente perigosos/alta vigilância.

Recomenda,  ainda,  que  deve-se  identificar  os  locais  de  armazenamento  de

medicamentos  que  apresentam  grafias  e  sons  semelhantes,  com  etiquetas  de  alerta  que

proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com letras maiúsculas e em negrito

vermelho,  destacando-se  a  diferença  entre  nomes  parecidos,  como,  por  exemplo:

EPINEFrina; NOREPinefrina.

Nos postos e UTI, geralmente são armazenados em locais fechados com chave e

sinalizados, sendo responsabilidade do chefe de enfermagem (ZANETTI, 2014). Além disso,

deve  ser estabelecida uma cota desses medicamentos, conforme a necessidade e as

características de  cada  unidade.  Essas  cotas  devem  ser  controladas  diariamente  pela

Enfermagem e periodicamente pela Farmácia e permanecer nas unidades de internação apenas

os medicamentos de alta vigilância  que sejam absolutamente necessários à assistência ao

paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Ainda, segundo o Protocolo do Ministério da

Saúde  (2013),  deve-se permanecer nas  unidades de internação apenas os medicamentos

potencialmente perigosos ou de alta vigilância que  sejam  absolutamente  necessários  à

assistência ao paciente

O Instituto para Práticas Seguras no uso de medicamentos (ISPM, 2015) recomenda,

ainda,  que  sejam recolhidas  as  ampolas  de  cloreto  de  potássio  concentrado  dos  estoques

existentes nas unidades assistenciais, devendo ser identificadas com etiquetas de Alerta em

caixa alta: “DILUIR ANTES DE ADMINISTRAR”.

c) Utilização de sistema de distribuição adequado.

O protocolo do Ministério da Saúde (2013, p.21) afirma que “o tipo de sistema de

distribuição adotado tem relação direta com a frequência de erros” e preconiza como sistema

mais seguros: o sistema de distribuição individualizado e o sistema de distribuição por dose

unitária.

O referido protocolo (2013) caracteriza o sistema individualizado como um sistema

distribuição dos medicamentos por paciente, de acordo com a prescrição médica, geralmente

para um período de 24 horas de tratamento. Esse sistema se mostra mais seguro que o sistema



coletivo, entretanto, menos seguro que o sistema por dose unitária. Por outro lado, define o

sistema de distribuição por dose unitária quando a distribuição dos medicamentos é feita com

doses  prontas  para  a  administração de  acordo com a  prescrição  médica.  Nas  unidades  de

internação são estocados apenas os medicamentos para atendimento de emergências e as doses

necessárias  para  suprir  as  24  horas  de  tratamento  dos  pacientes.  Nesse  sistema,  os

medicamentos também poderão ser dispensados por horário de administração,  reduzindo a

quantidade  e  variedade  de  medicamentos  nas  unidades  de  internação.  (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2013, p.21-22).

O protocolo recomenda,  ainda,  a  implantação de sistemas informatizados seguros,

organizados  e  eficazes  de  dispensação para  reduzir  a  ocorrência  de  erros,  privilegiando a

dispensação  por  dose  individualizada  e  unitária,  com  controle  por  código  de  barras  ou

equivalente superior, de modo a assegurar a rastreabilidade do lote, fabricante e validade dos

medicamentos e produtos para a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013 p. 25).

d) Unitarização das doses de MAV.

Segundo  o  Boletim  do  ISPM  (2015,  p.  2  -  3),  “os  medicamentos  potencialmente

perigosos  ou  de  alta  vigilância  devem  ser  identificados  de  forma  diferenciada  dos

medicamentos em geral, normalmente com alertas e identificação visual”. Recomenda, ainda,

a utilização de seringas adequadas para administração de soluções orais com conexões que não

podem  ser  adaptáveis  aos  sistemas de administração endovenosa. Além disso, ressalta a

necessidade da identificação correta  de  seringas,  utilizando  etiquetas  contendo  nome  do

paciente, nome da solução, concentração e via de administração assistenciais. (ISPM, 2015, p.

2)

e) Dupla checagem na dispensação.

O momento da dispensação de medicamentos é considerado crítico, sendo importante a

prática da dupla checagem, pois trata-se da conferência entre farmácia e a enfermagem, pois é

justamente nessa situação em que se observa o maior número de erros, devido à falta de

atenção de ambos os setores (ISPM, 2015).

