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Fatores que influenciam e minimizam os erros na administração de
medicamentos pela equipe de enfermagem
Factors that influence and minimize errors in medication administration by nursing staff
Júlio César Batista Santana1; Marco Aurélio de Sousa2; Hérica Caldeira Soares3; Kênia Soraya
Amaral Avelino4
RESUMO
O termo segurança do paciente envolve, em geral, a prevenção de erros no cuidado prestado ao paciente e a eliminação
de danos causados por tais erros, como exemplo a administração de medicamentos. Diversas são as causas que podem
levar ao erro durante o processo medicamentoso. Identificar os fatores que propiciam os erros de medicamentos pela
equipe de enfermagem e os fatores que influenciam na minimização desses erros. Revisão crítica de literatura entre os
anos de 2000 a 2010, com análise de artigos encontrados nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional da área Médica e Biomédica (MEDLINE) em meio
eletrônico pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e Literatura Internacional em Ciências da Saúde
(MEDLINE/PubMed). Após os a busca dos descritores, Utilizou-se 25 artigos, 7 materiais como resoluções, pareceres,
diretrizes e 5 livros. Emergiram as seguintes categorias: Influencias da comunicação sobre o processo de erros de
medicação; Efeitos da sobrecarga e condições de trabalho sobre o processo medicamentoso; Ambiente de trabalho
como causa de erros de medicação; Formação e preparo do profissional de enfermagem: alicerce para uma prática
segura; Fatores que influenciam a minimização dos erros na administração de medicamentos. Os erros no processo
medicamentoso são multifatoriais, envolvendo o ambiente, o profissional de saúde, a comunicação, dentre outros. É
necessário medidas preventivas para minimizar os riscos ao erro, otimizando uma assistência de qualidade e segura,
livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, tanto para o paciente, a família e os profissionais
de saúde. Neste contexto é fundamental uma formação adequada da equipe de enfermagem, adequação dos recursos
físicos e materiais e estratégias voltadas para a organização do serviço e sistematização da assistência de enfermagem.
Descritores: Erros de medicação, Equipe de Enfermagem, Evento sentinela, Imperícia, Negligência, Fatores
capacitantes, Sistema de medicação no hospital, Gerenciamento de segurança, Controle de risco.
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ABSTRACT
Background: The term patient safety involves, in general, the prevention of errors in the care rendered the patient and
the elimination of damage caused by such errors, as an example the medication administration. There are several causes
that can lead to errors during the medication. Objective: To identify factors that contribute to medication errors by
nursing staff and factors that influence the minimization of these errors. Methodology: Critical review of literature
between the years 2000 to 2010, with analysis of articles found in databases Latin American and Caribbean Health
Sciences (LILACS), International Literature Medicine and Biomedical area (MEDLINE) through e by the Virtual
Health Library (VHL), and International Literature in Health Sciences (MEDLINE / PubMed). After searching the
descriptors used in 25 articles, 7 materials such as resolutions, opinions, policies, and five books. Results: The
following categories emerged: Influences of communication on the process of medication errors; Effects of overhead
and working conditions on the medication process, work environment as a cause of medication errors, training and
preparation of professional nursing: foundation for a safe practice, factors that influence the minimization of errors in
medication administration. Conclusion: The errors in medication are multifactorial, involving environment, health care,
communication, among others. It is necessary preventative measures to minimize the risk of error, optimizing quality
care and safe, free from damage caused by incompetence, recklessness and negligence, both for the patient, family and
health professionals. In this context it is essential adequate training of nursing staff, adequacy of physical and material
resources and strategies for the service organization and systematization of nursing care
Descriptors: medication errors, Nursing Team, Sentinel, Malpractice, Negligence, enabling factors, medication in the
hospital system, Security Management, Risk Management.

