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RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo que destaca a influência dos padrões da acreditação 
hospitalar no monitoramento dos medicamentos de alta vigilância, através de uma 
abordagem das medidas usadas para redução de incidentes realizadas pela 
farmácia clínica baseada nas instituições acreditadoras. É uma revisão da literatura 
com ênfase no papel da farmácia hospitalar na segurança do paciente e controle de 
medicamentos potencialmente perigosos. Foram usados artigos científicos, trabalhos 
publicados e achados da internet a partir do ano 2000 até o ano atual. Os 
Medicamentos de alto risco são capazes de aumentar riscos e provocar danos 
significativos aos pacientes devido a erros no processo de utilização. A informação 
aos riscos associados a esses medicamentos e as características diferenciadas que 
os mesmos apresentam em comparação aos demais medicamentos é de suma 
importância. Sendo assim, o caminho mais promissor para evitar ou minimizar os 
erros é saber quais são esses medicamentos e quais precauções devem ser 
tomadas durante a sua utilização. Os padrões da acreditação hospitalar são de 
grande relevância no controle dos medicamentos de alta vigilância nas ações da 
farmácia clínica. Por isso, a padronização dos procedimentos é imprescindível 
nesses processos, pois tem finalidade de produzir o melhor resultado possível, 
priorizando sempre a saúde do paciente. A prevenção de falhas de medicação tem 
se tornado um grande desafio para todos os profissionais de saúde, sendo 
necessário o aprofundamento do estudo do tema, porém é possível torná-la 
praticável com o desenvolvimento de um plano de ação focado nos pacientes, 
profissionais de saúde, preparo, dispensação, administração e monitoramento de 
medicamentos. 
 
Palavras-chave: Acreditação hospitalar; Farmácia clínica; Medicamentos de alta 

vigilância; Segurança do paciente.  
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ABSTRACT 

This study is a study that highlights the influence of hospital accreditation standards 
on the monitoring of high vigilance drugs through an approach to the measures used 
to reduce incidents performed by the clinical pharmacy based in the accrediting 
institutions. It is a review of the literature with emphasis on the role of hospital 
pharmacy in patient safety and control of potentially dangerous medications. The 
scientific data, published works and the findings of the Internet were separated from 
the year 2000 to the current year. High-risk drugs are capable of increasing risks and 
causing significant harm to patients due to errors in the use process. The information 
on the risks associated with these drugs and the differentiated characteristics they 
present in comparison to other medicines is of paramount importance. Therefore, the 
most promising way to avoid or minimize errors is to know what these medicines are 
and what precautions should be taken during their use. The standards of hospital 
accreditation are of great relevance in the control of high vigilance drugs in the 
actions of the clinical pharmacy. Therefore, the standardization of procedures is 
essential in these processes, as it has the purpose of producing the best possible 
result, always prioritizing the patient's health. The prevention of medication failures 
has become a major challenge for all health professionals, and it is necessary to 
deepen the study of the topic, but it is possible to make it feasible with the 
development of an action plan focused on patients, health professionals, preparation, 
dispensing, administration and monitoring of medicines. 
 
 

 

Key-words: Clinical Pharmacy; High Vigilance Drugs; Hospital Accreditation; Patient 
Safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prática da farmácia clínica em hospitais está em ascensão, pois é um 

recurso usado para promoção do uso racional de medicamentos, através dos 

cuidados farmacêuticos, visando à eficácia do tratamento, e assim gerando 

benefícios na saúde e bem estar do paciente. A atenção farmacêutica produz ótimos 

resultados, em especial na redução de incidentes relacionados aos medicamentos. 

As normas e os procedimentos abordados na acreditação hospitalar são 

grandes aliados da farmácia clínica, pois quando uma unidade hospitalar decide 

padronizar os seus processos; sabendo que a acreditação tem como objetivo a 

melhoria contínua da assistência prestada, há um ganho na qualidade dos serviços 

farmacêuticos.  

Sendo assim, os padrões da acreditação hospitalar são de suma importância 

no controle dos medicamentos de alta vigilância no serviço de farmácia clínica, pois 

produz melhores resultados terapêuticos, atendendo as necessidades dos usuários 

através da prestação de um serviço íntegro, contínuo, seguro e efetivo, onde o 

farmacêutico gerencia o uso de medicamentos de forma individual tornando-o mais 

eficiente. 

Como os padrões da acreditação hospitalar influenciam no monitoramento 

dos fármacos de alta vigilância? Através do conhecimento da estrutura, processos e 

entidades do sistema de acreditação hospitalar no âmbito farmacêutico é possível 

aprimorar a gestão e a qualidade da assistência farmacêutica e produzir a 

diminuição de incidentes, prevenindo erros e incentivando a melhora contínua dos 

serviços da farmácia clínica. 

Por esse motivo, o objetivo deste trabalho foi abordar as medidas para 

redução de incidentes realizadas pela farmácia clínica baseadas nas instituições 

acreditadoras. E teve como objetivos secundários: Destacar as normas preventivas 

no uso de medicamentos potencialmente perigosos no âmbito hospitalar; Estudar a 

qualidade da assistência farmacêutica através de um sistema de acreditação 

hospitalar; E expor os principais métodos para prevenir falhas e aumentar a 

segurança do paciente na utilização de medicamentos. 

