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RESUMO 
 

REIS, Marcos Aurélio Seixas, Gerenciamento de Risco para Medicamentos 
Potencialmente Perigosos em Serviços Hospitalares. 2015. 86f. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2015. 
 
A administração de medicamentos se constitui num processo multidisciplinar e um 
multissistema e seus riscos podem ser reduzidos de forma significativa por meio da 
implantação de processos reconhecidos para melhoria da segurança. Medicamentos 
Potencialmente Perigosos (MPP) são medicamentos que possuem maior risco de 
provocar danos significativos aos pacientes. O gerenciamento de risco em saúde é 
um processo complexo que associa várias áreas do conhecimento e que tem como 
objetivo prevenir erros e eventos adversos advindos dos procedimentos e produtos 
utilizados na assistência, em relação aos MPP, é imprescindível implantar barreiras 
específicas para gerenciar os riscos envolvidos. O objetivo do estudo foi investigar o 
gerenciamento de risco de MPP em instituições hospitalares. Estudo transversal, 
quantitativo, não experimental, realizado em quatro unidades de Terapia Intensiva de 
hospitais gerais, sendo um público, dois privados com fins lucrativos e um privado 
beneficente. Foi utilizado um instrumento do tipo questionário, com questões 
fechadas, elaborado pelo pesquisador, validado para face e conteúdo por cinco juízes 
e quanto a aplicabilidade por meio de um piloto aplicado em uma unidade de terapia 
intensiva pediátrica. Os participantes foram todos os membros da equipe de 
enfermagem das unidades de terapia intensiva pesquisadas e todos os farmacêuticos 
das instituições pesquisadas. Os resultados apontaram que a participação total foi de 
76% da população proposta para o estudo. Todos os medicamentos que compunham o 
instrumento eram considerados como MPP, entretanto, nenhum foi apontado por 100 % 
dos participantes como MPP, 17 deles foram apontados como utilizados por 95% ou 
mais dos entrevistados. Desses, o cloreto de potássio, foi o medicamento mais 
reconhecido como MPP (99%) e o tramadol o menos reconhecido como perigoso 
(46%).  O medicamento apontado como menos utilizado nas unidades pesquisadas 
foi o hidrato de cloral (14%), reconhecido como MPP por 78%. O medicamento 
apontado como menos perigoso foi a água estéril em soluções superiores a 100 ml, 
reconhecida como MPP por 27% dos entrevistados e utilizada por 90%. Itens 
considerados rotineiros não foram considerados MPP, dentre eles a solução 
parenteral prolongada, lidocaína, glicose hipertônica de 25 ou 50%, cloreto de sódio e 
a enoxaparina, considerados como MPP por 61, 61, 69, 72 e 74% dos entrevistados, 
respectivamente. Os enfermeiros foram os que mais reconheceram a existência de 
barreiras de prevenção (96%), já os farmacêuticos os que menos reconheceram 
(78%). Em média, 84% dos profissionais reconheceram a existência de medidas de 
prevenção na administração de MPP. A barreira mais reconhecida pelos profissionais 
foi a de acesso restrito aos MPP (79%). Outra barreira foi a verificação dos certos da 
terapia medicamentosa, que mesmo sendo uma prática recomendada na 
administração de todos os medicamentos, foi reconhecida somente por 56% dos 
entrevistados. O reconhecimento dos MPP, assim como as medidas de prevenção de 
danos relacionados à esta classe de medicamentos ainda é frágil nas instituições de 
saúde. A adoção de medidas isoladas ou agrupadas de prevenção de riscos não 
constituem um sistema de gerenciamento de risco institucional, tampouco em relação 
aos MPP. A constituição dos comitês de segurança do paciente, além de ser uma 
obrigação legal pode ser um caminho importante para a efetivação do gerenciamento 



de risco nas instituições. Diante deste contexto, cabe às instituições de ensino 
melhorar a qualidade da formação profissional em relação à farmacologia, abordando 
o tema dos MPP, e aos serviços de saúde implementar programas de educação 
permanente robustos nos ambientes de trabalho, aplicar barreiras de prevenção 
baseadas em evidencia de forma sistemática e, finalmente, instituir uma política de 
incentivo à cultura de segurança do paciente por meio de estratégias educativas, 
estimulando ações não punitivas ao lidar com os erros. 

 

Descritores: 1. Segurança do Paciente. 2. Sistemas de Medicação. 3. Assistência 
Hospitalar, 4. Enfermagem. 5. Farmacêuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
REIS, Marcos Aurélio Seixas, Risk Management for High-Alert Medications in 
Hospital Services. 2015. 86f. Master’s Thesis - Ribeirão Preto College of Nursing, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
The administration of drugs constitutes a multidisciplinary and multi-system process 
and its risks can be reduced significantly by implementing recognized processes to 
improve security. High-Alert Medications (HAM) are drugs that bear a heightened risk 
of causing harm to the patients. The risk management in healthcare is a complex 
process that associates several areas of knowledge and aims to prevent errors and 
events that may come from procedures and products used in assistances. Regarding 
HAM, it is essential to implement specific barriers in order to manage the risks involved. 
The objective of this study was to investigate the risk management for HAM in hospital 
institutions. This study is transversal, quantitative, non-experimental and it was 
performed in four Intensive Care Units from general hospitals, one of them being 
public, two of them private for-profit, and one of them a charitable hospital. A 
questionnaire type instrument containing closed questions made by the researcher 
was used. Its face and content validation were performed by five judges and its 
applicability validated by a pilot applied in a pediatric intensive care unit. The 
participants were the entire nursing staff of the researched intensive care units and the 
entire pharmacists staff of the researched institutions. The results show that the 
participants were 76% of the proposed populations for the study. All drugs that formed 
part of the instrument were HAM, however, none of them were pointed out as HAM by 
100% of participants and 17 of them were pointed out as being used by at least 95% 
of the interviewed. Of these, the potassium chloride was the drug that was most 
recognized as HAM (99%) and the tramadol was the least recognized as being 
hazardous (46%). The least used drug in the researched units was the chloral hydrate 
(14%), it was recognized as HAM by 78% of the participants. The drug pointed out as 
being the least hazardous was the sterile water in solutions superior to 100mL, 
recognized as HAM by 27% of the interviewed and used by 90% of them. Routine 
items were not considered HAM; among them, long-term parenteral, lidocaine, 
hypertonic glucose 25% or 50%, sodium chloride and enoxaparin were considered 
HAM by 61, 61, 69, 72 and 74% of the interviewed respectively. The nurses were the 
ones that most recognized the existence of prevention barriers (96%), whereas the 
pharmacists were the ones that least recognized them (78%). On average, 84% of the 
professionals recognized the existence of prevention measures in the administration 
of HAM. The barrier most recognized by the professionals was the restrict access to 
HAM. Checking the rights of medication administration was another barrier, recognized 
only by 56% of the interviewed despite the fact that it is recommended when 
administering all types of drugs. Recognizing HAM as well as the harm prevention 
measures regarding this type of medicine is still feeble in healthcare institutions. The 
adoptions of risk prevention measures, isolated or in group, do not constitute an 
institutional risk management system, let alone regarding HAM. The constitution of 
patient security committees, besides being a legal obligation, can be an important path 
to implement risk management in institutions. In face of this, educational institutions 
need to improve professional training quality in relation to pharmacology, addressing 
the HAM theme, and, in relation to healthcare services, they need to implement solid 
permanent educational programs, apply prevention barriers based on systematic 



evidence and, finally, institute a patient security culture incentive policy through 
educational strategies, stimulating non-punitive actions when dealing with errors. 
 
Descriptors: 1. Patient Safety. 2. Medication Systems. 3. Hospital Care. 4. Nursing. 
5. Pharmacists 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
REIS, Marcos Aurélio Seixas, Gerencia de Riesgo para Medicamentos 
Potencialmente Peligrosos en Servicios Hospitalarios. 2015. 86f. Tesis de 
Maestría - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2015. 
 