o sistema de saúde, pacientes, familiares,

Introdução

profissionais e sociedade como um todo.2
paciente

Evidencia-se a importância de ações

envolve, em geral, a prevenção de erros no

voltadas para a segurança do paciente, que

cuidado prestado ao paciente e a eliminação

quando

de danos causados por tais erros. O erro no

enfermagem podem reduzir a menos da

cuidado prestado pela equipe de enfermagem

metade a possibilidade de ocorrência dos

resulta em ação não intencional causado por

eventos adversos durante a assistência, que

alguma

a

ainda acontecem de forma assustadora,

assistência ao paciente, podendo ser cometido

causando grande impacto econômico, graves

por qualquer membro da equipe em qualquer

prejuízos ao paciente e à instituição. O evento

momento do cuidado, como, por exemplo, no

adverso é uma ocorrência que acontece

preparo e administração de medicamentos.1

durante a assistência à saúde, como uma lesão

O

termo

falha

segurança

ou

problema,

do

durante

observadas

pela

equipe

de

As ocorrência adversas advindas da

ou complicação não-intencional e que pode

prática dos profissionais de saúde, continuam

resultar em injúria, dano físico ou psicológico

presentes no cotidiano laboral, apesar dos

para o paciente, ou dano para a missão da

grandes avanços tecnológicos em todas as

organização.3-7

áreas da saúde. Atualmente, esta temática vem

Os

eventos

adversos

com

sendo discutida em diversas publicações

medicamentos são definidos como danos ou

nacionais e internacionais, dada a grande

prejuízos causados ao paciente decorrentes do

importância que este conteúdo representa para

uso de medicamentos, sendo que nem todos
são atribuídos a erros, exemplificando, uma
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reação alérgica apresentada pelo paciente ao

envolvidos e notificados, para que ocorra a

medicamento até então desconhecida pode ser

investigação das suas causas.2

considerada um evento adverso. Já uma

Neste

cenário

é

importante

reação alérgica apresentada pelo paciente em

desenvolver programas educacionais que

que já foi previamente documentada deve ser

elucidem os erros de medicação, discutindo

classificada como erro de medicação.1,8

estratégias para entender as causas dos

O erro de medicação é uma questão

problemas e propostas de melhorias, além de

multiprofissional e as circunstâncias que o

reduzir ou eliminar as barreiras para a

envolvem são multifatoriais, não se limitando

notificação dos erros de medicação, focando a

apenas a uma categoria profissional. A equipe

segurança do paciente, equipe e familiares

de enfermagem é sensível ao problema, pois,

com um padrão de alta qualidade da

está envolvida diretamente no sistema de

assistência à saúde.9

medicação e muitas vezes é responsabilizada
pelos erros, temendo aos julgamentos e
reações que podem ocorrer.

9

As

Comissões

de

Ética

em

Enfermagem (CEE) têm como finalidade
fortalecer

o

componente

ético

dos

O Código de Ética dos Profissionais

profissionais de enfermagem, através da

de Enfermagem (CEPE), no seu artigo 118

análise de intercorrências notificadas por

aborda as penalidades de acordo com a

meio de denúncia formal e/ou auditoria;

gravidade da infração ética: Advertência

divulgar o código de ética dos profissionais de

verbal;

do

enfermagem, além de colaborar com o

Exercício Profissional e Cassação do Direito

Conselho Regional de Enfermagem (COREN)

ao Exercício Profissional.10

no combate ao exercício ilegal da profissão.11

Multa;

Tais

Censura;

punições

Suspensão

podem

inibir

os

Quando em situação de erros de

profissionais de enfermagem de relatarem os

medicação, dependendo do seu grau, este caso

erros, além do medo das reações dos

vai para a comissão de ética, para auxiliar na

enfermeiros responsáveis pela equipe e dos

definição da melhor conduta a ser adotada

demais colegas de trabalho.9

para o profissional que agiu de forma errônea,

A segurança prestada na assistência ao

sempre tentando agir de forma não punitiva,

paciente envolve a mudança nessa cultura

pois se fosse o

contrário, os demais

para a não

punitiva do profissional e,

profissionais teriam certo receio ao relatarem

também, que medidas sejam adotadas em

seus erros, o que poderia provocar danos mais

relação a sistema de preparo e administração

graves aos pacientes.

de medicamentos. Dessa maneira, os erros

Além dos problemas inerentes à

poderão ser relatados pelos profissionais

prática assistencial, verifica-se na literatura
uma carência
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objetivamente as conseqüências dos erros nas

aspecto

cognitivo,

como

também

das

condições clínicas do paciente e na carga

circunstâncias externas e fatores ambientes.9
Diversas são as causas que podem

horária de trabalho da equipe de enfermagem.
Percebe-se necessidade de um maior número

levar

de estudos que investiguem os erros na

medicamentoso. Ao erro de medicação pode

administração

a

acorrer quando a letra do médico é ilegível ou

medidas

difícil de se ler, ou quando o mesmo

de

utilização

de

objetivos,

com

medicamentos

instrumentos
vistas

a

com

de

verticalizar

conhecimento sobre o tema proposto.