Este trabalho foi realizado através da revisão da literatura sobre o papel da 

farmácia clínica no controle de medicamentos de alta vigilância nos processos de 

acreditação hospitalar com ênfase na segurança do paciente e na redução de 
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incidentes relacionados aos medicamentos potencialmente perigosos. Foram usados 

artigos científicos, trabalhos publicados e achados da internet a partir do ano 2000 

até o ano atual. As buscas foram feitas através da internet nos sites referente às 

seguintes instituições, biblioteca virtual de saúde (BVS), Instituto para Prática do Uso 

de Medicamentos (ISMP), Organização Nacional de Acreditação (ONA) Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde (SBFHS), Mistério da Saúde, na Organização 

Médica de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

Conselho Federal de Farmácia (CFF). 
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2. AS NORMAS PREVENTIVAS NO USO DE MEDICAMENTOS 

POTENCIALMENTE PERIGOSOS NO ÂMBITO HOSPITALAR 

 

Medicamentos potencialmente perigosos são capazes de aumentar riscos e 

provocar danos significativos aos pacientes devido a erros no processo de utilização. 

E também podem ser denominados medicamentos de alto risco ou medicamentos 

de alta vigilância. Mesmo não sendo os medicamentos com erros mais frequentes, 

suas consequências tem propensão a ser mais graves, podendo causar lesões 

irreversíveis em pacientes ou até mesmo a morte. O ISMP e outras organizações 

aplicadas à segurança do paciente no mundo aconselham aos profissionais de 

saúde que conheçam os riscos relacionados aos medicamentos potencialmente 

perigosos e programem estratégias para a prevenção de incidentes (AHOUAGI - et 

al., 2015). 

Quando se fala em erros de medicação é importante saber distinguir as suas 

termologias, devido ao fato de não existir uma taxonomia universal, o que pode 

prejudicar estudos sobre o tema. Segundo Analecto et al. (2010), as principais 

classificações são: 

• Reação adversa a medicamento: Resposta nociva a uma droga, não 

intencional, que ocorre em doses usuais. 

• Eventos adversos relacionados a medicamentos: Qualquer dano ou 

injúria causada pela intervenção médica ao paciente relacionada a 

medicamentos. 

• Erro de medicação: Qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado do medicamento. 

 

 O uso de medicamentos deve ser uma ação multidisciplinar e, portanto, o 

desenvolvimento e operações de programas de prevenção de falhas devem 

submeter-se a interação de todos os profissionais envolvidos, até mesmo dos 

pacientes. Todas as práticas para melhoria da segurança na utilização dos MPP’s 

precisam se respaldar em normas básicas de segurança com objetivo de minimizar a 

possibilidade de ocorrência de incidentes, bem como seus eventos adversos. Essas 

práticas consistem nos princípios de simplificação e padronização de procedimentos 

com finalidade de prevenção de erros envolvendo MPP’s (ANALECTO et al., 2010).  
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para práticas 

seguras na administração de medicamentos deve-se seguir os “Os noves certos” na 

administração de medicamentos: 

I. Paciente certo: Conferir o nome completo do cliente antes de 

administrar o medicamento e utilizar no mínimo dois identificadores para confirmar o 

paciente correto. 

II. Medicamento certo: Conferir se o nome do medicamento que tem em 

mãos é o que está prescrito e se o paciente não é alérgico ao medicamento. 

III. Via certa: Identificar a via de administração prescrita; Higienizar as 

mãos com preparação alcoólica para as mãos ou sabonete líquido e água, antes do 

preparo e administração do medicamento; Avaliar a compatibilidade do medicamento 

com os produtos para a saúde utilizados para sua administração Esclarecer todas as 

dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor ou farmacêutico previamente à 

administração do medicamento. 

IV.  Hora certa: Garantir que a administração do medicamento seja feita 

sempre no horário certo para obtenção da resposta terapêutica adequada.  

V. Dose certa: Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. 

Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada; 

Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquele paciente; 

Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição; Realizar dupla checagem dos 

cálculos para o preparo e programação de bomba para administração de 

medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância; Medicações de uso, 

caso seja necessário, deverão, ser acompanhadas da dose, posologia e condição de 

uso, quando prescritas. 

 VI. Documentação certa: Registrar na prescrição o horário da 

administração do medicamento; Checar o horário da administração do medicamento 

a cada dose; Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais 

como adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos 

adversos. 

VII. Razão/orientação correta: Esclarecer dúvidas sobre a razão da 

indicação do medicamento, sua posologia ou outra informação antes de administrá-

lo ao paciente, junto ao prescritor. 

VIII.   Forma certa: Checar se a forma farmacêutica e a via de administração 

prescritas estão apropriadas à condição clínica do paciente; Sanar as dúvidas 
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relativas à forma farmacêutica e a via de administração prescrita junto ao enfermeiro, 

farmacêutico ou prescritor; A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose 

unitária ou manual de diluição, preparo e administração de medicamentos; caso seja 

necessário, realizar a trituração do medicamento para administração por sonda 

nasogástrica ou nasoentérica. 

IX.  Resposta certa: Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, 

quando possível, se o medicamento teve o efeito desejado; Registrar em prontuário 

e informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes do esperado para o 

medicamento; Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados. 

(ANVISA, 2013) 

A padronização operacional é uma ferramenta fundamental para prevenir 

incidentes envolvendo medicamentos, pois através da adequação dos processos de 

serviços prestados em hospitais garantimos um trabalho de qualidade e eficiente 

(GIRARDI; SALETE 2016). 

A farmácia deve possuir procedimento operacional atualizado constando a 

conferência do armazenamento do produto certo, no local certo. Procedimento qual 

deverá ser realizado de forma contínua e sistemática, com registro de execução, 

efetivando a segurança no armazenamento e dispensação, inclusive após devolução 

de medicamentos. Os locais de armazenamento e dispensação de medicamentos da 

farmácia devem ser limpos, organizados, bem iluminados e com adequado controle 

e registro de temperatura, umidade e controle de pragas. Todos os profissionais da 

farmácia devem conhecer o processo de dispensação de medicamentos deve 

possuir procedimento operacional de padrão escrito, homologado e atualizado 

(ANVISA, 2013). 