Deve-se  empregar  a  dupla  checagem  (duplo  check)  independente,  na  qual  a

profissional  checa  paralelamente  o  trabalho realizado por  outro.  Mesmo considerando que



todos são susceptíveis a cometer erros, a probabilidade de que duas pessoas cometam o mesmo

erro com o mesmo medicamento e o mesmo paciente é menor (ISPM, 2015, p. 3).

6.3.3 Barreiras de Segurança na administração

O protocolo do Ministério da Saúde (2013, p. 31) afirma que “etapa de administração é

a última barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e

dispensação,  aumenta,  com  isso,  a  responsabilidade  do  profissional  que  administra  os

medicamentos.”   Algumas  boas  práticas  na  admisnistração  de  medicamentos  são

recomendadas pelo referido documento:

a) Estabelecimento  de  protocolos  de  administração  com  o  objetivo  de  minimizar  as

consequências dos erros.

O protocolo de Segurança do Ministério da Saúde (2013), preconiza os nove certos da

administração de medicamentos, que são utilizados para advertir os profissionais sobre fatores

que podem ocasionar os erros de medicação. São eles: Medicação certa; Paciente certo; Dose

certa;  Via  certa;  Horário  certo;  Registro  certo;  Ação  certa;  Forma  farmacêutica  certa  e

Monitoramento certo.

Tais  itens  devem  ser  sistematicamente  verificados  a  cada  administração

medicamentosa. Cada um dos certos deve funcionar como uma efetiva barreira para evitar as

ocorrências de eventos indesejados ao paciente, uma vez que erros de medicação são passíveis

de prevenção (ELLIOTT, 2010).

b) Instituir a prática de dupla checagem por dois profissionais, para os cálculos de diluição e

administração de medicamentos de alta vigilância.

O Protocolo do Ministério da Saúde (2013) preconiza:

Nova dupla checagem deve ser  feita  pela enfermagem antes  da administração do
medicamento. A dupla checagem é particularmente importante para medicamentos
prescritos  em  Pediatria,  Oncologia  e  Unidades  de  Tratamento  Intensivo,
principalmente  no momento  da  administração  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2013,
p.10).

A matéria sobre dupla checagem vem sendo recomendada pelos Conselho Regionais

Enfermagem, como o do Estado de São Paulo como o parecer técnico regulamentando a dupla



checagem em todos os procedimentos assistenciais, a fim de garantir ações de saúde mais

seguras:

[...]  Diante  da  necessidade  de  comprometimento  cada  vez  maior  com  ações
assistenciais  de  saúde  mais  seguras,  recomenda  que  a  equipe  de  Enfermagem
incorpore  a  dupla-  checagem na realização de todo e qualquer procedimento
assistencial, independentemente  do nível tecnológico existente na instituição de
saúde. No entanto, recomenda a elaboração de um protocolo técnico institucional. O
Enfermeiro pode realizar dupla checagem sobre todos os procedimentos executados
pelos membros da equipe de Enfermagem, inclusive sobre enfermeiros. O Técnico de
Enfermagem sobre outros Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, e o Auxiliar apenas
sobre outros Auxiliares de Enfermagem. Deve-se atentar também para a realização da
dupla-checagem  documentalmente,  lembrando,  entretanto,  que  não  pode  haver
prejuízo da qualidade e legibilidade das  anotações de Enfermagem (COREN- SP,
2013, p. 5).

c) Instituir um manual de diluição e compatibilidade entre fármacos e soluções na instituição,

disponibilizando na área de preparo em linguagem simples e de rápido acesso, sob forma de

cartazes, por exemplo.

A implementação  de  um  manual  de  diluição  e  compatibilidade  entre  fármacos  e

soluções  na  instituição,  com linguagem fácil  e  rápido acesso,  segue as  recomendações  de

Cohen (2006 apud ANACLETO et al., 2010, p.7),

Para minimizar o risco de erros, os profissionais de saúde devem ter acesso (rápido) à
informação  atualizada  sobre  os  medicamentos  através  de  textos  de  referência,
reduzindo  assim,  as  falhas  de  comunicação  são  causas  importantes  de  erros  de
medicação. [...] As organizações de saúde devem promover a redução das barreiras
de comunicação entre os profissionais de saúde (COHEN, 2006 apud ANACLETO et
al., 2010, p. 7).

d) Padronizar equipamentos como bombas de infusão e dispositivos para administração dos

medicamentos, limitando a variedade de opções, mantendo sua manutenção em dia.