o

12

ao

erro

durante

o

processo

prescreve medicamentos ou doses erradas; o
erro de medicação também pode ocorrer

Nos últimos anos, investimentos têm

quando o profissional de enfermagem é

sido feitos para estimular as notificações,

sobrecarregado ou distraído por colegas de

alavancadas

trabalho e/ou pacientes; o erro pode ocorrer

qualidades

pelos diversos programas de
dos

serviços

de

saúde

e

devido

ao

cansaço

do

profissional

de

acreditação hospitalar que, consideram os

enfermagem, que por muitas vezes tem que

erros de administração de medicamentos

trabalhar em mais de uma instituição devido

como indicadores de resultados e têm

ao baixo salário, ou até mesmo por não

contribuído de forma expressiva para um

conhecer o efeito da droga ministrada e a

novo enfoque a esse tipo de evento.12

patologia do paciente.13

Porém,

apesar

dos

avanços

em

Os erros de medicação pela equipe de

direção a monitorização e avaliação dos erros

enfermagem

de medicação e à implantação de registros de

provocados pelo não seguimento dos seis

ocorrências, inclusive por meio de programas

certos da medicação: medicamento certo, dose

oficiais de gerenciamento de riscos nos

certa, hora certa, paciente certo, via certa e

serviços hospitalares, a realidade mostra a

registro certo. A conferência destes seis itens

necessidades

e

podem reduzir em grande quantidade o

engajamentos mais efetivos. É extremamente

número e os danos provocados por tais

importante que a equipe de enfermagem

erros.14

de

maiores

estudos

podem

ser

muitas

vezes

exerça uma assistência livre de erros e danos

Percebe-se a vulnerabilidade da equipe

ao paciente e seus familiares, além do, que um

de enfermagem no erro de administração de

único

medicamentos, neste contexto, questiona-se

erro

pode

ser

suficiente

para

desencadear conseqüências indesejáveis.12
O erro, como e por que acontece, seja
na área da saúde ou em qualquer outra, abre

quais os fatores que propiciam esses eventos
adversos e

quais as estratégias para

minimização desses erros?

um leque de possibilidades e discussões para

Identifica-se a necessidade da equipe

estudos relacionadas à mente humana e seu

de enfermagem desenvolver uma cultura de
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Considerada

segurança na administração de medicamentos
em

consonância com os respeitos éticos e

uma

modalidade

de

estudo planejada para responder a uma

um

pergunta específica, no qual utiliza métodos

assistência de forma eficiente e segura para o

explícitos e sistemáticos para identificar,

paciente, familiares e equipe de saúde.

selecionar e avaliar criticamente os estudos, e

legais

da

profissional,

otimizando

Este estudo tem como objetivos
identificar os fatores que propiciam os erros

para coletar e analisar os dados destes estudos
incluídos na revisão.16

de medicamentos pela equipe de enfermagem

A questão norteadora da revisão crítica

e os fatores que influenciam na minimização

foi: Quais são os fatores que propiciam os

desses erros.

erros de medicamentos pela equipe de
enfermagem? A partir de esse questionamento
foi proposto refletir sobre os as condições

Metodologia

que minimizem o erro.
Trata-se de uma revisão crítica de
Foram incluídos artigos publicados

literatura, possibilita permitir a incorporação
e

entre o período de 2000 a 2011; artigos

consequentemente a melhoria da qualidade da

originais e de revisão cujo objetivo principal

assistência fornecendo

foi analisar os erros de medicações pela

de

evidências

na

prática

clínica

subsídios para a

tomada de decisão da equipe de enfermagem

equipe

de

no erro de medicação.15

idiomas português, inglês e espanhol.
Para

As bases de dados selecionadas foram:

enfermagem,

a

seleção

publicados

dos

artigos

nos

foi

Literatura Latino-Americana e do Caribe em

realizadas duas fases: a 1ª fase feito a leitura

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura

do título e do resumo e a 2ª fase realizado

Internacional da área Médica e Biomédica

leitura do artigo completo na integra.

(MEDLINE)
Biblioteca

em

meio

Virtual

de

eletrônico
Saúde

Na tabela 1 apresenta-se a análise das

pela

(BVS)

e

seleções dos artigos.