O quadro 1 abaixo é um exemplo de procedimento operacional padrão-POP 

criado pelo Hospital de Clínicas Federal do Triângulo Mineiro, onde consta o plano 

de trabalho farmacêutico, composto de normas técnicas para a realização do uso 

seguro dos medicamentos potencialmente perigosos em uma farmácia hospitalar. 

     

 

Quadro 1: Plano de trabalho farmacêutico. 

Ações Não conformidades 
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• Segregar e dispensar os MPP;                           

• Verificar posologia, duração de 

tratamento, via de administração, 

diluente, volume de diluição, tempo de 

infusão, horário, interações, 

incompatibilidades; 

• Liberar a prescrição médica para a sala de 

dispensação, mediante assinatura do 

farmacêutico responsável pela triagem; 

• Realizar dupla checagem da prescrição e 

vistar a prescrição em campo próprio; 

• Liberar a prescrição para ser registrada no 

sistema por meio de código de barras; 

• Embalar os medicamentos e realizar nova 

conferência da prescrição e dos 

medicamentos dispensados; 

• Selar a embalagem contendo os 

medicamentos e ticket de identificação; 

• Entregar nas unidades de internação. 

• Caso durante a triagem da prescrição, o 

farmacêutico detectar algum erro, 

inconformidade ou dados incompletos, 

deverá contatar o médico responsável pela 

prescrição. Tal atividade é registrada em 

formulário próprio de Atenção 

Farmacêutico à Prescrição Médica; 

• Se o médico prescritor ou médico 

responsável pelo cliente não for localizado 

para esclarecimentos sobre a prescrição, o 

farmacêutico enviará uma notificação 

juntos ao restante dos medicamentos, que 

deverá ser entregue ao enfermeiro e/ou 

médico; 

•  Mediante o conteúdo da notificação, o 

farmacêutico avaliará o envio ou não do 

medicamento; 

• Conforme normas de dispensação, 

medicamentos com prescrições “a critério 

médico” e “se necessário” não são 

enviados para as Unidades, sendo 

dispensados no momento da utilização 

pela farmácia. 

Fonte: Adaptado de Stacciarine (2017, p.11). 

 

Os prestadores de serviços de saúde, assim como o farmacêutico, devem 

notificar incidentes relacionados a medicamentos através da farmacovigilância. De 

acordo a Organização Mundial de Saúde - OMS, a farmacovigilância é a detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros problemas 

relacionados a medicamentos. Todos eles são submetidos a uma avaliação rigorosa 

de eficácia, qualidade e segurança, antes de obterem registro da ANVISA. Porém, 

algumas reações adversas raras e graves só são detectadas após o uso do fármaco 

por um grande número de indivíduos ou por um período prolongado de tempo. Por 

essa razão, é importante a realização de uma vigilância eficaz pós-comercialização 

dos medicamentos (ANVISA, 2012). 

Os erros notificados deverão ser classificados de acordo com o tipo de falha, 

são erros de omissão quando o medicamento é prescrito, mas nenhuma dose é 

dispensada ou o número de doses é abaixo do prescrito. São erros de concentração 

e forma farmacêutica quando o fármaco é dispensado em concentração diferente ou 
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forma farmacêutica diferente daquela prescrita. O erro denominado como 

medicamento errado ocorre quando é prescrito um medicamento e dispensado 

outro, podendo estar associado a medicamentos com nome ou pronúncia similares, 

sendo possível a troca no momento da dispensação (ANVISA, 2013). 

Um evento é apontado como clinicamente importante ou clinicamente 

significativo quando precisa de intervenção médica para prevenir o risco de morte, 

ameaça à vida, internação, incapacidade significativa ou resistente de um indivíduo. 

O evento clinicamente importante não pode ser confundido com a intensidade de 

uma reação. Pois uma reação intensa não deverá ser classificada como grave. O 

quadro 2, demonstra características dos dois eventos (ANVISA, 2012). 

 

Quadro 2. Características dos eventos adversos graves e dos intenso-severos 
EVENTO ADVERSO GRAVE EVENTO ADVERSO INTENSO/ 

EVENTO ADVERSO GRAVE EVENTO ADVERSO INTENSO/ 
SEVERO 

 
Evento que causa: 

 • Óbito; 
• Ameaça à vida; 
• Hospitalização ou prolongamento de 
uma hospitalização já existente; 
• Incapacidade persistente ou significativa; 
• Anomalia congênita. 
Além disso: 
• Evento clinicamente significativo; 

• Transmissão de um agente infeccioso 
por meio do uso de um medicamento. 

 

 
Evento com uma intensidade relevante. 
Exemplo: prurido intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Adaptado de ANVISA (2012, p. 3). 

 

As práticas recomendadas pelo ISMP (2015) para prevenção de incidentes de 

medicação envolvendo MPP´S orientam-se em três princípios: reduzir a 

possibilidade de ocorrência de erros; tornar os erros visíveis; e minimizar as 

consequências dos erros. Princípios quais desenvolvem estratégias para redução de 

falhas envolvendo esses medicamentos, que precisam fundamentar-se na 

simplificação e padronização de processos. No quadro 3 o ISMP (2015) apresentou 

os MPP`s mais frequentes utilizados no âmbito hospitalar. Estão separados em 

classe terapêutica e medicamentos específicos. 
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Quadro 3: Medicamentos potencialmente perigosos utilizados em hospitais 

Fonte: Adaptado de ISMP (2015, p.5) 
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É papel do farmacêutico é revisar as prescrições de medicamentos de alta 

vigilância, identifica-los de forma diferenciada dos medicamentos em geral e realizar 

dentro da farmácia dupla checagem na hora de dispensa-los (ANVISA, 2013). 