La administración de medicamentos se constituye en un proceso multidisciplinar y en 
un multisistema y sus riesgos pueden ser reducidos de manera significativa por medio 
de la implementación de procesos reconocidos para mejoría de la seguridad. 
Medicamentos Potencialmente Peligrosos (MPP) son medicamentos que poseen un 
mayor riesgo de generar daños significativos a los pacientes. La gerencia de riesgo 
en salud es un proceso complejo que asocia varias áreas del conocimiento y que tiene 
como objetivo prevenir errores y eventos adversos advenidos de los procedimientos y 
productos utilizados en la asistencia. Con relación a los MPP, es imprescindible 
implementar barreras específicas para dirigir  los riesgos involucrados. El objetivo del 
estudio fue investigar la gerencia de riesgo de MPP en instituciones hospitalarias. 
Estudio transversal, cuantitativo, no experimental, realizado en cuatro unidades de 
Terapia Intensiva de hospitales generales, siendo uno de ellos público, dos privados 
con fines lucrativos, y uno privado benéfico. Fue utilizado un instrumento del tipo 
cuestionario, con cuestiones cerradas, elaborado por el investigador. Su validación 
facial y de contenido fue realizada por cinco jueces, y con relación a la aplicabilidad, 
por medio de un piloto aplicado en una unidad de terapia intensiva pediátrica. Los 
participantes han sido todos los miembros del equipo de enfermería de las unidades 
de terapia intensiva investigadas y todos los farmacéuticos de las instituciones 
investigadas. Los resultados apuntan que la participación total fue de un 76% de la 
población propuesta para el estudio. Todos los medicamentos que componían el 
instrumento eran considerados como MPP, sin embargo, ninguno fue apuntado por el 
100% de los participantes como MPP, 17 de ellos fueron apuntados como utilizados 
por un 95% o más de los encuestados. De esos, el cloruro de potasio fue el 
medicamento más reconocido como MPP (99%) y el tramadol el menos reconocido 
como peligroso (46%). El medicamento apuntado como menos utilizado en las 
unidades investigadas fue el hidrato de cloral (14%), reconocido como MPP por el 
78%. El medicamento apuntado como menos peligroso fue el agua estéril en 
soluciones superiores a 100 ml, reconocida como MPP por el 27% de los encuestados 
y utilizada por el 90%. Ítems considerados rutinarios no fueron considerados MPP, de 
entre ellos la solución parental prolongada, lidocaína, glucosa hipertónica de 25 o 
50%, cloruro de sodio y la enoxaparina, considerados como MPP por el 61, 61, 69, 72 
y 74% de los encuestados, respectivamente. Los enfermeros fueron los que más 
reconocieron la existencia de barreras de prevención (96%), ya los farmacéuticos los 
que menos la reconocieron (78%). Un 84% de los profesionales reconoció la 
existencia de medidas de prevención en la administración de MPP. La barrera más 
reconocida por los profesionales fue la de acceso restringido a los MPP (79%). Otra 
barrera fue la verificación de los correctos de la terapia medicamentosa, que, aunque 
siendo una práctica recomendada en la administración de todos los medicamentos, 
fue reconocida solo por el 56% de los encuestados. El reconocimiento de los MPP, 
así como las medidas de prevención de daños relacionados a esa clase de 
medicamentos aún es frágil en las instituciones de salud. La adopción de medidas 
aisladas o agrupadas de prevención de riesgo no constituye un sistema de gestión de 



riesgo institucional, tampoco con relación a los MPP. La constitución de los comités 
de seguridad del paciente, además de ser una obligación legal, puede ser un camino 
importante para la efectuación de la gestión de riesgo en las instituciones. Delante de 
ese contexto, cabe a las instituciones de enseñanza mejorar la calidad de la formación 
profesional con relación a la farmacología, abordando el tema de los MPP, y a los 
servicios de salud implementar programas de educación permanente robustos en los 
ambientes de trabajo, aplicar barreras de prevención basadas en evidencia de manera 
sistemática y, por fin, instituir una política de incentivo a la cultura de seguridad del 
paciente por medio de estrategias educativas, estimulando acciones no punitivas al 
lidiar con los errores.  
 
Descriptores:  1. Seguridad del paciente. 2. Sistemas de Medicación. 3. Atención 
Hospitalaria. 4. Enfermería. 5. Farmacéuticos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Delimitação do problema 

Vários fatores têm contribuído para que profissionais de saúde e usuários 

ampliem as discussões sobre os riscos envolvidos na assistência, tais como o acesso 

às novas tecnologias, aumento na complexidade da assistência e, até mesmo, os 

diversos casos de eventos adversos veiculados na mídia. Portanto, falhas na 

segurança da assistência ao paciente representam um problema global significativo 

que resulta em aumento da morbidade, mortalidade e elevação dos custos dos 

cuidados (PRONOVOST et al., 2009). 

Os eventos adversos (EA) ocorridos durante a assistência trazem prejuízo de 

natureza emocional, física, financeira e até mesmo moral aos pacientes, seus 

familiares, instituição e profissionais envolvidos, porém, entende-se que, para os 

pacientes, esses prejuízos são maiores, uma vez que podem agravar suas condições 

clínicas e causar injúrias temporárias, permanentes e até a morte (PADILHA; SECOLI, 

2002). 

Dados do relatório elaborado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos da 

América (IOM), considerado um dos estudos que evidenciou a temática no mundo, 

indicam que erros associados à assistência à saúde causam entre 44.000 e 98.000 

mortes a cada ano nos hospitais dos Estados Unidos (KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 2000). 

Cinco anos após publicação do IOM, constatou-se que pouco progresso 

mensurável ocorreu na melhoria da segurança do paciente.  Desde então, o número 

de estratégias de qualidade relacionadas à segurança tem crescido constantemente, 

mas ainda não há evidência empírica demonstrando mínimo progresso 

(PRONOVOST et al., 2009). 

Diante desse cenário, ainda é essencial para instituições e profissionais, 

conjuntamente, identificar e analisar os riscos relacionados aos novos recursos, como 

materiais, medicamentos, equipamentos, e estabelecer medidas de prevenção 

buscando reduzir ao máximo possível os EA relacionados à assistência (FELDMAN; 

D’INNOCENZO; CUNHA, 2007). 
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Tendo em vista o quadro preocupante de EA na assistência à saúde, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou em 2004 o programa “Aliança Mundial 

para a Segurança do Paciente”. Trata-se de um programa permanente que conclama 

todos os países membros a tomarem medidas para assegurar a qualidade da 

assistência prestada nas unidades de saúde de todo o mundo. Neste programa são 

estabelecidas seis metas internacionais de segurança, dentre elas está a meta 

relacionada a “Melhorar a segurança de medicações de alta vigilância (high-

alertmedications) ”, demonstrando a relevância de se estabelecer métodos de 

prevenção e vigilância na administração de medicamentos potencialmente perigosos 

(WHO, 2005). 

Dada à relevância do tema, e sendo o Brasil um dos signatários deste 

programa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vem realizando várias 

ações com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de saúde, assim como a 

segurança do paciente e dos profissionais de saúde.  

Dentre as ações, destaca-se a inclusão do tema segurança do paciente nas 

legislações que regulamentam os serviços de saúde, como a Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 (BRASIL, 2010b), que dispõe sobre 

requisitos mínimos para funcionamento das unidades de terapia intensiva; a RDC 

63/2011 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 

funcionamento para os serviços de saúde e inclui o gerenciamento de risco como item 

obrigatório; em 2013, a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 (BRASIL, 2013d), que 

tem como objetivo promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção e, finalmente, em julho de 

2013, publica a RDC-36/2013 (BRASIL, 2013c), que institui ações para a segurança 

do paciente em serviços de saúde, trazendo os requisitos mínimos para implantação 

de um programa de segurança do paciente. 

Outra ação que merece destaque nesta linha do tempo de ações da ANVISA 

em prol da segurança do paciente foi a publicação da série Segurança do Paciente e 

Qualidade em Serviços de Saúde, constituída de quatro cadernos, dentre eles o Livro 

1 com o tema Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática, no qual 

um dos assuntos abordados diz respeito à segurança no uso de medicamento 

(BRASIL, 2013d). 
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A questão da assistência segura relacionada aos medicamentos tem sido um 

tema central na temática da segurança do paciente, tendo em vista o elevado risco e 

frequência de EA relacionados à medicamentos. Tem-se que erros envolvendo 

medicamentos estão entre os mais comuns nos serviços de saúde, prolongando a 

internação, aumentando despesas de internação, causando mais de 7.000 mortes por 

ano nos Estados Unidos. Cada erro com medicamento pode custar cerca de 2.000 a 

8.750 dólares (ANDERSON; TOWNSEND, 2015). 