Literatura Internacional em Ciências da Saúde
(MEDLINE/PubMed).
Para

a

busca

utilizou-se,

os

descritores: Erros de medicação, Equipe de
Enfermagem, Evento sentinela, Imperícia,
Negligência, Fatores capacitantes, Sistema de

Tabela 01 – Análise das seleções dos artigos

medicação no hospital, Gerenciamento de
segurança, Controle de risco.
Base de dado
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Estratégia de busca

LILACS

MEDLINE

PubMed
147

Selecionados 1°
fase
21

Selecionados 2°
fase
09

1° busca
Erros de medicação and Equipe de
Enfermagem
2° busca
Erros de medicação and Imperícia
3° busca
Erros de medicação and Evento sentinela
4° busca
Erros de medicação and Negligência
5° busca
Erros de medicação and Equipe de
Enfermagem and Fatores capacitantes
6° busca
Erros de medicação and Equipe de
Enfermagem and Sistema de medicação no
hospital
7° busca
Erros de medicação and Equipe de
Enfermagem and Gerenciamento de segurança
8° busca
Erros de medicação and Equipe de
Enfermagem and Controle de risco
TOTAL

20

49

05

345

387

16

01

02

54

45

08

04

02

25

27

10

00

00

02

49

07

00

05

09

272

20

04

01

15

21

05

02

01

20

274

13

05

36

519

1222

100

25

(Fonte: dados da pesquisa, 2011).

Influencias

da

comunicação

sobre

o

processo de erros de medicação
Após a exclusão dos artigos que foram
repetidos

nas

bases

de

dados.

Foram

Erros na comunicação

são muito

selecionados 25 artigos, 7 materiais (Código

freqüentes na administração de medicamentos

de Ética dos Profissionais de Enfermagem,

pela equipe de enfermagem, estes erros

Resoluções

de

podem ser gerados desde a prescrição médica,

Diretrizes Bases da Educação, pareceres,

onde pode haver prescrições incompletas e/ou

diretrizes) e 5 livros para a construção do

abreviaturas não padronizadas; erros no

resultado e discussão, que emergiram as

preenchimento de requerimentos, que podem

seguintes categorias temáticas: Influências da

gerar o não fornecimento do medicamento ao

comunicação sobre o processo de erros de

paciente, o que pode impedir o mesmo de

medicação; Efeitos da sobrecarga e condições

fazer uso da medicação de forma correta; uso

de trabalho sobre o processo medicamentoso;

de etiquetas nos medicamentos de forma

Ambiente de trabalho como causa de erros de

incompleta, além das falhas de comunicação

medicação;

entre as equipes de saúde.17

de

Enfermagem

Formação

e

e

Lei

preparo

do

profissional de enfermagem: alicerce para

Muitos erros podem ser gerados por

uma prática segura; Fatores que influenciam a

falhas no processo de comunicação, erros

minimização dos erros na administração de

estes que podem ser irreversíveis, por isso a

medicamentos.

necessidade da equipe de saúde ficar atenta
em relação a este fator.

Resultados e Discussão

Os erros no processo de medicação
podem estar relacionados ao momento da
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prescrição médica, quando a caligrafia do

se a medicação não foi suspensa, além de

médico é ilegível, ou o mesmo usa de termos

conferir mesmo com a verbalização do

não padronizados.

13

Como resultado desta

paciente, sua pulseira de identificação, para se

falha na comunicação, pode-se gerar diversos

certificar

erros como os de dose errada, medicamentos

correto.21,22

errado, horário errado, via errada e até mesmo

que

está

diante

do

paciente

Para garantir segurança ao paciente,

de paciente errado, quando o nome do

deve-se

certificar,

e

ficar

atento

a

paciente não está escrito de forma legível.

identificação do paciente, pois em diversos

Em algumas instituições de saúde,

casos são constatados anotações inadequadas

prescrição eletrônica é utilizada, é um registro

dos pacientes em todos os momentos da

computadorizado cuja informação é mantida

administração de medicamentos.23

eletronicamente sobre o status e cuidados de

É de grande importância manter um

saúde de um indivíduo durante toda a sua

sistema de alerta com os prescritores, para que

vida, no que se refere à prescrição favorece

durante a leitura da prescrição o profissional

para a diminuição do erro, a implantação de

enfermeiro

mecanismos de controle de acesso, sistemas

prescrição ou não entendimento do que foi

de auditoria e assinaturas digitais podem

pedido,

assegurar níveis de segurança maiores do que

esclarecimentos sobre a prescrição, com o

os equivalentes em papel.18-19

intuito de proporcionar maior segurança ao

Outros erros podem ser gerados
quando se têm falhas na comunicação como

percebendo

possa

algum

alertar

erro

e/ou

de

pedir

paciente.18
É

importante

uma

comunicação

os de administração de dose extra, de

efetiva entre os profissionais de saúde com o

administração de medicamento suspenso.20

propósito de esclarecer as dúvidas perante a

Estes erros podem ser gerados pela não

uma prescrição de medicamentos e assegurar

verificação do prontuário do paciente antes de

uma administração

administrar determinado medicamento.