Cada unidade de saúde deve divulgar a sua lista de medicamentos 

potencialmente perigosos ou de alta vigilância, indicando as doses máximas dos 

mesmos, forma de administração, indicação e a dose usual. Deve ser limitado o 

número de apresentações e concentrações disponíveis desses medicamentos, 

especialmente anticoagulantes, opiáceos, insulina e eletrólitos concentrados 

(principalmente cloreto de potássio injetável). Suas doses deverão ser conferidas 

com dupla checagem dos cálculos para prescrição e análise farmacêutica da 

prescrição para dispensação (ANVISA, 2013). 

Para que o profissional de saúde saiba quais providências devem ser 

tomadas caso ocorra um erro envolvendo MPP`S. É necessário que tenham 

informação dos riscos associados a esses medicamentos e saibam as 

características diferenciadas que apresentam em comparação aos demais 

medicamentos. Portanto, conhecer quais são esses medicamentos e quais 

precauções devem ser tomadas durante a sua utilização é o caminho mais 

promissor para redução de incidentes (COHEN, 1999). 
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3. A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATRAVÉS DE UM 

SISTEMA DE ACREDITAÇÃO 

  

Os processos de acreditação hospitalar consistem na qualidade nos serviços 

de saúde, através da melhoria dos processos de atendimento ao paciente, 

considerando a segurança do usuário e dos profissionais que trabalham no serviço, 

visando à distribuição eficiente dos recursos matérias, financeiros e humanos. A 

padronização dos procedimentos é imprescindível nesse processo, pois tem 

finalidade de produzir o melhor resultado possível, priorizando sempre a saúde do 

paciente (RODRIGUES, 2004).  

A essência das instituições hospitalares é prestar, da forma mais adequada, 

atendimento a seus pacientes. Portanto, todo hospital deve priorizar a melhoria 

permanente da qualidade de sua gestão e assistência, procurando uma integração 

harmoniosa das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial, 

de docência e pesquisa. A eficiência e eficácia nos processos de gestão hospitalar 

são necessárias para garantia de uma assistência melhor e mais humanizada à 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

A farmácia clínica pode ser uma grande aliada na melhoria da qualidade dos 

serviços hospitalares, pois através da atenção farmacêutica é possível o 

fornecimento da terapia medicamentosa de forma responsável oferecendo a melhora 

da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a farmácia clínica compreende a 

maximização dos efeitos da terapêutica e minimização dos riscos e custos do 

tratamento do paciente (RODRIGUES; TUMA, 2011). 

O Programa de Acreditação Hospitalar é uma necessidade para melhorar a 

eficiência dos processos hospitalares e uma obrigação do ponto de vista ético. 

Desde 1997, o Ministério da Saúde vem constantemente investindo em campanhas 

de sensibilização, na criação e de padrões e níveis de qualidade, e na 

sistematização de mecanismos que assegurem a confiabilidade de todo o processo 

de forma sustentável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

As instituições acreditadoras como a ONA (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE 

ACREDITAÇÃO) visitam e avaliam organizações prestadoras de serviços 

hospitalares, que manifestem o interesse de se tornarem acreditadas mediante a 

inscrição. Dentro da avaliação, existem padrões definidos em três níveis de 
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complexidade e denominados em ordem crescente (nível I, II e III) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002). 

Quadro 4: Características dos níveis de complexidade para a farmácia 

            Fonte: Ministério da Saúde (2002, p.83) elaborado pelo autor 

 

De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar do Ministério da 

Saúde (2012), o nível de complexidade I, orienta-se através do princípio de 

segurança, portanto, para uma unidade hospitalar ser avaliada neste nível precisa 

atender aos requisitos fundamentais de segurança para o cliente nas ações 

assistências. O nível II respalda-se no princípio de segurança e organização, 

utilizando normas, rotinas e procedimentos documentados, atualizados, disponíveis 

e aplicados. O nível III caracteriza-se pelo princípio de segurança, organização e 

práticas de gestão e qualidade, através de evidências de melhorias em todas as 

áreas hospitalares, atingindo a organização de modo global e sistêmico.   

Segundo a CNS (2004), o papel da assistência farmacêutica é estabelecido 

seguindo os seguintes parâmetros: 

I. Em um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde e garantindo a universalidade, integralidade e equidade.  

II. Na formulação de políticas setoriais, principalmente nas políticas de 

medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação 

de recursos humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade inerente ao 

sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve tanto o setor público 

como privado de atenção à saúde; 

NÍVEL 3:

O serviço dispõe de sistema de 
aferição da satisfação dos 
clientes (internos e externos); 
integra o programa institucional 
da qualidade e produtividade, 
com evidências de ciclos de 
melhoria; dispõe de sistemas de 
informação com dados, taxas e 
indicadores que permitem a 
avaliação do serviço e a 
comparação com referenciais 
adequados.

NÍVEL 2:

O serviço dispõe de manual(is) 
de normas, rotinas e 
procedimentos documentado(s), 
atualizado(s) e disponível(is); 
bem como protocolos clínicos e 
estatísticas básicas; possui 
programa de educação e 
treinamento continuado, voltado 
para a melhoria de processos e 
para a prevenção de seqüelas e 
acidentes; evidências de 
integração com os outros 
serviços da Organização.