No Brasil, os Conselhos de classe dos profissionais de enfermagem e dos 

farmacêuticos têm demonstrado preocupação com a questão e contribuído com as 

discussões elaborando materiais orientados para as boas práticas na administração 

de medicamentos (CFF, 2010; COREN-SP, 2011). 

 Entende-se que, conjuntamente com os profissionais médicos, a enfermagem 

e os farmacêuticos são os profissionais mais envolvidos no processo de medicação. 

Vale ressaltar que a administração de medicamentos constitui-se num processo 

multidisciplinar e um multissistema, que se inicia no momento da prescrição médica, 

passando pela avaliação farmacêutica, distribuição pela farmácia, finalizando com a 

sua preparação e administração, e tornando-se, por conta desses fatores, um 

processo muito complexo (MIASSO; CASSIANI, 2000), que compreende a prescrição 

médica, transcrição da prescrição por funcionários administrativos em algumas 

instituições, distribuição pela farmácia, preparo e administração pela enfermagem 

(PADILHA; SECOLI, 2002). 

Destaca-se que EA envolvendo a administração de medicamentos são 

frequentes, fato que vem rotineiramente ocupando espaço na mídia, além dos erros 

de medicação, seus efeitos negativos e os EA previsíveis, os quais têm se constituído 

em um grave problema de saúde pública, não só do ponto de vista humano, 

assistencial e econômico, mas contribuindo com o aumento da insegurança dos 

pacientes e profissionais de saúde (SALAMANCA, 2007). 

Alguns medicamentos são reconhecidos por apresentarem risco aumentado de 

causar danos significativos ou até mesmo fatais em decorrência de falha na utilização. 

A ocorrência de erros na administração desses medicamentos pode ter, dentre outros, 

resultados clínicos graves, até mesmo fatais, comprometendo a segurança do 

paciente. Sabe-se que cerca de 20 medicamentos são responsáveis por 80% das 
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mortes por erros de medicação sendo, portanto identificados como medicamentos 

potencialmente perigosos (MPP) (ISMP-BRASIL, 2015).  

Vale destacar que a denominação MPP não está relacionada aos 

medicamentos mais comumente envolvidos em erros, já que a frequência de erros 

envolvendo MPP pode ser bastante baixa quando comparada a outros medicamentos, 

mas, os MPP exigem maior cautela e atenção especial por parte dos profissionais da 

saúde quando empregados (DENNISON, 2007; DOS SANTOS; HEINECK, 2012; 

GRAHAM et al., 2008; PAPARELLA, 2010). 

Organizações dedicadas à segurança do paciente recomendam aos 

profissionais de saúde que conheçam seus riscos e adotem medidas para minimizar 

a ocorrência de erros envolvendo este grupo de medicamentos (ISMP, 2150; IHI, 

2012). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Erros de medicação 

A reação adversa ao medicamento é o dano resultante de uma medicação, quer 

devido a uma reação farmacológica de uma dose normal, ou devido a uma reação 

adversa resultante de um erro. Estes podem incluir erros de prescrição, dispensação 

ou de administração (WHO, 2009). 

Considera-se erro de medicação qualquer evento evitável que possa causar ou 

levar ao uso inadequado de medicação, ou dano ao paciente, ou colocar em risco 

segurança do paciente enquanto o medicamento está sob o controle do profissional 

de saúde, paciente ou consumidor. Também são considerados erros de medicação 

as divergências na transcrição dos medicamentos da prescrição médica ou da ordem 

feita pelo prescritor em sistemas informatizados. Os erros de medicação são 

tipicamente vistos como relacionados à administração de um medicamento, mas 

também podem incluir erros na ordenação ou entrega de medicamentos. Tais eventos 

podem estar relacionados à prática profissional, aos produtos para saúde, aos 

procedimentos e sistemas, incluindo: prescrição; comunicação da ordem; rótulo; 

embalagem e nomenclatura dos produtos; preparo; dispensação; distribuição; 

administração; educação; monitoramento e uso (WHO, 2009; NCC MERP, 2013).  

São ocorrências frequentes que podemos classificar como eventos adversos 

as iatrogenias ou erros no decorrer da assistência, que podem trazer consequências 

clínicas significativas, resultando em danos ao paciente e custos relevantes ao 

sistema de saúde (SANTOS; PADILHA, 2005; ANACLETO et al., 2007). 

Apesar de frequentes, os erros de medicação são difíceis de serem 

identificados, e dependem, muitas vezes, da notificação pelos profissionais de saúde, 

cuidadores ou mesmo familiares dos pacientes. As notificações são importantes na 

identificação de incidentes na área da saúde, constituindo um método de baixo custo 

que envolve profissionais que prestam cuidados de saúde em uma política de melhoria 

contínua centrada no paciente. (CAPUCHO; CASSIANI, 2013) 

A falha dos sistemas e das instituições de saúde em proporcionar educação 

satisfatória e adequar o conhecimento de seus profissionais nos processos que 

envolvem os medicamentos, determinam a formação de profissionais com 

conhecimento insuficiente, resultando em erros de medicação. Desta maneira, 
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especialistas em segurança do paciente sugerem que a educação relacionada à 

segurança dos medicamentos seja empregada como uma ferramenta tática de 

redução dos erros de medicação e danos aos pacientes (HSAIO et al., 2010). 

Aprimorar a segurança dos processos relacionados aos medicamentos vem se 

tornando uma das preocupações dos profissionais de saúde, especialmente no que 

diz respeito aos MPP. No entanto, o conhecimento desses profissionais para evitar os 

erros de medicação durante os processos que envolvem o uso de tais medicamentos 

muitas vezes não é suficiente, para que os profissionais da saúde desempenhem 

perfeitamente as tarefas que lhes são designadas com segurança (HSAIO et al., 

2010). 

Em um estudo de revisão de 240 erros de medicação, conduzido por 

Winterstein et al. (2004), a deficiência no conhecimento das doses habituais 

adequadas dos medicamentos foi assinalada como a principal causa de erros de 

medicação (39,2%), acompanhada, em seguida, pelo déficit de desempenho dos 

profissionais (30,4%). Ainda, segundo Phillips et al. (2001), em meio a 469 erros de 

medicação fatais ocorridos, o fator humano obteve maior destaque, sobretudo devido 

às falhas de conhecimento e execução. Em outro estudo, que objetivou compreender 

os erros de medicação pertinentes à administração intravenosa, a falta de habilidade 

e conhecimento foram apontadas como as principais causas de erros (LU et al., 2013). 

A carência de conhecimento dos profissionais de saúde é considerada um dos 

fatores efetivos que contribuem para a ocorrência dos erros de administração de 

medicamentos. Segundo Phillips et al. (2001), 44% dos profissionais de enfermagem 

consideraram a insuficiência de conhecimento como o principal aspecto responsável 

por episódios de erros de administração. O conhecimento insuficiente pode estar 

relacionado a falhas inerentes a cada indivíduo, e também pode estar atrelado a falhas 

do sistema, como falhas durante o ensino e capacitação dos profissionais de saúde, 

impossibilitando o cumprimento adequado de suas responsabilidades nas unidades 

hospitalares (LU et al., 2013). 

Dentre as recomendações de maior evidência na prevenção de erros de 

medicação estão a inclusão de farmacêuticos nas visitas clínicas, viabilização de 

contato com farmacêuticos durante 24 horas para solucionar dúvidas em relação aos 

medicamentos, presença de procedimentos especiais e adoção de protocolos 

multidisciplinares para o uso de MPP (ASPDEN et al., 2007; ROSA et al., 2009). 
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2.2. Medicamentos Potencialmente Perigosos 

Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) podem também ser 

denominados medicamentos de alto risco (MAR), medicamentos de alta vigilância 

(MAV) ou mesmo High-alert medications (HAM). Tratam-se de medicamentos que 

possuem maior risco de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência 

de falha no processo de utilização (ISPM-BRASIL, 2013). 