forma correta.

de medicamentos de

Para que se diminuam os erros gerados
por falhas na comunicação, é importante

Efeitos da sobrecarga e condições de

lembrar-se

trabalho sobre o processo medicamentoso

de

ler

os

rótulos

dos

medicamentos, conferir com a prescrição
médica, identificar medicamento com o seu

Observa-se em diversos lugares, as

próprio nome, nome do paciente, número de

condições

leito, nome do profissional responsável, via

profissionais de saúde atualmente têm levado

de administração, dose e horário. Também se

em consideração a relação entre estresse

lembrar de verificar no prontuário do paciente

profissional e potencialidade de erro de
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medicação, a condição de ter mais de um

de medicação.25 Deve-se também incentivar a

emprego devido a desvalorização profissional

notificação dos erros pra que se possa

têm levado muitos profissionais ao desgaste

trabalhar de forma preventiva, e sobretudo

físico e mental, o que traz de volta ao risco

motivar os profissionais de enfermagem, que

aumentado de erro por falta de atenção, de

por muitas vezes são considerados culpados

zelo pelo trabalho.13,24

por

Em diversas instituições de saúde os
profissionais

trabalham

sobrecarregados,

devido ao excesso de pacientes e baixo

estarem

processo

envolvidos

diretamente

no

medicamentoso,

e

consequentemente ficam inseguros, deste
modo estando mais susceptíveis aos erros.

número de profissionais enfermeiros, e muitas

Muitas vezes os erros de medicação só

vezes com cansaço físico, pois devido aos

são detectados quando o paciente apresenta

baixos

de

alguma alteração clínica ou efeito adverso

enfermagem necessitem trabalhar em mais de

exercido pelo medicamento ministrado. Fato

um

gerar

este, que pode fazer com que as notificações

desatenção, esquecimentos e lapsos, o que são

diminuam, ficando desta forma mais difícil de

fatores de risco para o erro de medicação.2

promover ações que previnam os erros.26-27

salários,

local.

Esta

os

profissionais

sobrecarga

pode

Percebe-se certa ênfase ao se destacar
os fatores relacionados ao ambiente de

Ambiente de trabalho como causa de erros

trabalho dos profissionais de enfermagem,

de medicação

que por muitas vezes tais profissionais estão
sobrecarregados, além do cansaço físico, pois
diversos

profissionais

de

O ambiente é de grande relevância

enfermagem

quando se trata de erros ocorridos em uma

trabalham em mais de uma instituição

instituição de saúde, ambiente este que

hospitalar devido ao baixo salário e não

deveria ser organizado, com boa iluminação e

valorização da profissão.

com pouco ruído, mas é o que muitas vezes

São considerados causas freqüentes

não acontece.

para os erros de medicação a sobrecarga de

A iluminação diversas vezes não está

trabalho, cansaço e estresse do profissional de

adequada, estando à mesma com baixa

enfermagem.13 Estas causas podem gerar

intensidade, dificultando até mesmo para

erros de dose, horário, técnicas e velocidade

leitura de alguns rótulos de medicamentos. A

de

presença de ruídos é outro fator que pode

gotejamento

no

caso

administradas intravenosas.

de

drogas

20

influenciar os erros de medicação, ruídos

A educação permanente, cursos de

estes que podem ser gerados pela conversa

aprimoramento e atualizações são iniciativas

dos pacientes e até mesmo dos profissionais

que podem ser tomadas para diminuir os erros

de saúde, além das interrupções das tarefas
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que podem ser geradas quando outras pessoas

pedir

chamam o funcionário envolvido no processo

experientes e graduados.