NÍVEL 1:

O serviço de Farmácia é 
administrado por profissional 
habilitado; possui um sistema 
de armazenamento em 
condições adequadas e faz 
controle de estoque; possui um 
sistema de dispensação de 
medicamentos aos 
clientes/pacientes.
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III. Ações voltadas à promoção, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a 

pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como 

a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 

qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, 

na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 

vida da população; 

Para garantir a eficiência e qualidade da assistência farmacêutica é 

necessário que ela seja capaz de desenvolver ações assistenciais e técnico-

cientificas que contribuam para o uso racional de medicamentos, produtos de saúde 

e promovam a humanização da atenção ao paciente. Com objetivo de reduzir danos 

relacionados aos medicamentos, materiais e equipamentos (RODRIGUES; TUMA, 

2011). 

Os fatores que contribuem para qualidade do setor farmacêutico de uma 

instituição hospitalar são: a criação de protocolos, procedimentos operacionais 

padrão, informação e informatização, conhecimento dos custos e padronização de 

medicamentos. Além de melhorar a qualidade, esses processos diminuem a cultura 

do desperdício em hospitais (RODRIGUES; TUMA, 2011). 

A expansão da farmácia clínica é decorrente da transição demográfica e 

epidemiológica na sociedade, exigindo um novo perfil do profissional farmacêutico, 

devido à alta morbimortalidade relacionada a doenças e a farmacoterapia. 

Agregando serviços clínicos, que se caracterizam como atividades específicas e de 

natureza técnica, por exemplo: acompanhamento farmacoterapêutico, conciliação 

terapêutica e revisão da farmacoterapia (CFF, 2013). 

De acordo com o CFF (2013) as principais atribuições do farmacêutico clínico 

para melhoria da qualidade dos serviços prestados ao paciente, visando a 

diminuição de incidentes relacionados aos medicamentos e melhor resposta 

farmacológica são: 

I – Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; 

II - Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de 

saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de 

doenças e de outros problemas de saúde; 

III - Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o 

paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, 
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frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para 

que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos 

terapêuticos; 

IV – Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e 

técnicos; 

V – Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a 

outros membros da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, 

substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente; 

VI – Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada 

com os demais membros da equipe de saúde; 

VII - Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro 

ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento; 

VIII - Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, 

com o propósito de prover cuidado ao paciente; 

IX - Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio de dados de 

farmacocinética clínica; 

X - Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos 

medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia; 

 

Cada instituição acreditadora segue um padrão de qualidade, porém algumas 

exigências são obrigatórias em todas elas. Para adequação da farmácia, é 

necessário que ela atenda aos processos de acreditação e desenvolvam um 

trabalho de qualidade. O quadro a seguir expõem alguns critérios obrigatórios da 

atenção farmacêutica na maioria das organizações de acreditação (RODRIGUES; 

TUMA, 2011). 

 

Quadro 5: Exigências para adequação do farmacêutico nos padrões de excelência  
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Fonte: Rodrigues; Tuma (2011, p.15) 

 

Muitos são os desafios e atribuições do farmacêutico, portanto é preciso que 

ele esteja sempre atualizado e atento para as mudanças em sua área, sendo assim, 

a gestão farmacêutica é de suma importância para o bom funcionamento e para 

padronizações de processos. O CFF (2013) destacou as atribuições do farmacêutico 

na gestão da prática, produção e aplicação do conhecimento.  

 

Quadro 6: Atribuições do farmacêutico na gestão da prática 

O papel da farmácia na gestão da prática 

I - Participar da coordenação, supervisão, auditoria, acreditação e certificação de ações e serviços no 

âmbito das atividades clínicas do farmacêutico; 

 II - Realizar a gestão de processos e projetos, por meio de ferramentas e indicadores de qualidade dos 

serviços clínicos prestados;  

III - Buscar, selecionar, organizar, interpretar e divulgar informações que orientem a tomada de 

decisões baseadas em evidência, no processo de cuidado à saúde; 

 IV - Interpretar e integrar dados obtidos de diferentes fontes de informação no processo de avaliação 
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de tecnologias de saúde; 

 V - Participar da elaboração, aplicação e atualização de formulários terapêuticos e protocolos clínicos 

para a utilização de medicamentos e outras tecnologias em saúde;  

VI - Participar da elaboração de protocolos de serviços e demais normativas que envolvam as 

atividades clínicas;  

VII - Desenvolver ações para prevenção, identificação e notificação de incidentes e queixas técnicas 

relacionadas aos medicamentos e a outras tecnologias em saúde;  

VIII - Participar de comissões e comitês no âmbito das instituições e serviços de saúde, voltados para a 

promoção do uso racional de medicamentos e da segurança do paciente;  

IX - Participar do planejamento, coordenação e execução de estudos epidemiológicos e demais 

investigações de caráter técnico-científico na área da saúde;  

X - Integrar comitês de ética em pesquisa;  

XI - Documentar todo o processo de trabalho do farmacêutico. 

Fonte: CFF (2013, p.4) elaborado pelo autor 

 

     No final do ano de 2015, ocorreu uma reestruturação na atuação da 

farmácia clínica, ilustrando intervenções em pontos estratégicos onde acontece 

maior risco de eventos adversos relacionados aos medicamentos e protocolos 

clínicos e de segurança, com intuito de melhorar a efetividade e aceitabilidade da 

equipe clínica. O plano de reestruturação compreendeu em formulários novos para 

registro de prontuários; novas rotinas para interação entre farmacêuticos e equipe 

clínica e responsabilidades pela aceitação ou negativa das intervenções propostas; 

discussão com coordenadores médicos das interações mais frequentes; discussão 

de protocolos clínicos onde o farmacêutico possa atuar; e na criação de indicadores 

para medir a efetividade das intervenções farmacêuticas (ONA, 2017). 