Neste sentido, segundo Cohen (2006 apud ANACLETO et al., 2010, p.8),

[...] o design de alguns dispositivos e bombas utilizados para administração (infusão)
dos medicamentos pode facilitar a ocorrência de erros. Como por exemplo, bombas
de infusão  com  fluxo  livre  para  administração  de  medicamentos  intravenosos,
conexões  de  tubos  e  cateteres  compatíveis  para  administração  de  medicamentos
intravenosos e dietas (COHEN, 2006 apud ANACLETO et al., 2010, p. 8).

6.4 PLANOS DE AÇÃO

A incorporação de novas práticas na organização requer a implementação das ações

elencadas por meio de um planejamento. No caso deste estudo, este planejamento foi realizado



de forma participativa pela equipe multidisciplinar do Núcleo de Segurança do paciente e o

envolvimento de integrantes de setores chaves: Farmácia, Enfermagem, almoxarifado e do

setor de Informática do hospital.

Como  resultado  deste  processo,  três  planos  de  ação  com  atribuições  e

responsabilidades, conforme as ações de segurança a serem implementadas e vinculados aos

processos de prescrição, dispensação e distribuição, foram sugeridos. Eles são apresentados a

seguir.

          Figura 1 – Plano de Ação para Segurança na prescrição com MAVs

         Fonte: dados da pesquisa (2017).



A Figura 1 mostra por meio de uma matriz 5W2H , quais as atividades pertinentes a serem

realizadas a fim de atingir a segurança na prescrição, bem como as atribuições dos responsáveis,

sendo que até o momento da pesquisa somente a etapa de identificação do paciente, por meio de

uso de pulseiras, havia sido concluída. Ainda que a etapa esteja finalizada, não pode-se realizar

ainda um estudo do impacto com essa medida no sentido de evidenciar algum mitigação dos erros

por falta identificação, uma vez que o hospital não tinha um procedimento de notificação anterior

que permitisse comparar os dados antes e depois da implantação da ação. Por outro lado, verifica-

se que a capacitação dos prescritores é uma medida importante para melhoria do processo, uma

vez que ao realizar o treinamento do pessoal técnico no sistema de prescrição, visa mitigar erros

nesta  etapa  do  processo  evitando  que  o  mesmos  sejam  perpetuados  ao  longo  da  cadeia

medicamentosa.

  Figura 2 -Plano de Ação para Segurança na dispensação com  MAVs

Fonte : dados da pesquisa (2017).



A Figura 2 mostra as ações a serem realizadas para alcançar a segurança da dispensação

com MAVs, observa-se que muitas atividades são de inteira responsabilidades da Farmácia do

Hospital,  uma vez  que  a  grande maioria  dos  erros  são  cometidos  pela  equipe  daquele  setor

quando da realização do processo de dispensação. Portanto, a importância de instituir um sistema

seguro de distribuição dos medicamentos e um armazenamento sinalizado dos MAVs, além da

unitarização destes medicamentos com alertas de segurança. O treinamento do pessoal técnico,

inclusive da Enfermagem torna-se imprescíndivel pois tem como objetivo a execução correta dos

procedimentos de checagem e da identificação desses medicamentos, evitando assim a sua troca

no momento da administração ao paciente.

   Figura 3 – Plano de Ação para Segurança na Administração com MAVs

Fonte: dados da pesquisa (2017).



A Figura 3 mostra a matriz de ação a fim de instituir a segurança na administração com

MAVs,  sendo de coordenação e responsabilidade da Enfermagem  e da Farmácia do hospital,

uma vez que os erros nesta etapa advém do desvio no preparo e administração de medicamentos,

por não observância das recomendações ou guias do hospital ou das instruções técnicas.  Neste

caso,  foi preconizado a adoção de protocolos de administração (incluindo a dupla checagem e

aprazamento  correto  no  processo),  além  da  implantanção  de  manuais  de  diluição  de

medicamentos,  acompanhado  com  a  padronização  de  dispositivos  para  administração  mais

seguros,  com o devido plano de manutenção destes equipamentos,  além da realização de um

treinamento efetivo da enfermagem.

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa possibilitou evidenciar as principais barreiras a serem incorporadas no sentido

de evitar  erros  de medicação nos  processos  de  prescrição,  dispensação e  administração e  as

respectivas  estratégias  a  serem  adotadas  no  sentido  de  garantir  a  segurança  no  uso  de

medicamentos de alta vigilância.