Os MPP são mais prováveis de serem associados à danos ao paciente do que 

outros medicamentos. Embora qualquer medicamento usado de forma inadequada 

possa causar prejuízos, os MPP podem causar danos mais frequentemente, sendo 

provável que esses sejam mais graves. O dano leva não só ao sofrimento do paciente, 

mas também custos adicionais associados ao cuidado desses pacientes 

(ANDERSON; TOWNSEND, 2015; IHI, 2012; ISMP-BRASIL, 2015). 

São medicamentos com maior rico de causar lesão por uso incorreto, e 

pertencem a um conjunto de medicamentos que, particularmente, tem sido 

identificado como  aqueles que oferecem graves ameaças à segurança do paciente. 

Estes medicamentos incluem soluções de eletrólitos concentrados, tal como cloreto 

de potássio, além de insulina intravenosa, agentes quimioterápicos, analgésicos 

opiláceos por via intravenosa, e anticoagulantes, como a heparina e warfarina, entre 

outros. 

Os MPP são especialmente relevantes em serviços de emergência e unidades 

de terapia intensiva (UTI), locais em que seu uso é mais frequente. Além disso, 

também podem ser associados a outros processos de cuidados e em casos de 

intervenções, como na quimioterapia, nos cuidados perioperatórios e na reconciliação 

medicamentosa, que é o acompanhamento integral do tratamento medicamentoso de 

um paciente sempre que houver uma mudança de terapia, num esforço para evitar 

EA, como erros de medicação, omissões, duplicações, erros de dosagem ou 

interações medicamentosas, bem como observar os padrões de conformidade e 

aderência. Os tipos mais comuns de danos associados a esses medicamentos 

incluem hipotensão, hemorragia, hipoglicemia, delírio, letargia e bradicardia. Em 

alguns casos, a deterioração rápida de um paciente pode ser causada ou agravada 

por MPP (CHEN; BURNS, 2007; FEDERICO, 2007; REIS et al., 2010). 

Apesar do acentuado potencial de risco, os MPP são componentes essenciais 

da terapia medicamentosa, fazendo-se necessário o estabelecimento de um processo 
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de educação dos profissionais de saúde e, em seguida, a implantação de um sistema 

de vigilância para prevenir erros e danos graves. Portanto, ao colocarem prática um 

programa de prevenção de erros de medicação, os MPP devem ser priorizados 

(CHEN; HSIEH; GOU, 2007; COHEN et al., 2007; REIS et al., 2010). 

Algumas Organizações internacionais trabalham com diretrizes sobre o uso de 

MPP, como o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP), o 

Institute for Healthcare Improvement (IHI), e Joint Commission (JCI). No Brasil o ISMP 

tem trabalhado na divulgação e atualização da lista de MPP e das principais 

recomendações na prevenção de dano relacionado a esta classe de medicamentos 

(IHI, 2012; ISMP-BRASIL, 2015; JCI, 1999).   

O Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISPM) revisou e 

atualizou a lista de MPP para hospitais (ANEXO I), e a apresenta dividida em classes 

terapêuticas, seja por suas características intrínsecas de risco, por serem 

medicamentos que aparecem com elevado registro de erros nos bancos de 

notificação, ou por levarem a erros com elevado risco de ocasionar danos sérios 

aos pacientes (quadro 1)1 (ISPM-BRASIL, 2013, 2015). 

 

Analgésicos opióides intravenosos, transdérmicos e de uso oral (incluindo líquidos 
concentrados e formulações de liberação imediata ou prolongada).  

Anestésicos gerais, inalatórios e intravenosos  

Anfotericina na forma lipossomal e convencional  

Antagonistas adrenérgicos intravenosos  

Antiarrítmicos intravenosos  

Antitrombóticos 

Bloqueadores neuromusculares  

Contrastes radiológicos intravenosos 

Hipoglicemiantes orais 

Inotrópicos intravenosos (ex. milrinona) 

Insulina subcutânea e intravenosa  

Medicamentos administrados por via epidural ou intratecal 

Quimioterápicos de uso parenteral e oral 

Sedativos de uso oral de ação moderada, para crianças) 

Sedativos intravenosos de ação moderada (ex. dexmedetomidina, midazolam) 

Soluções cardioplégicas 

Soluções para diálise peritoneal e hemodiálise 

Soluções de nutrição parenteral 

Água estéril para inalação e irrigação em embalagens de 100 mL ou volume superior 

Cloreto de potássio concentrado injetável 

Continua 

                                                 
1Lista completa com detalhes disponível em < http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_13.pdf> 
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Continuação 

Cloreto de sódio hipertônico injetável (concentração maior que 0,9%) 

Epoprostenol intravenoso 

Fosfato de potássio injetável 

Glicose hipertônica (concentração maior ou igual a 20%) 

Metotrexato de uso oral 

Nitroprussiato de sódio injetável 

Oxitocina intravenosa 

Prometazina intravenosa 

Sulfato de magnésio injetável 

Tintura de ópio 

Vasopressina injetável 

Conclusão 

Quadro 1 – Classes de Medicamentos da lista de MPP do ISMP 

 

O reconhecimento das classes terapêuticas, como proposto pelo ISPM, 

favorece o planejamento de medidas de prevenção na sua utilização, o Institute for 

Healthcare Improvement (IHI), também propões a adoção de princípios gerais para a 

redução de danos asociados aos MPP baseado nas suas categorias terapêuticas (IHI, 

2012). 

Em setembro de 2015, o ISPM publicou uma lista atualizada de MPP de uso 

hospitalar e ambulatorial. Em comparação à lista de 2013, utilizada neste estudo, não 

houve acréscimo de nenhuma classe terapêutica e, em relação aos medicamentos 

específicos, houve a retirada do medicamento Epoprostenol intravenoso, um 

medicamento utilizado no controle da hipertensão pulmonar, e inclusão da Epinefrina 

subcutânea, utilizada no tratamento da asma brônquica, choque anafilático e parada 

cardíaca (LACY et al., 2009). O ISPM ressalta nessa publicação a importância de cada 

instituição de saúde estabelecer e divulgar a própria lista de MPP e permanecer 

atuante na prevenção de erros associados a esse grupo de medicamentos, sempre 

adotando estratégias ou barreiras com vistas a gerenciar os riscos inerentes aos MPP.  

(ISPM-BRASIL, 2013, 2015). 

2.3. Gerenciamento de risco 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define Risco como efeito 

da incerteza nos objetivos, ou seja, um desvio em relação ao esperado, que pode ser 

positivo ou negativo.  Esses efeitos podem ter diferentes aspectos, tais como metas 

financeiras, de saúde, segurança e ambientais (ABNT, 2009).  
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Essa mesma norma define gestão de risco como toda atividade coordenada 

para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Diferencia a gestão 

de riscos como a arquitetura (princípios, estrutura e processo) para gerenciar riscos 

eficazmente, e gerenciamento de risco como a aplicação dessa arquitetura para riscos 

específicos (ABNT, 2009). 

O gerenciamento de risco na assistência à saúde apresenta como elementos 

comuns, nos diversos conceitos e modelos propostos, o foco na identificação, 

minimização e prevenção de danos ao paciente, profissional e instituição, por meio de 

processos contínuos de melhoria.  

 As investigações sobre a segurança do paciente devem subsidiar as tomadas 

de decisão e as intervenções da gestão, modificando a prática do cuidado. As ações 

adotadas precisam gerar resultados como práticas confiáveis que façam a diferença 

na segurança dos pacientes, minimizando os riscos e alterando o quadro atual de 

eventos (SILVA, 2010).  

Podemos definir o gerenciamento de risco em saúde, como um processo 

complexo que associa várias áreas do conhecimento e que tem como objetivo prevenir 

erros e eventos adversos advindos dos procedimentos e produtos utilizados na 

assistência, garantindo a segurança do paciente, do profissional e do meio ambiente 

(BRASIL, 2013c; SILVA, 2009). 