       De acordo, com os dados colhidos pela Organização Nacional de 

Acreditação (2017), dentre as intervenções propostas, no ano de 2016, 78,2% 

obtiveram efetividade. Os registros das intervenções foram: correções nas falhas de 

prescrição; interação fármaco x fármaco e fármaco x nutriente; ajuste de dose para 

pacientes com insuficiência renal; identificação de alergias; reconciliação 

medicamentosa; ajuste de profilaxia para Tromboembolismo Venoso; e identificação 

de reações medicamentosas.    
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         A adequação do farmacêutico, como a de qualquer profissional de 

saúde, para o atendimento das exigências de um processo de acreditação é um 

caminho desafiador, porém consiste em ganhos tanto para o profissional, quanto 

para o paciente. O cumprimento destas exigências levará a farmácia hospitalar e 

todos os outros setores envolvidos a cumprirem a legislação, atenderem aos 

padrões de acreditação e desenvolverem seu papel com qualidade (TUMA, 2011). 
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4. OS PRINCIPAIS MÉTODOS PARA PREVENIR FALHAS E AUMENTAR A 

SEGURANÇA DO PACIENTE NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Em hospitais, os eventos adversos relacionados à assistência são comuns e 

inesperados, os incidentes relacionados a medicamentos são frequentes e muitas 

vezes evitáveis. Por isso, em 2004 a Organização Mundial de Saúde criou o 

programa de Aliança Mundial para a Segurança dos Pacientes (ROSA et al., 2009). 

A criação de uma aliança internacional para melhorar a segurança do 

paciente como uma iniciativa mundial tem como objetivo promover a segurança do 

paciente e reduzir os efeitos adversos e tirar a insegurança no cuidado à saúde. O 

primeiro Programa Avançado da Aliança criou ações para: melhorar a segurança do 

paciente; estratégias para evitar erros relacionados à taxonomia dos medicamentos; 

incentivar a pesquisa; solucionar problemas; e notificar erros. O quadro 7 destaca as 

seis áreas de ação para segurança do paciente (PITTET; DONALDSON, 2005).  

 

Quadro 7: Seis áreas de ação da aliança mundial para a segurança do 

paciente 

AS SEIS ÁREAS DE AÇÃO DA ALIANÇA MUNDIAL PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
DA OMS 

• Desafio Mundial para a Segurança do Paciente: “Uma Assistência Limpa É uma 

Assistência Mais Segura”, focando, no período 2005-2006, a prevenção de 

infecções relacionadas com a assistência à saúde (IRAS). 

• Pacientes para a Segurança do Paciente: Mobilização de pacientes e 

organizações de pacientes visando a seu envolvimento nos esforços de 

segurança do paciente em todo o mundo. 

• Taxonomia para a Segurança do Paciente: Desenvolvimento de padrões de 

dados internacionalmente aceitáveis para coleta, codificação e classificação 

dos eventos adversos e near misses (quase falha).  

• Pesquisa para a Segurança do Paciente: Aprimoramento de ferramentas e 

métodos para medir o dano ao paciente em países em desenvolvimento e 

definição de uma agenda global de pesquisa sobre segurança do paciente. 

• Soluções para a Segurança do Paciente: Disseminação mundial de 

intervenções de segurança do paciente comprovadas e coordenação dos 

esforços internacionais para soluções futuras. 
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• Notificação e Aprendizagem: Geração de ferramentas e orientações para o 

desenvolvimento de sistemas de notificação de segurança dos pacientes e 

melhoria dos sistemas existentes dentro dos países. 

Fonte: Adaptado de Pittet; Donaldson (2005, p. 892) 

 

As causas mais frequentes de erros de medicação estão associadas com os 

seguintes fatos: falta de informação relacionada ao paciente (peso, idade, alergias, 

exames laboratoriais, sinais vitais e medicamentos utilizados), desinformação sobre 

o medicamento, erros ao interpretar uma prescrição, rotulagem e embalagem 

semelhantes, não padronização na dispensação e armazenamento dos fármacos, 

fatores ambientais, educação e competência dos profissionais, educação do 

paciente e ausência de gerenciamento de risco e processos de qualidade 

(ANALECTO et al.,2010). 

A inclusão de estratégias como: a padronização dos processos, a utilização 

de tecnologias, a educação permanente e especialmente o acompanhamento de 

todas as etapas que envolvem medicamentos; é muito importante, pois, reduz erros 

humanos e lapsos de memória, e dá acesso a informações sobre medicamentos 

para prevenir e minimizar falhas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Uma das ações educativas de maior relevância na diminuição de incidentes 

está relacionada com o conhecimento de novos medicamentos, medicamentos 

potencialmente perigosos e com estratégias de prevenção. É necessário que as 

farmácias tenham um sistema que possibilite identificar, relatar, analisar e diminuir 

os erros de medicação. Rotinas de controle como a dupla checagem de 

medicamentos de alta vigilância, também são efetivas para garantir a segurança do 

paciente (ANALECTO et al., 2010). 

Cada instituição de saúde deve ter sua própria lista de fármacos padronizados 

levando em conta a efetividade, segurança e custo dos mesmos. Esse padrão deve 

ser homologado, publicado e divulgado aos demais profissionais do hospital. É 

recomendada a elaboração de uma relação de medicamentos por especialidade, de 

acordo com a lista de padronização da instituição, objetivando a familiaridade do 

prescritor com indicação, contraindicação, doses, reações adversas, e de qualquer 

outro aspecto relacionado aos medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Um dos principais erros envolvendo medicamentos é os de redação, e uma 

estratégia eficaz é a uniformização do tipo de prescrição utilizada no ambiente 
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hospitalar. Tais, como, a utilização de editores de textos para a prescrição ou 

prescrições pré-digitadas, diminuem erros evitando sempre que possível às 

prescrições feitas à mão. Fazendo uso das prescrições eletrônicas há um forte 

impacto nos erros de prescrição (ROSA, 2009). 