Com base em seus achados, é oportuno ressaltar  a importância do estabelecimento de

saúde em possuir uma política de incentivo à melhoria da segurança do uso de medicamentos,

principalmente aqueles potencialmente perigosos, no sentido de se prevenir e evitar a ocorrência

de erros de medicação e do risco de dano aos pacientes.

Diante disto, ao finalizar a implementação de um protocolo de uso de medicamentos de

alta vigilância, a instituição deverá promover o acesso a informação a todos os profissionais, se

possível de forma simples e de rápida consulta, como por exemplo: sob forma de cartazes nos

ambientes de prescrição, dispensação e administração dos medicamentos, com o intuito de evitar

erros e danos aos seus pacientes.

Outro aspecto a ser considerado, é que todo trabalho de segurança do paciente deve estar

voltado para uma equipe multidisciplinar e ocorra em um ambiente que permita a notificação de

erros sem um caráter punitivo, de modo a estimular a organização para o aprendizado e para a

melhoria contínua dos processos.

O estudo evidenciou, também, a importância do farmacêutico como um profissional com

papel fundamental para a redução dos erros, pois além de auxiliar na sua prevenção, é ele quem



monitora todos os setores por onde passam os medicamentos inclusive aqueles de alta vigilância.

Sendo  assim,  pode  ser  considerado  como  peça  fundamental  na  equipe  multidisciplinar,  pois

contribui ao serviço no sentido de diminuir os erros de medicação por meio do monitoramento

das prescrições médicas e da orientação sobre o uso e administração segura dos medicamentos a

todos profissionais de saúde pertencentes à organização.

Por outro lado, os resultados apontam na necessidade do hospital em proporcionar aos

profissionais,  a  capacitação  permanente  por  meio  de  treinamento  sobre  o  uso  seguro  de

medicamentos,  inclusive  os  MAVs,  de  modo  a  desenvolver  neste  aspecto  competências  aos

profissionais da equipe de saúde.

Cabe, ainda, ressaltar que a lista de padronização dos medicamentos de alta vigilância

apresentada neste trabalho, deve ser revista de forma contínua, à medida que forem notificados

novos erros com esses medicamentos no hospital ou ocorrerem eventos sentinelas na literatura

que justifiquem a inclusão de novos produtos na lista de medicamentos de alta vigilância.

Por fim, este trabalho requer um maior aprofundamento, no que tange ao monitoramento

do desempenho das  estratégias  de  prevenção de  erros  com medicamentos  de  alta  vigilância,

através  da análise  dos resultados  das medidas de prevenção implementadas.  Neste  sentido,  é

preciso  um acompanhamento  dos  resultados  por  meio  de  dados  objetivos  representados  por

indicadores, que serão medidos durante a execução dos processos de prescrição, dispensação e

administração.

Assim sendo, sugere-se a adoção dos indicadores preconizados pelo Programa Nacional

de Segurança do Paciente a serem implementados para monitoramento dos erros de medicação

com MAVs, como por exemplo: taxa de erros na prescrição, taxa de erros na dispensação de

medicamentos e taxa de erros de administração de medicamentos.



SAFETY IN THE USE OF HIGH-ALERT MEDICINES: a description of  an
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ABSTRACT

The present work addresses the issue of patient safety, with emphasis on the use of
high- alert medications. Such an approach is justified because all hospital units in the country,
including military ones, are required by Resolution RDC nº36/2013, of ANVISA, to institute
actions to improve the quality and safety of patients in health services. In view of this, the
objective of this study is to present an implementation of actions to improve patient safety in
the  process  of  using  High-Alert  Medications  (MAV),  performed  together  with  the  Patient
Safety Center of the Military Hospital of Campo Grande (HMilACG). For that, it was decided
to carry out an applied,  qualitative and a descriptive research based on a case study. This
research made it possible to highlight the main barriers to be incorporated in order to avoid
medication  errors  in  the  prescribing,  dispensing  and  administration  processes  and  the
respective  strategies  to  be  adopted  in  order  to  guarantee  safety  in  the  use  of  high-alert
medications. From this, action plans were proposed.
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APÊNDICE A – Processo de prescrição do HMilACG



APÊNDICE B – Processo de dispensação de medicamentos do HMilACG



APÊNDICE C – Processo de administração de medicamentos do HMilACG
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