A OMS define, na classificação internacional para segurança do paciente, 

gerenciamento de risco como sendo um de uma série de sistemas organizacionais e 

processos que visam melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, mas OMS está 

principalmente preocupada com a criação e manutenção de sistemas seguros de 

assistência e as atividades clínicas, administrativas e de fabricação que as 

organizações se comprometem a identificar, avaliar e reduzir o risco de prejuízo para 

os pacientes, funcionários e visitantes e o risco de perda para a própria organização 

(WHO, 2009). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define gerenciamento de 

risco como “a tomada de decisões relativas aos riscos ou a ação para a redução das 

consequências ou probabilidade de ocorrência” (BRASIL, 2010b). Essa mesma 

agência por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 2/2010 (BRASIL, 

2010b), tornou o gerenciamento de riscos obrigatório nos estabelecimentos de saúde, 

requerendo que esses adotem uma sistemática de monitorização e gerenciamento de 
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risco das tecnologias em saúde, visando à redução e minimização da ocorrência dos 

EA. 

O Ministério da Saúde, na portaria MS/GM Nº. 529, de 1º de abril de 2013, 

incluiu como estratégias compreendidas na gestão de risco a criação de cultura de 

segurança, a execução sistemática e estruturada dos processos de gerenciamento de 

risco, a integração com todos os processos de cuidado e articulação com os processos 

organizacionais dos serviços de saúde, as melhores evidências disponíveis, a 

transparência, a inclusão, a responsabilização e a sensibilização e capacidade de 

reagir a mudanças (BRASIL, 2013d). 

Dessa forma, a gestão de risco tem como objetivo identificar os riscos inerentes 

ao processo e estabelecer barreiras e dispositivos de segurança, assegurando 

medidas corretivas e preventivas a serem tomadas, minimizando, assim, o risco de 

dano ao paciente, profissionais e instituição. 

As barreiras de segurança são sistemas de bloqueio e ou alertas que podem 

prevenir ou impedir um determinado evento perigoso, evitando ou minimizando os 

danos, e essas podem ser ativas, envolvendo uma ou mais funções para atingir sua 

função de barreira, enquanto que as barreiras passivas exercem sua função apenas 

por estarem no local do evento (PIRES, 2012). 

No estudo do gerenciamento de risco é essencial destacar-se a abordagem de 

James Reason (2000), que aponta a necessidade do estabelecimento de barreiras 

enquanto elementos chave na abordagem do assunto. O mesmo autor destaca que 

os sistemas de barreira com alta tecnologia são formados por medidas (camadas) de 

defesa, algumas são físicas ou automatizadas “duras” (alarmes, barreiras físicas, 

desligamentos automáticos, etc.), outras dependem de pessoas “leves” (profissionais 

que executam ou controlam a atividade), e outras ainda dependem de procedimentos 

e controles administrativos. Contudo, todas visam proteger as vítimas potenciais das 

EA. 

No que tange a utilização de medicamentos os riscos podem ser reduzidos de 

forma significativa por meio da implantação de processos reconhecidos de segurança, 

tais como padronização dos processos de prescrição, dispensação e utilização de 

medicamentos, usando princípios comprovados, envolvendo profissionais e 

pacientes, estabelecendo uma cultura de segurança (IHI, 2012). 
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2.4. Gerenciamento de risco na enfermagem 

Na enfermagem, em que o cuidar é a essência da profissão, a concentração de 

esforços em direção aos objetivos propostos deverá levar à melhoria contínua dos 

processos de cuidado, implicando na conscientização de toda a equipe quanto à sua 

importância e ao valor de suas ações (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

Entende-se que o gerenciamento de riscos desses processos faz parte das 

estratégias para aprimorá-los. 

Pode-se apontar numerosas estratégias que a enfermagem deve apropriar-se 

no sentido de gerenciar os riscos assistenciais, dentre elas alguns desafios assumem 

maior relevância, tais como a criação de Comitês de Segurança do Paciente nas 

instituições de saúde, constituídos por equipe multidisciplinar, visando desenvolver 

uma cultura de segurança dentro das instituições e o fortalecimento da Rede de 

Enfermagem e Segurança do Paciente (Internacional, Nacional e Regional), 

promovendo a comunicação rápida e efetiva das evidências, experiências e 

recomendações destinadas a garantir a segurança dos pacientes ao redor do mundo, 

além do desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a temática, visando minimizar 

a reconhecida distância que existe entre o que se sabe em teoria e o que se aplica na 

prática(SILVA, 2010). 

Os enfermeiros são os profissionais que mais conhecem o sistema de relato de 

eventos da instituição e os que mais os relatam, tendo em vista o fato de que são os 

profissionais que permanecem mais tempo ao lado dos pacientes, além de 

responsáveis por um grande número de intervenções realizadas (KRECKER et al., 

2009).  

Esforços para tornar o atendimento ao paciente mais seguro exigirão dos 

profissionais, destacando-se a enfermagem, liderança para estimular a comunicação 

de EA, monitoramento contínuo da incidência desses eventos, aplicação criteriosa das 

novas tecnologias, uma melhor comunicação e coordenação entre a equipe além, de 

uma mudança na cultura organizacional, que vise principalmente a não punição 

(BAKER et al., 2004). 

Quando se trata do gerenciamento de riscos relacionados aos MPP, a 

enfermagem assume papel crucial uma vez que é responsável por várias etapas do 

processo relacionado a esses medicamentos, podendo detectar falhas e evitá-las 

(FRANCO et al., 2010).  
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Por conta disso, os enfermeiros precisam desenvolver pesquisas relacionadas 

ao tema, pois necessitam transformar o discurso da pesquisa sobre segurança 

existente hoje em um caminho sólido na direção a uma assistência mais segura no 

amanhã. 

Considerando a complexidade da temática, questiona-se: Como as instituições 

hospitalares estão gerenciando os riscos relacionados MPP? As medidas são 

reconhecidas e adotadas pela equipe de enfermagem?  

Tendo em vista todas as considerações anteriores e o apontado no Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL, 2013), que refere a necessidade de se 

realizar pesquisas sobre a temática no pais, espera-se contribuir com o 

desenvolvimento de novas evidencias sobre a temática da segurança do paciente que 

impactem  na prática das organizações hospitalares, dos profissionais de saúde, com 

destaque para os da enfermagem, contemplando o reconhecimento da importância 

da identificação dos riscos e garantia da eficácia das medidas de prevenção de EA na 

administração de MPP, enfatizando a proposição de protocolos multidisciplinares que 

possam garantir maior segurança em todo o processo de sua utilização. 
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

3.1. Objetivo geral  

 Investigar o gerenciamento de risco de medicamentos potencialmente 

perigosos em instituições hospitalares. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar o reconhecimento dos MPP pela equipe de enfermagem e 

farmacêuticos;  

 Identificar a presença e o tipo de barreiras apontadas pela equipe de 

enfermagem e farmacêuticos para gerenciar os riscos relacionados ao uso de 

MPP. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de estudo 

O estudo transversal, com abordagem metodológica quantitativa, com 

delineamento de pesquisa não experimental. O delineamento de pesquisa não 

experimental é utilizado em situação que o investigador deseja construir um retrato de 

um fenômeno, explorar eventos, pessoas ou situações de uma maneira natural. A 

pesquisa descritiva é frequentemente, um meio de coletar uma grande quantidade de 

dados sobre o problema investigado. A finalidade deste tipo de pesquisa é observar, 

descrever e documentar o fenômeno estudado (POLIT; BECK, 2011). 

A coleta de dados foi do tipo survey, no qual as informações serão coletadas 

por meio de um instrumento estruturado do tipo questionário, que poderá se referir às 

ações, conhecimentos, intenções, opiniões, atitudes e valores dos indivíduos (POLIT; 

BECK, 2011).  

 

4.2. Cenário do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em um município do interior do Estado de São 

Paulo, com população, segundo dados do IBGE 2010, de 604.682 mil habitantes, o 

oitavo município mais populoso do Estado de São Paulo, com uma rede de 14 

hospitais, sendo três especializados, dez gerais e um psiquiátrico, desses, um (6,7%) 

é de porte especial, três (20%) são de grande porte, cinco (33,3%) são de médio porte 

e seis (40%) são de pequeno porte. Quanto ao tipo de hospital, nove são privados 

com ou sem fins lucrativos e seis são públicos. De acordo com o Plano Municipal de 

Saúde do município para os anos 2014 a 2017, a cidade conta com o total de 1.922 

leitos hospitalares, destes, 1.364 (71%) destinados ao SUS (RIBEIRÃO PRETO, 

2013). 