Considerando que os erros de prescrição são incidentes mais vulneráveis, é 

necessário que toda equipe esteja atenta, pois são utilizadas abreviaturas para 

indicar o nome do medicamento, a dose, a via ou a frequência de administração. De 

uso comum, elas simplificam a redação, mas geram muitas dúvidas no momento das 

interpretações, podendo gerar equívocos, comprometer a comunicação entre os 

profissionais e causar graves erros de medicação. Portanto o ISMP (2015) e 

diversas organizações recomendam evitar o uso de abreviações, pois as 

padronizações para a prevenção de erros associados às abreviaturas são simples e 

fundamentam-se na educação dos profissionais de saúde sobre o tema e na criação 

e divulgação, por toda a instituição hospitalar, de uma lista contendo as abreviaturas, 

siglas e símbolos que em nenhuma hipótese devem ser utilizados e riscos 

associados ao seu uso precisam ser expostos. 

 Segundo, Coura (2007), a gestão de medicamentos potencialmente 

perigosos, também é uma ação de grande impacto nos eventos adversos. A criação 

desse sistema consiste em sete etapas:  

• Definição de uma lista de medicamentos potencialmente perigosos por 

hospital e/ou ala hospitalar;  

• Separação física e rotulagem específica de MPP nos estoques;  

• Revisão de protocolo de reembalagens, preparo e diluição de medicamentos; 

• Criação de formulário de prescrição em locais sem prescrição eletrônica;  

• Definição e teste de estratégias para limitar a interrupção dos profissionais 

que se encontraram preparando medicamentos;  

• Execução da dupla checagem sistemática e independente; 

• Desenvolvimento de diretrizes para a gestão de prescrições verbais e 

implementação do sistema de leitura de volta;  

       Devido à falta de informação em relação aos medicamentos de alta 

vigilância, alguns profissionais de saúde não reconhecem o risco desses fármacos, 

como por exemplo, a administração intravenosa livre de água estéril, muitos 

desconhecem os seus riscos, porém esta é uma substância inócua para o 
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organismo, por isso, conforme no quadro 8 devem ser seguidas algumas 

recomendações para a sua administração correta (ISMP, 2013). 

 

Quadro 8: Recomendações para o uso seguro da água estéril 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO SEGURO DE ÁGUA ESTÉRIL 

. Alertar toda a equipe assistencial sobre os riscos da administração da 

água estéril por via intravenosa sem adição de medicamentos ou eletrólitos. 

. Dispor alertas visíveis em locais de armazenamento de frascos de água 

estéril e afixar, nos frascos, etiquetas com os dizeres: "Não é indicada para 

administração intravenosa sem adição de medicamentos ou eletrólitos". 

. Alertar os médicos, por meio de contato farmacêutico ou alerta eletrônico 

no sistema informatizado de prescrição, quando for detectada uma prescrição 

contendo água estéril em volume superior a 100 mL para uso intravenoso sem 

adição de medicamentos. 

. A enfermagem deve alertar à farmácia se frascos com grande volume de 

água forem dispensados erroneamente. 

. Verificar se o medicamento certo, na dose, concentração e velocidade 

certas, está sendo administrado para o paciente certo. 

. Desenvolver programa de treinamento para médicos e enfermeiros com 

relação à infusão de soluções hipotônicas, isotônicas e hipertônicas. 

. Compartilhar experiências de erros, ou quase erros, de forma a permitir o 

treinamento de outros profissionais e a redução de sua ocorrência. 

. Desenvolver Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) para identificar os 

pontos vulneráveis dos processos de trabalho e implantar estratégias para 

prevenção de erros envolvendo água estéril. 

Fonte:  Adaptado de ISMP (2013, p. 2) 

 

As semelhanças entre os nomes dos fármacos, também pode ocasionar 

erros, por esse motivo, o ISMP (2014) aconselha a etiquetar os medicamentos 

dispensados aos pacientes com letras maiúsculas destacando a diferença entre 

nomes similares (Ex.: LAMIvudina e ZIDOvudina) para facilitar a diferenciação entre 

nomes de medicamentos parecidos e diminuir a possibilidade de erros. Esse método 
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é conhecido como CD3, nele os nomes dos fármacos são avaliados em duas etapas. 

Na primeira, o avaliador faz leitura dos nomes semelhantes da esquerda para a 

direita, até identificar uma ou duas letras que os diferenciam. E assim utilizar a letra 

maiúscula, nessas letras. Na segunda etapa, o avaliar faz a leitura da direita para a 

esquerda, até identificar duas ou mais letras diferentes, conforme feito na primeira 

etapa, porém deve-se deixar a letra minúscula. O quadro 9 abaixo é um exemplo 

dessa estratégia que pode evitar erros na administração de um fármaco. 

 

                   Quadro 9: Aplicação do método CD3. 

 

             Fonte:  Adaptado de ISMP (2014, p. 3) 

 

        A reconciliação medicamentosa é mais um recurso da farmácia clínica 

para evitar erros de transcrição, omissão, duplicidade terapêutica e interações 

medicamentosas. É definida como um processo para obtenção de uma lista 

completa, precisa e atualizada dos medicamentos que o paciente faz uso contínuo, 

para comparar com as prescrições na admissão, transferência, consultas 

ambulatoriais com outros médicos e alta hospitalar. Essa lista é usada para melhorar 

a utilização dos medicamentos, pelos pacientes, tendo como objetivo, diminuir erros 

de medicação quando o paciente troca de nível de assistência de saúde 

(ANALECTO; et al.,2010). 