medicamentoso, ou até mesmo o telefone
tocando.28
A

orientação

nas

instituições

de

saúde,

mudanças estas, que estejam diretamente

trabalho é de grande importância para que se

ligada ao processo medicamentoso, e a

previna os erros na preparação da medicação,

notificação dos erros de medicação, com o

este ambiente muitas vezes se apresenta de

intuito de reduzi-los.21

desorganizada,

ambiente

mais

de

forma

do

profissionais

Verifica-se também, a necessidade de
mudanças

organização

de

misturando

os

medicamentos com alimentos, e as bandejas

Formação e preparo do profissional de

utilizadas estando sobre a pia, não respeitando

enfermagem: alicerce para uma prática

os padrões de assepsia. A área física destinada

segura

a

preparação

e

administração

de

medicamentos muitas vezes é pequena e de

Os profissionais de saúde, devido à

pouca ventilação, o que pode prejudicar o

sua formação, não estão preparados para lidar

profissional. Deve-se estar alerta a estes

com os erros, pois, esse estão associados a

fatores para que se possa discutir, planejar e

vergonha, medo ou punições, estudo apontou

promover melhorias para que se diminua os

que os profissionais de saúde só notificam

erros de medicação.28

algum

A terapia medicamentosa depende de
ações humanas, e os erros são naturais quando
estes estão envolvidos. Mas, se houver um

erro

cometido

caso

o

paciente

apresente alguma complicação ou reação
grave, fato este devido ao medo da punição.29
Na

formação

do

profissional

de

sistema de medicação bem estruturado,

enfermagem, é imprescindível que a equipe

possivelmente

de

possua uma visão ampliada do sistema de

medicação, através do planejamento de metas,

medicação e de cada um dos seus processos, e

implementações de normas, ações e regras,

principalmente que dê garantias de segurança

processos estes que auxiliam o profissional

e qualidade do processo que está sob a sua

envolvido.21

responsabilidade, buscando informação do

diminuirá

os

erros

O aprimoramento do conhecimento é

fluxo de suas atividades, sobre os problemas

de extrema importância para que se de

existentes com o ambiente os recursos

segurança ao paciente. Uma duvida mal

humanos, assim como conhecimento como os

esclarecida pode muitas vezes gerar erros que

fármacos, interações medicamentos, vias de

podem prejudicar o paciente.22 Quando não se

administrações e técnicas corretas de preparo

tem certeza de determinada ação envolvendo

e administração.28

o processo medicamentoso, deve-se sempre
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Neste contexto, é importante uma

tiveram alterações na grade curricular para 5

supervisão maior dos alunos egressos, já que

anos, inclusão de disciplinas ligadas a práticas

a falta de experiência e conhecimento é uma

seguras,

causa comum de erros, com complicações

profissional.30

o

que

favorece

Conseqüentemente,

severas para o paciente, nesse sentido o

a

o

perfil

de

ensino de enfermagem no país passou por

enfermeiros

várias fases de desenvolvimento ao longo dos

mudanças em decorrência das transformações

anos.30

no
Houve a necessidade de mudanças no

quadro

apresenta

formação

significativas

político-econômico-social

da

educação e da saúde no Brasil e no mundo.

30

ensino de enfermagem, em virtude da Lei de

Percebe-se a importância da formação

Diretrizes e Bases da Educação Nacional

do enfermeiro, pois este profissional além de

(LDB) - Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de

desenvolver diversas atribuições privativas

1996, há inovações e mudanças na educação

desta categoria profissional, irá gerenciar a

nacional, onde é prevista uma reestruturação

equipe

dos cursos de graduação, visa à formação de

enfermagem,

profissionais que possam a vir a ser críticos,

continuada

reflexivos, dinâmicos, ativos, diante das

consonância

demandas do mercado de trabalho, apto a

atualizações de novas técnicas no processo da

aprender a aprender, a assumir os direitos de

assistência.

de

Técnicos

e

propiciando

auxiliares
a

de

educação

da equipe de enfermagem em
com

o

conhecimento

e

liberdade e cidadania, enfim, compreender as
tendências do mundo atual e as necessidades

Fatores que influenciam a minimização dos

de desenvolvimento do país.30-32

erros na administração de medicamentos

Para atender às exigências da nova
LDB, surgiram as Diretrizes Curriculares dos
Cursos

de

Graduação

em

Saúdes.