 

4.3. Locais do Estudo 

A presente investigação foi desenvolvida em quatro instituições hospitalares, 

sendo uma pública, duas privadas com fins lucrativos e uma privada beneficente, 

sendo que as instituições participantes foram escolhidas intencionalmente, visando 

contemplar os vários perfis e portes presentes nos serviços de saúde do município. 
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Dentre as instituições selecionadas o hospital público é geral com 688 leitos, 

sendo a pesquisa realizada na sua unidade de emergência, que conta com 158 leitos, 

denominado hospital A. O hospital denominado B é beneficente, geral, com 130 leitos. 

No que tange aos hospitais privados, ambos são gerais, um deles é hospital 

denominado C com 95 leitos e o outro com 56 leitos, denominado D. Vale ressaltar 

que esses hospitais representam 22,8% dos leitos hospitalares do município 

(RIBEIRÃO PRETO, 2013).  

 

4.4. População 

Foram incluídos todos os farmacêuticos que atuavam no hospital e todos os 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que atuavam nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) gerais dos hospitais selecionados para o estudo.  

Foram excluídos os sujeitos que atuavam na instituição há menos de três 

meses, por entender-se que não houve tempo suficiente para que esse profissional 

se apropriasse adequadamente de processos envolvidos na administração de 

medicamentos no contexto das instituições em estudo, além daqueles que estavam 

ausentes da unidade por período superior a dez dias durante o período da coleta de 

dados. 

A escolha das unidades de terapia intensiva justifica-se por que os erros de 

medicação, nessas unidades, e suas consequências para o paciente e equipe de 

enfermagem, merecem enfoque particular devido à complexa terapia medicamentosa, 

o uso de inúmeros MPP, as condições clínicas dos pacientes os quais oscilam entre 

limites estreitos de normalidade/anormalidade e pequenas mudanças orgânicas, que 

podem levar à deterioração grave na função corporal e, portanto, quando ocorrem 

erros, as consequências tendem a ser mais graves (PADILHA; SECOLI, 

2002;TOFFOLETTO; PADILHA, 2005). 

Destaca-se que na resolução RDC Nº. 7 de fevereiro de 2010, a ANVISA define 

UTI como área crítica destinada à internação de pacientes graves, que requerem 

atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e 

tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia (BRASIL, 2010b). 
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4.5. Instrumento.  

Para coleta de dados foi utilizado um instrumento construído pelo pesquisador 

contendo oito questões fechadas relacionadas ao processo de segurança do paciente 

na administração de MPP (APÊNDICE I). As questões foram construídas tendo como 

referência a lista de MPP apresentados pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso 

de Medicamentos Potencialmente Perigosos (ISMP-BRASIL, 2013) (ANEXO II). 

Visando estabelecer a compreensão dos itens e a pertinência dos mesmos em relação 

ao que se pretende medir, depois de elaborado um instrumento de pesquisa esse 

deve passar por avaliação juízes peritos na área (PASQUALI, 1997).  

Para realização da validade de face e conteúdo do instrumento, foi utilizado um 

método baseado no julgamento, por meio da seleção de um grupo de cinco juízes que 

atuam e são referência nas áreas de assistência, ensino e pesquisa, ou peritos na 

temática de segurança do paciente e enfermagem. Foram escolhidos cinco juízes para 

minimizar questionamentos dúbios e eliminar o risco de empate na avaliação 

(PASQUALI, 1997). 

Os instrumentos foram entregues aos juízes com o projeto de pesquisa depois 

dos mesmos terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com 

prazo de retorno de 30 dias (APÊNDICE II).  

 

4.5.1. Avaliação dos juízes. 

Aos juízes foi solicitado avaliar aspectos relacionados à clareza de linguagem, 

aplicabilidade e coerência com o objetivo do estudo, cujos resultados consolidados podem 

ser visualizados na Tabela 1. 

 
 

Para os grupos de questões em que mais de 20% dos juízes modificaram a redação, 

as alterações concordantes foram acatadas pelo pesquisador. As demais questões foram 
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mantidas como no instrumento original. Também foram aceitas as alterações que 

facilitavam a compreensão do texto, mas não modificavam a estrutura ou significado da 

questão. 

 

4.5.2.  Principais alterações 

Nos grupos “apresentação do instrumento” e “dados sócios demográficos”, as 

alterações sugeridas foram inferiores a 20%, com isso, foram acatadas pequenas 

alterações que facilitavam a compreensão das questões. 

Para os grupos “Identificação de medicamentos dispensados” e “Identificação 

de medicamentos potencialmente perigosos”, as sugestões de modificação foram de 

80% e 60%, respectivamente. As sugestões concordantes que foram acatadas dizem 

respeito a maior clareza no enunciado e nas instruções complementares. Também foi 

modificada a estrutura da apresentação das opções de medicamentos no instrumento, 

as quais  eram apresentadas em dois blocos distintos e foram agrupadas em um bloco, 

de modo que se garantisse a coleta das informações necessárias de forma mais 

pratica e interessante para os sujeitos da pesquisa. 

Para o grupo Identificação de barreiras, foram sugeridas alterações de todos 

os juízes, as quais apontavam para necessidade de melhor clareza dos itens. Com 

isso foram reformuladas as questões e a estrutura da apresentação, garantindo uma 

melhor compreensão dos sujeitos da pesquisa e a qualidade das informações 

pretendidas. 

A versão final do instrumento (APÊNDICE III) é composta por uma sessão de 

dados sociodemográficos e três questões fechadas relacionadas ao reconhecimento 

dos MPP e das barreiras de segurança relacionadas à esses. 

 

4.6. Teste Piloto  

Utilizando a forma definitiva do instrumento foi aplicado um piloto para 15 

profissionais de saúde de uma Unidade de Terapia Intensiva pediátrica e neonatal de 

um hospital privado de médio porte, sendo dois (13%) enfermeiros, 12 (80%) técnicos 

de enfermagem e um (7%) auxiliar de enfermagem, de um total de 20 profissionais da 

unidade, representando 75% da equipe de enfermagem.  
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Quando questionados: “houve alguma questão em que você teve dificuldade 

de entender a pergunta”, 13 (87%) participantes responderam que não e dois (13%) 

participantes responderam que sim, sendo que um participante se referia à um nome 

de droga a qual ele não conhecia, e o outro, sobre a questão sete, relatava que um 

dos itens era semelhante a outro da mesma questão. Foi questionado ainda como os 

participantes classificariam o instrumento em relação à dificuldade no preenchimento, 

sendo que 11 (73%) participantes responderam que foi fácil e quatro (27%) 

classificaram como difícil. Em relação às palavras e termos utilizados no instrumento, 

13 (87%) responderam que não havia nenhum termo desconhecido e dois (13%) 

relataram um termo desconhecido, ambos relacionados ao nome do princípio ativo de 

um medicamento (rocurônio).  

Foi solicitado aos participantes que classificassem o estudo como muito 

relevante, relevante ou irrelevante, 11 (73%) participantes classificaram como muito 

relevantes e quatro (27%) como relevante. Foi perguntado se tinham alguma sugestão 

a fazer e quatro participantes deixaram sugestões, mas em relação à necessidade de 

desenvolvimento de ações preventivas na instituição, nenhuma delas dizia respeito 

ao instrumento aplicado. 

Tendo em vista estes resultados, não foram realizadas alterações no 

instrumento após o piloto. 

 

4.7. Procedimento de coleta de dados 

Foi solicitada autorização para realização dos estudos à todas as instituições, 

e uma vez autorizado foi agendado junto à coordenação dos locais de estudo o melhor 

horário em cada período, manhã, tarde e noite, para coleta de dados, com objetivo de 

trazer menor prejuízo ao serviço e que possibilitasse ainda maior participação dos 

sujeitos do estudo.  

O instrumento foi entregue aos participantes, e no momento da coleta, o 

pesquisador ou assistente realizava orientações gerais sobre o preenchimento do 

instrumento, no próprio local de trabalho do entrevistado, em ambiente reservado. 

Destaca-se que não foi permitida a consulta de lista de medicamento e ou manuais 

de plano de terapia medicamentosa ou segurança do paciente, também não foi 
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permitido que os entrevistados retivessem os questionários para responder em outro 

momento. 