         Segundo ANALECTO (2010) o recomendado é que a reconciliação 

medicamentosa seja feita em três partes que são: 

• A verificação, que consiste em um processo de elaboração de 

uma lista de medicamentos que o paciente já faz uso;  

• A confirmação, nela os medicamentos e as dosagens prescritas 

são asseguradas;  



 32 

• E a reconciliação, que identifica as discrepâncias entre as 

prescrições em cada nível de atenção a saúde ou ponto de transcrição, na 

documentação feita pelo prescritor e na correção das prescrições em conjunto 

com o médico; 

 

Figura 1: Modelo de lista de reconciliação medicamentos casa, admissão/alta 

 

              Fonte: Analecto et al.(2010, p.17) 

 

A OMS (2017) lançou o terceiro Desafio Global de Segurança do paciente, 

depois de ter reconhecido o alto risco de danos associados ao uso de 

medicamentos, o objetivo desse desafio é conseguir reduzir, nos próximos cinco 

anos, em 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos, gerando 

sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada etapa do processo de 

medicação: prescrição, distribuição, administração, monitoramento e utilização. 
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Sendo assim, foram estabelecidos cinco objetivos específicos com ações para 

reduzir a precariedade dos sistemas de assistência em saúde, evitando práticas 

inseguras no uso de medicamentos. No quadro 10, a seguir, estão expostos os 

objetivos do desafio de segurança do paciente. 

 

Quadro 10: Objetivos do desafio global sobre a segurança dos medicamentos 

Avaliar a natureza e o escopo dos danos evitáveis e fortalecer os sistemas de 

monitoramento para detectar e rastrear esses danos. 

 Criar um plano de ação com foco nos pacientes, profissionais de saúde e 

países membros para facilitar a implantação de melhorias na prescrição, preparo, 

dispensação, administração e monitoramento de medicamentos.  

Desenvolver guias, documentos, tecnologias e ferramentas para dar suporte à 

criação de sistemas de utilização de medicamentos mais seguros, que resultem na 

diminuição da ocorrência de erros de medicação. 

 Engajar os principais envolvidos, parceiros e indústria para sensibilizá-los 

quanto aos problemas de segurança no uso de medicamentos, levando-os a atuar 

ativamente em busca de formas de reduzir os problemas relacionados a 

medicamentos.  

Empoderar pacientes, familiares e cuidadores para que participem ativamente e 

de forma engajada nas decisões relacionadas aos seus cuidados em saúde, fazendo 

perguntas, identificando erros e gerenciando ativamente seus medicamentos. 

Fonte: Adaptado de WHO (2017, p. 1681) 

 

O erro é susceptível a qualquer ser humano, portanto é possível desenvolver 

sistemas mais seguros para não só prevenir, como também tornar os erros visíveis e 

impedi-los antes que eles aconteçam. Os medicamentos trazem muitos benefícios 

para todo o mundo, porém também tem trazido muitos danos, sendo considerado um 

problema de saúde pública mundial. Prevenir os incidentes de medicação tem se 

tornado um grande desafio para todos os profissionais de saúde, mas com empenho 

e educação constante de toda equipe e até mesmo dos pacientes, a prevenção de 

erros envolvendo medicamentos torna-se praticável (ANALECTO et al.,2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Conclui-se ao longo deste trabalho que para reduzir erros envolvendo 

medicamentos de alto risco primeiramente o profissional de saúde precisa ter o 

conhecimento de quais providências devem ser tomadas caso ocorra um erro 

envolvendo MPP`S. A informação aos riscos associados a esses medicamentos e 

saibam as características diferenciadas que os mesmos apresentam em 

comparação aos demais medicamentos é de suma importância. Portanto, o caminho 

mais promissor para evitar ou minimizar os erros é saber quais são esses 

medicamentos e quais precauções devem ser tomadas durante a sua utilização.  

   A padronização dos processos, utilização de tecnologias, educação 

permanente e especialmente o acompanhamento de todas as etapas que envolvem 

medicamentos; é essencial nos processos de acreditação, pois, garante a melhoria 

continua na utilização de fármacos, reduzindo erros humanos e lapsos de memória, 

dando acesso a informações sobre medicamentos para prevenir e minimizar falhas. 

A adequação do farmacêutico, como a de qualquer profissional de saúde, para o 

atendimento das exigências de um processo de acreditação é um grande desafio, 

pois exige um trabalho minucioso e multiprofissional, porém o atendimento dos 

padrões de acreditação levará a farmácia hospitalar e todos os outros setores 

envolvidos a cumprirem a legislação, desenvolverem seu papel com qualidade e 

beneficiar tanto o profissional, quanto   o paciente. 

As farmácias devem ter um sistema que possibilite identificar, relatar, analisar 

e diminuir os erros de medicação. E também, rotinas de controle como a dupla 

checagem de medicamentos de alta vigilância, que são necessárias para garantir a 

segurança do paciente. Sabemos que o erro é susceptível a qualquer um, porém a 

criação de sistemas mais seguros que previnam e tornem os erros visíveis, é uma 

ferramenta a ser estudada, pois pode impedir incidentes antes que eles aconteçam. 

Os danos trazidos por erros envolvendo medicamentos vêm sendo um problema de 

saúde pública mundial. Portanto a prevenção de falhas de medicação tem se 

tornado um grande desafio para todos os profissionais de saúde, sendo necessário o 

aprofundamento do estudo do tema, porém é possível torná-la praticável com o 

desenvolvimento de um plano de ação focado nos pacientes, profissionais de saúde, 

prescrição, preparo, dispensação, administração e monitoramento de medicamentos.  
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