O processo de medicação envolve não

As

apenas a equipe de enfermagem, se torna um

Diretrizes Curriculares definem ainda, que a

instrumento complexo, pois também envolve

formação do enfermeiro tem por objetivo

médicos e equipe de farmácia, estando

dotar o profissional dos conhecimentos

susceptível a erros durante todo o processo, o

requeridos para o exercício das seguintes

que pode gerar danos ao paciente, além do

competências e habilidades gerais: atenção à

transtorno na própria equipe.22

saúde, tomada de decisões, comunicação,

Existem

liderança, administração e gerenciamento e

minimizar

educação permanente.33

administração,

Atualmente para suprir essa demanda
os cursos de graduação em Enfermagem
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três

erros
a
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no

saber,

realização

processo
melhora
de

para
de
da
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procedimentos referentes ao preparo e à

notificação

podemos

tomar

decisões

administração de medicamentos.34

imediatas que minimizem os danos que

A falta de preparo, o desconhecimento

poderiam ser gerados ao paciente que sofreu

do profissional, o descuido são considerados

com determinado erro, além de buscar

fatores de risco para a ocorrência de erros, no

alternativas para que erros iguais sejam

entanto, existe uma necessidade de realização

cometidos.

de reciclagem contínua dos profissionais.

A necessidade do desenvolvimento de

O treinamento da equipe, a reciclagem

estratégias destinadas a prevenção de erros e a

e o envolvimento do profissional são fatores

aplicabilidade de sistemas

que diminuem a probabilidade de erro da

prevenção dos eventos adversos não é uma

equipe

tarefa fácil, pois a maioria destes eventos é

de

enfermagem.

continuada

favorece

profissionais,

a

A

educação

atualização

considerando-se

multifatorial.9

no

Os profissionais da saúde dependem

decorrer dos anos sempre surgem novos

do acesso exato, rápido e adequado à

medicamentos,

de

informação para realizar um julgamento

administração, novos procedimentos, que

clínico e terapêutico para a tomada de

necessitam do preparo técnico e científico da

decisão. Neste sentido, os registros tornam-se

equipe.9,21

indispensáveis ao processo de cuidar em

novas

que

dos

para controle e

técnicas

Embora os erros de medicação não
tenham

uma

única

causa,

devem

ser

saúde, pois garantem a continuidade da
assistência prestada.

analisados de forma multidisciplinar para que

Neste contexto é fundamental uma

medidas preventivas e corretivas sejam

discussão dialética com a equipe de educação

implementadas da melhor forma possível,

continuada,

garantindo uma boa qualidade do processo

Enfermagem (CEE) e sua interface com o

assistencial.13

processo de sistematização da assistência de

É

fundamental

desenvolver

a

Comissão de

Enfermagem e o

Ética de

Código de Ética dos

estratégias políticas para a notificação do erro

Profissionais de Enfermagem (CEPE), com

sem medo de punição para que sejam tomadas

propostas de aperfeiçoar a qualidade da

medidas em relação ao paciente envolvido e

assistência,

também para que os erros sirvam como forma

legais sobre os erros e desenvolver medidas

de aprendizado, proporcionando mudanças no

para a sua minimização.

sistema de medicação.

21

discutir as questões éticas e

A comissão de ética auxilia na

Um fator de grande importância para

definição da melhor conduta a ser adotada

que se previna outros erros e corrija os erros

para o profissional que agiu de forma errônea,

já cometidos, é a notificação. Através da

agindo de forma não punitiva e sim educativa,
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contribuindo para a prática mais segura,

distração, falta de conhecimento e despreparo

discussões acerca dos erros na área da saúde e

dos profissionais de saúde, negligência,

ações que propiciam reflexões éticas e legais

imprudência ou imperícia,

do exercício profissional.11

risco que podem levar á ocorrência de erros

No que se refere à Sistematização da
Assistência

de

Enfermagem

(SAE)

são fatores de

na administração de medicamentos.21,34

a

É

importante

que

a

equipe

de

Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal

enfermagem exerça a profissão em respeito

de Enfermagem (COFEN), define que a

aos preceitos éticos e legais contemplados no

mesma visa garantir um cuidado humanizado,

Código de Ética de Enfermagem (CEPE,

contínuo e de qualidade, tornando possível a

2007) com o objetivo de oferecer uma

operacionalização

de

assistência de qualidade e segura, tanto para o

instrumento

paciente, seus familiares e profissionais de

Enfermagem

do

(PE),

Processo
um

metodológico que fornece um guia para o

saúde.10

desenvolvimento de um estilo de pensamento
que

orienta

e

Profissionais de enfermagem ressalta que o

terapêuticos necessários para o cuidado de

enfermeiro deve “Assegurar à pessoa, família

enfermagem.

