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Erro de medicação 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 1998-1999 

Qualquer evento evitável que pode causar dano ao doente ou dar lugar à 

utilização inapropriada dos medicamentos, quando estes estão sob a 

responsabilidade dos profissionais de saúde, do doente ou consumidor. 
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“A vergonha de confessar o primeiro erro 

leva a cometer muitos outros.” 
Jean de La Fontaine 
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http://www.google.pt/url?url=http://soonckindt.com/news-traducteurs/errare-humanum-est-ou-les-errements-dune-traduction-classique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BlUQVZqgDMTmUqzPgKAK&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG2GeczeI47yhXe-EyPSaDYAgWmpg


Porque é que o erro ocorre?  
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Causas do erro  

Fármaco Equipamento Ambiente 

Institucionais Equipa Individuais 



Circuito do medicamento 

Transcrição da Prescrição Médica 

(Farmacêuticos e Enfermeiros) 
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Classificação de Erros de Medicação 
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Erro de decisão ou de 

redação não intencional no 

qual pode existir uma 

redução significativa da 

probabilidade do 

tratamento ser eficaz ou 

aumentar o risco de dano 

no doente. 

Exemplos: 

 Diagnóstico incorreto; 

 Prescrição inadequada do medicamento (dose 

/ posologia / via / velocidade de administração); 

 História prévia de reação adversa; 

 Interações medicamentosas; 

 Duplicidade de terapêutica; 

 Prescrição ilegível; 

 Uso de abreviaturas; 

 Erro de monitorização da prescrição prescrita. 
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Estratégias de prevenção - Prescrição 

 Implementar sistema de prescrição eletrónica, incluindo 

limites máximos de dose e interações medicamentosas; 

 

 

 

 

 

As prescrições devem ser completas. 
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Estratégias de prevenção – Prescrição (2) 

 Padronização de nomenclaturas (DCI) evitando a utilização de 

abreviaturas: 

 

 

 

 

 

 Disponibilizar local adequado para a prescrição,  

    sem fontes de distração; 

Por extenso Evitar 

Unidades U ou u 

Unidades internacionais UI ou ui 

Microgramas ou mcg µg  

Zidovodina AZT 
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 Desencorajar a prescrição oral; 

 

 

 

 

 

 Sempre que seja necessário instituir medicação em SOS : 

Protocolar  situação clínica; 

Posologia; 

Dose máxima. 

Estratégias de prevenção – Prescrição (3) 
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 Disponibilizar acesso fácil a informações atualizadas 

sobre medicamentos; 

Estratégias de prevenção – Prescrição (3) 
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http://www.google.pt/url?url=http://fyi.libmedia.nymc.edu/?p=4605&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=y6URVcGROcSvU9CpgbAI&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGrWS7RA00PtWb9vwJxFFvy5XivHA
http://www.google.pt/url?url=http://www.hsmaria.com.br/eventos_inc.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=86URVfqqL8LvUqLFgZAK&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGlbOBUh7pggWlKdE62FmujUQOVDw


Discrepância entre a 

prescrição médica e o 

medicamento dispensado 

pelos Serviços Farmacêuticos 

Exemplos: 

 Medicamento diferente do prescrito; 

 Medicamento dispensado e não prescrito; 

 Dose diferente da prescrita; 

 Forma farmacêutica errada ; 

 Medicamento dispensado fora de prazo; 

 Medicamento dispensado com problemas de 

rotulagem; 

Medicamento mal acondicionado; 

 Medicamento com atraso na distribuição. 
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Estratégias de Prevenção- Dispensa  

 Adotar sistema de distribuição de medicamento em Dose 
Unitária;  

 
 Utilizar sistema de código de barras; 
 
 Incluir o farmacêutico clínico na equipa multidisciplinar 

no apoio à prescrição/utilização dos fármacos; 
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http://www.google.pt/url?url=http://www.cordeirodiagnostico.com/paginas.php?category=501&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7qcRVbySKor0UuOMgcgG&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEAhW4TkmlI0-JccD9tk0ZjRZ1__g


Estratégias de Prevenção- Dispensa  

 Local adequado para a dispensa de medicamentos;  

 Dupla conferência dos medicamentos preparados; 

 Adotar métodos seguros de armazenamento;  

 Verificar os rótulos de medicamentos e conferi-los com a 

prescrição; 

 Atenção aos medicamentos LASA; 
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Estratégias de Prevenção- Dispensa  

 Rotulagem adicional; 

 Disponibilizar acesso com informações atualizadas sobre 

medicamentos;  

 Promover informação individualizada aos doentes 

sobre o seu esquema terapêutico; 

 Promover a disponibilidade de serviços Farmacêuticos 

24h/dia. 
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Alteração na preparação e administração de Medicamentos  mediante prescrição médica.  