Os dois assistentes que colaboraram com a pesquisa foram previamente 

capacitados pelo pesquisador para que as orientações e forma de aplicação do 

instrumento fossem uniformes. 

 

4.8. Tratamento dos dados 

Após a coleta, os dados foram duplamente digitados em planilha do Excel e 

analisados por meio de estatística descritiva, utilizando-se o software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Os resultados serão apresentados em forma de tabelas, e 

gráficos, contendo frequências absolutas e relativas. 

 

 

4.9. Procedimentos Éticos 

Foi solicitada autorização das instituições para a pesquisa (APÊNDICE IV), 

apresentando-se o autor como pesquisador da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-

USP, explicando os objetivos e finalidades desta pesquisa. 

Com a aprovação do Comitê de Ética (CAAE - 30462914.2.0000.5393) o 

pesquisador e colaboradores capacitados previamente pelo mesmo, aplicaram um 

questionário aos sujeitos que aceitarem participar da pesquisa e assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE V). Toda a coleta foi desenvolvida 

de modo a garantir primeiramente o cumprimento dos preceitos da Resolução 

466/2012 sobre pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013c), e de modo a 

atender às necessidades dos sujeitos e da instituição no tange ao horário e local de 

aplicação do questionário. Antes de entregar o questionário, foi conferido ao sujeito o TCLE 

assinado pelo pesquisador, em duas vias. Foi esclarecido que uma via do termo, após 

assinada pelo participante, deveria ser entregue com o questionário respondido, ficando a 

outra via com o respondente , assegurando sigilo do integrante e da instituição, e o livre 

acesso aos dados. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Caracterização da população estudada 

Tal como demonstrado na tabela 2, a porcentagem de participação dos sujeitos do 

estudo foi acima de 71% (n=165) da população em todas as categorias profissionais objeto 

do estudo, sendo a categoria com menor índice de participação a de técnicos e auxiliares 

de enfermagem, com média de 74% (n=122), totalizando 76,4% do total da população 

(n=165). Vale destacar que, como a listagem de colaboradores disponibilizada pelos 

hospitais investigados não diferenciava as categorias de técnicos e auxiliares de 

enfermagem, elas foram agrupadas nessa tabela, dentre eles 69% (n=63) eram técnicos 

de enfermagem e 31% (n=28) auxiliares de enfermagem. 

 

Na tabela 3 verifica-se que a instituição A possuía o maior número de sujeitos 

incluídos na pesquisa, sendo a instituição com maior número de leitos de terapia 

intensiva e menor carga horária para enfermagem (30 horas semanais), o que 

contribuiu para que os serviços tivessem um número maior de colaboradores nas UTI. 
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Em relação à idade, não foi identificado nenhum trabalhador com idade inferior 

a 21 anos, com predomínio de adultos jovens entre 21 e 40 anos (64%), e adultos com 

51 anos ou mais representavam 8%.   

Observa-se na tabela 4 que houve predomínio de trabalhadores com tempo de 

trabalho nas instituições entre dois a cinco anos (36%), entretanto, chama a atenção 

a incidência de 28% de trabalhadores com até 12 meses de trabalho. 

Em relação ao tempo total de trabalho, a faixa de seis a dez anos (29%) foi a 

de maior incidência que, somada à faixa de dois a cinco anos, totalizou 52%. Os que 

tinham tempo de trabalho na função entre três a seis meses somavam 13%. 

Trabalhadores com mais de 15 anos na instituição e com mais de 15 anos na 

função somavam 13% e 19%, respectivamente. 
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5.2. Utilização e identificação dos MPP. 

A tabela 5 destaca, dentre os medicamentos da listagem oferecida no 

instrumento, o reconhecimento destes como MPP pelos profissionais respondentes. 
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Todos os medicamentos que constavam na lista de escolha dos entrevistados 

eram considerados como MPP de acordo com a listagem do ISMP-BRASIL (2013), 

sendo que, nenhum desses foi apontado por 100 % dos participantes como MPP. Em 

relação à utilização dos medicamentos propostos no instrumento, tem-se que 17 deles 

foram apontados como utilizados por 95% ou mais dos entrevistados, destes o cloreto 

de potássio (KCl) foi o medicamento mais reconhecido como perigoso (99%) e o 

tramadol o menos reconhecido como perigoso (46%).  O medicamento apontado 

como menos utilizado nas unidades pesquisadas foi o hidrato de cloral, utilizado por 

14% dos entrevistados e reconhecido como MPP por 78%. Já o medicamento 

apontado como menos perigoso foi a água estéril em soluções superiores a 100 mL, 

reconhecida como MPP por 27% dos entrevistados e utilizada por 90% (Tabela 5). 

Itens considerados rotineiros nas Unidades de Terapia Intensiva não foram 

considerados MPP por parte significante dos entrevistados, dentre eles aponta-se a 

Solução Parenteral Total, lidocaína, glicose hipertônica de 25 ou 50%, cloreto de sódio 

(NaCl) e a enoxaparina, considerados como MPP por 61, 61, 69, 72 e 74% dos 

entrevistados, respectivamente. Medicamentos administrados exclusivamente por via 

oral, como varfarina, propranolol, metformina e glibenclamida, foram apontados como 

não perigosos por parte significativa dos entrevistados e foram reconhecidas como 

MPP por 84, 52, 48 e 44% dos participantes, nesta ordem (tabela 5). 
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 Quando se analisa a utilização e reconhecimento dos medicamentos pela 

classe, na tabela 6, nota-se que os medicamentos sedativos e anestésicos, 

compostos por midazolan e propofol, estão entre os mais apontados como MPP (97%) 

pelos participantes. A lidocaína, considerada um anestésico tópico, mas também 

utilizada no controle de arritmias cardíacas (LACY et al., 2009), foi apontada como 

MPP por apenas 61% dos entrevistados. 

 

Dentre as drogas antiarrítmicas e vasoativas apontadas na tabela 7, destaca-

se a noradrenalina, utilizada por 100 % dos participantes e apontada como perigosa 

por 98%, sendo que nem mesmo o grupo de farmacêuticos formou consenso de 100% 

no reconhecimento da droga como potencialmente perigosa. O propranolol foi 
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apontado como de uso rotineiro por 87% dos participantes e foi reconhecido como 

potencialmente perigoso por 52%. 

 

Para a classe dos anticoagulantes (Tabela 8) a enoxaparina e a heparina 

sódica não foram reconhecidas como perigosas por 28 e 19% dos sujeitos, 

respectivamente, mesmo tendo sido apontada como muito utilizada (99%). Já, a 

varfarina, um anticoagulante oral, foi reconhecida como utilizada por 89% dos 

entrevistados e considerada como MPP por 84%.  

No caso do medicamento alteplase, um trombolítico utilizado no tratamento da 

isquemia vascular, esse foi indicado como utilizado por apenas 46% dos entrevistados 

e reconhecido por 95% como não perigoso, fato que pode estar associado ao 

desconhecimento do medicamento. 

A insulina foi o hipoglicemiante reconhecido como de maior uso nas unidades 

e não foi apontada como potencialmente perigosa por 24% dos profissionais que 

participaram do estudo. Já os hipoglicemiantes orais tiveram menor reconhecimento 

como uso rotineiro e também menor associação a MPP (tabela 9). 

  

Dentre o grupo dos analgésicos de ação central (tabela 10), todos foram 

identificados como de uso rotineiro por 98% ou mais dos respondentes. O tramal foi o 
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menos associado à MPP (46%), seguido pela morfina (90%) e fentanila, apontada 

como MPP por 94% dos profissionais. Nessa classe, os auxiliares e técnicos de 

enfermagem foram os que menos apontaram as drogas como potencialmente 

perigosas. 

 

 

Dentre os eletrólitos apontados na tabela 11, todos foram considerados como 

de uso rotineiro nas unidades, com exceção do fosfato de potássio. Destaca-se que 

cloreto de sódio (NaCl) foi apontado como não perigoso por 26% dos participantes, e 

a glicose hipertônica, também reconhecida como de uso rotineiro por 99% dos 

participantes, só foi reconhecida como potencialmente perigosa por 69%, observando-

se que medicamentos de uso mais frequente tendem a ser menos reconhecidos como 

MPP pela população estudada. 