e coletividade assistência de Enfermagem

prestada

está

os

julgamentos

A

eficácia

clínicos

No artigo 12 do Código de Ética dos

da

diretamente

assistência

associada

à

livre de danos decorrentes de imperícia,

qualidade dos registros de Enfermagem, pois

negligência ou imprudência” e no Art. 30 – é

é fonte de informações essenciais ao processo

proibido

de cuidar.35-36

conhecer a ação da droga e sem certificar-se

Por isso, o adequado registro bem
como

gerenciamento

desses

administrar

medicamentos

sem

da possibilidade dos riscos.10

dados,

Percebe-se a importância do preparo

relacionados ao preparo e a administração de

da

medicamentos,

ferramenta

conhecimento e ação dos medicamentos, além

fundamental para o estabelecimento de uma

do cuidado prestado ao paciente de forma

assistência integral, personalizada e que vise à

segura, livre de danos causados por infrações

minimização de riscos à saúde, aumentando a

éticas.

constitui

equipe de enfermagem em relação ao

A imprudência caracteriza-se por uma

responsabilização pelo cuidado bem como sua

omissão,

qualidade.

uma

precipitação,

um

ato

de

intempestivo, irrefletido, destituído da cautela

enfermagem é fundamental para melhorar a

necessária para aquela situação profissional.

qualidade da assistência

ao paciente,

A negligência, manifesta-se por uma omissão,

oferecendo um serviço com segurança para o

uma abstenção, aos deveres que uma situação

paciente e a equipe. A falta de atenção ou

exigir

O

preparo
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preguiça psíquica. A imperícia, por sua vez,

É de suma importância que haja ações

seria um agir sem conhecimentos técnicos

multidisciplinares para promover segurança

adequados ou com utilização equivocada dos

ao

seus conhecimentos técnicos, uma falta de

medicamentoso está envolvida uma grande

habilidade, uma incompetência profissional.37

equipe, cabe a toda esta equipe de médicos,

Neste contexto a formação adequada

farmacêuticos e profissionais de enfermagem,

paciente,

já

que

no

processo

exercer a

tomar as ações necessárias para diminuir os

profissão com consciência, embasamento

erros durante o processo de medicação, além

técnico-científico

e compromisso com os

de padronizar ações e implementações de

preceitos

e

regras para toda a equipe envolvida.

da equipe de enfermagem

éticos

profissional,

visa

legais

buscando

do

uma

exercício

Atualmente já se vem usando sistemas

assistência

segura e de qualidade, evitando os erros

de

prescrições

medicamentosas

caracterizados por infrações éticas resultantes

informatizados, o que pode diminuir os erros,

de imperícia, negligência ou imprudência.

pois o receituário é escrito de forma legível e
padronizado, tornando assim, o sistema
medicamentoso mais seguro.

Considerações finais

Um dos pilares para a prática segura na
Este estudo evidenciou a importância

administração de medicamentos é a formação

deste tipo de estudo ser realizado de forma

adequada do profissional de enfermagem,

contínua, com o intuito de minimizar os erros

com embasamento técnico e científico em

envolvendo o processo medicamentoso.

consonância com o compromisso profissional,

Pode-se

destacar que os estudos

a

sistematização

da

assistência

relacionados com a segurança do paciente

Enfermagem e

frente a erros provenientes de profissionais de

Profissionais de Enfermagem.

de

o Código de ética dos

saúde ainda são poucos, cabe ressaltar a

Contudo, percebe-se a necessidade do

necessidade de novas pesquisas, para que se

aprimoramento das técnicas utilizadas no

possa trabalhar de forma preventiva.

processo medicamentoso, além da educação

Os erros no processo medicamentoso

continuada dos profissionais envolvidos neste

coletivos,

processo, reestruturação do ambiente de

envolvendo o ambiente, sobrecarga e más

trabalho, e sobretudo sempre ficar atento a

condições de trabalho, mas independente da

organização do processo de trabalho, e se

causa, este erro deve ser notificado com a

certificar que está praticando a técnica de

intenção de prevenir os mesmos erros

forma correta, dando ênfase aos seis certos da

posteriormente.

medicação, o que gerará maior segurança aos

podem

ser

individuais

ou

profissionais e pacientes.
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Pesquisas futuras devem ser realizadas

405. direito a cirurgia Getting 2007. Ann;
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Surg. 246 (3):395-405.

que tenham como prioridade a diminuição dos
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erros de medicação, conforme as práticas

Adverse events in surgical patients in

atuais embasadas nas evidências científicas.

Australia. International Journal of Quality in
Health Care, 2002, 14:269-76.
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