Não observância das recomendações ou guias hospitalares ou  das instruções técnicas do 

fabricante do produto. 

Exemplos:  

 Doente errado; 

 Falha na técnica de administração; 

 Administração por 

via/local/velocidade erradas; 

Associação de medicamentos física  

ou quimicamente incompatíveis; 

Administração do medicamento prescrito 

incorretamente ou administração de 

medicamento não prescrito; 

Hora de administração incorreta; 

Falha nos equipamentos de administração. 
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Estratégias de Prevenção- Administração (1) 

 Implementar os “certos”; 
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 Implementar sistema de deteção de doentes com alergias 

conhecidas (sistema de alerta no programa de prescrição 

eletrónica, pulseira identificativa); 

Estratégias de Prevenção- Administração (2) 
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 Disponibilizar local adequado para preparação e 

manipulação de medicamentos; 

 Se prescrição incompleta ou dúbia, esclarecer antes da 

administração;  

 Instituir a prática da dupla confirmação dos cálculos de 

diluição e administração de medicamentos;  

 

Estratégias de Prevenção- Administração (3) 
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 Disponibilizar acesso fácil a informações atualizadas e 

idóneas sobre medicamentos; 

 Implementar o uso de código de barras, que permita a 

dupla conferência automática;  

 Não utilizar abreviaturas, acrónimos e  

     símbolos;  

 

Estratégias de Prevenção- Administração (4) 
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Estratégias de Prevenção- Administração (5) 

 Seguir protocolos de administração;  

 Preparar o medicamento imediatamente antes da sua 

administração; 

 Nunca deixar medicação junto dos doentes não identificada;  

 Utilizar rótulos nos medicamentos preparados. 
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Estratégias de Prevenção- Administração (6) 

 

 Registar corretamente a administração do medicamento e 

imediatamente após a sua execução;  

 

 Estabelecer meios de comunicação eficazes entre os 

vários elementos da equipa; 
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Estratégias de Prevenção- Administração (7) 

 Alteração do horário de administração – relatar omissão no 

processo do doente; 

 Utilizar instrumentos de medida padrão (seringas 

milimétricas e copos graduados);  
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Nunca utilizar seringas de administração IV para administração de soluções orais. 



Estratégias de Prevenção- Administração (8) 

 Identificar corretamente os medicamentos 

preparados; 

 Conhecer o funcionamento dos equipamentos de 

administração de medicamentos e os seus 

constrangimentos (bombas e seringas de infusão);  
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Estratégias de Prevenção- Administração (9) 

 Padronizar armazenamento adequado, estruturado e com 

identificação completa e clara de todos os medicamentos 

utilizados (especial atenção Medicamentos de Alto Risco – 

M.A.R.);  

 

- Cloreto de potássio injetável  

- Cloreto de sódio hipertónico injetável (> 0,9%)  

-Sulfato de magnésio 50% injetável  

- Fosfato mono/dipotássico injetável  

- Amiodarona injetável  

-Opióides  

- Cloreto de cálcio 10% 
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Estratégias de Prevenção- Administração (10) 

 Segregar ampolas/frascos de M.A.R: 

armazená-los em local resguardado e 

com etiquetas de alerta; 

 Incorporar alertas de segurança nos 

sistemas informáticos de prescrição e 

dispensa; 
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Quando Ocorre o Erro… 
 

 Facultar ao doente, sempre que necessário, terapêutica 

corretiva;  

 Contactar imediatamente o médico assistente, enfermeiro e 

farmacêutico; 

 Documentar e registar o erro imediatamente (SNIEA no 

GGR);  

 Tratamento da notificação GGR. 
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Conclusão 
 

 Instituir uma cultura de segurança e não uma cultura de 

punição; 

 As organizações e os profissionais de saúde devem ser 

encorajados a participar em sistemas voluntários de 

comunicação de erros; 

 Identificar pontos críticos dos processos e direcionar os 

programas de prevenção.  
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http://www.google.pt/url?url=http://www.cafepress.com/mf/32068430/primum-non-nocere-coffee_mugs&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=A18QVbuiNMy8UaGVhNAE&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNH3Z_pkZiEDgfzCVdDQShvcoEGBwQ


 

 

 

 

Obrigada  
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