 

Nesse grupo, a solução de nutrição parenteral, apontada como uso rotineiro 

por 99% dos entrevistados, não foi reconhecida como MPP por 29% dos profissionais, 

a Anfotericina B, apontada como de uso rotineiro por 71% dos entrevistados 

apresentou baixo reconhecimento como MPP (58%). A água estéril em soluções 
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acima de 100 mL, apesar de ser apontada como de uso habitual por 90% dos 

entrevistados, foi o medicamento menos associado a MPP, com 27%. 

Na figura 1 pode-se verificar que ao considerar o total de 33 MPP, daqueles 

que são utilizados no seu local de trabalho, 12 profissionais (9,5%) consideraram 

acertadamente que todos os medicamentos que utilizavam eram perigosos, ou seja, 

o número de medicamentos que utilizavam foi igual ao que consideraram perigosos. 

A maioria dos profissionais (82,4%) identificou até um terço dos medicamentos (um a 

onze) como não perigosos. Por outro lado, mais de dois terços do total de 

medicamentos (12 a 19), foram considerados não perigosos por 8% (n=10) dos 

profissionais (figura 2). 

 

 
Figura 1 – Medicamentos não reconhecidos como MPP e 
utilizados rotineiramente nas Unidades de Terapia Intensiva 
(N=126) de hospitais de Ribeirão Preto. 

 

 

Quando se compara o número de medicamentos que não foram considerados 

perigosos entre todas as categorias investigada por meio do teste de Kruskal-Wallis, 

não se observa diferença estatisticamente significante (p=0,351). Quando se compara 
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apenas os profissionais de enfermagem, essa diferença também não foi 

estatisticamente significante, ou seja, não se evidenciou maior ou menor 

reconhecimento dos MPP de acordo com a formação dos profissionais pesquisados. 

 

5.3. Identificação de barreiras para prevenção de danos por MPP 

A categoria profissional que mais reconheceu a existência de barreiras de 

prevenção foi a dos enfermeiros com 96%, sendo que a categoria de farmacêuticos 

foi a que menos reconheceu a existência de barreiras. Em média, 84% dos 

profissionais reconheceram a existência de medidas de prevenção na administração 

de MPP (tabela 12). 

 

 A barreira mais reconhecida pelos profissionais foi a de acesso restrito aos 

MPP. Outra barreira reconhecida que chama a atenção é a verificação dos certos da 

terapia medicamentosa, mesmo sendo uma prática recomendada na administração 

de todos os medicamentos, só foi reconhecida por 56% dos entrevistados. Dentre os 

que responderam outras (2%), estavam compreendidas etiquetas coloridas, 

comunicado de alertas e etiqueta de tamanho grande (figura 3). 
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Figura 2 – Barreiras de prevenção de danos relacionadas aos MPP identificadas em Unidades 
de Terapia Intensiva (N=126) de hospitais de Ribeirão Preto 
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6. Discussão 

 

6.1. Caracterização da população 

Quanto ao sexo, houve predomínio do sexo feminino (70%), Dados do 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP), apontam para uma tendência de 

masculinização da enfermagem que, apesar de ser uma profissão 

predominantemente feminina (83,3%), desde a década de 90, tem vivenciado 

aumento da participação masculina. Nas UTI, objeto deste estudo, a participação 

masculina é ainda maior, (30%), as características do tipo de trabalho, a maior 

dependência dos pacientes pode justificar essa característica nas unidades estudadas 

(COREN-SP, 2015).  

Em relação ao perfil de idade, o encontrado foi semelhante ao apresentado pela 

pesquisa publicada pelo COREN-SP, realizada pelo Instituto Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), que demonstrou que a categoria de profissionais de saúde é formada por 

adultos jovens de até 40 anos, 64,4%, profissionais que se encontram na fase de 

desaceleração profissional (51 a 60 anos) ou aposentados (acima de 51 anos) somam 

11% (COREN-SP, 2015). 

Dentre os entrevistados, 13% tinham tempo total de trabalho de seis meses a 

um ano na profissão. Considerando a complexidade assistencial de uma UTI, 

podemos identificar um fator de risco uma vez que o profissional pode não ter 

desenvolvido todos os conhecimentos na prática da complexa terapia medicamentosa 

de uma unidade crítica, estudos atribuem a falta de conhecimento e inexperiência 

como uma das principais causas de erro de medicamentos (SILVA et al., 2007; MELO, 

2008). 

6.2. Utilização e identificação dos MPP 

Todos os medicamentos apresentados no instrumento de coleta são 

considerados como potencialmente perigoso, segundo a lista de MPP apresentada 

em 2013 e atualizada em outubro de 2015 pelo ISPM, ainda assim somente 12 (9,5%) 

dos profissionais entrevistados reconheceram todos os medicamentos apontados 

como de uso rotineiro na sua unidade trabalho como MPP. Mesmo o cloreto de 

potássio, eletrólito concentrado cuja administração incorreta por via intravenosa que 

vem acarretando erros frequentes e tem sido um dos temas mais abordados na área 
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de segurança do paciente, não foi reconhecido por todos os participantes como MPP 

(ISMP-BRASIL, 2015, 2013, 2012). 

Em estudo publicado por Markman et al. (2010), o Instituto Adolfo Lutz recebeu 

no período de 1997 a 2010, 10 amostras de medicamentos reconstituídos e que 

apresentaram efeitos adversos e sinais relacionados ao quadro de hiperpotassemia. 

Destas, quatro amostras apresentaram valores de potássio compatíveis com a 

solução de cloreto de potássio 19,1%, confirmando que houve erro com utilização de 

cloreto de potássio como diluente, o que pode ter resultado nos óbitos constantes nos 

relatórios médicos. O mesmo autor destaca que, dados referentes a erros de diluição 

são difíceis de encontrar devido à falta de notificação de eventos suspeitos, trata-se 

de uma cultura ainda em construção no Brasil, onde os erros de medicação são 

subnotificados, apontando que, em 2005, a Farmacovigilância da Anvisa recebeu 

3.500 notificações de erros de medicação e reações adversas a medicamentos, 

contudo, esses números não retratam a realidade do país. 

Dentre os medicamentos mais utilizados, destacam-se aqueles apontados 

como utilizados por 95% ou mais dos sujeitos, dentre esses exemplifica-se com o 

tramadol, analgésico opióide de ação central, apontado com sendo utilizado por 99% 

dos entrevistados e considerado como potencialmente perigoso por apenas 46% 

desses. Em estudo semelhante realizado pelo ISMP em 2014, os opióides foram 

reconhecidos como perigosos por 78% dos entrevistados, compostos por enfermeiros 

e farmacêuticos. Neste mesmo estudo foi observado uma tendência de redução do 

número de medicamentos reconhecidos como MPP pelas categorias assistenciais, 

pois foi observada uma queda de pelo menos 5% no reconhecimento de 14 

medicamentos da lista do MPP em comparação a 2012, este dado acarreta 

preocupação, já que, uma vez não reconhecido como MPP, a atenção com barreiras 

para esses medicamentos tende a diminuir (ISMP, 2014). 

Estudo acerca do conteúdo de ensino abordando os MPP, na perspectiva de 

docentes e enfermeiros, chegou à conclusão que o conhecimento sobre tais 

medicamentos é uma parte vital da educação de enfermagem, mas evidenciou uma 

insatisfação acerca do ensino realizada sobre a temática. Conteúdos que abordem o 

tema na formação do profissional e nos programas de educação continuada dos 

serviços de saúde são essenciais para a preparação dos enfermeiros executarem seu 
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papel na administração desses medicamentos, na opinião desses profissionais (LO et 

al., 2013).  

Estudos realizados por Hsaio et al. (2010) com 305 enfermeiros durante a 

construção e validação de um instrumento sobre conhecimentos dos enfermeiros 

sobre MPP, evidenciou que apenas 3,6% consideravam ter conhecimento suficiente 

sobre estes medicamentos. 

Essa preocupação se agrava quando consideramos o papel do enfermeiro no 

contexto da enfermagem brasileira, pois, além de atuar diretamente na administração 

de medicamentos, o enfermeiro tem como responsabilidade a supervisão da equipe 

técnica neste processo (COFEN, 2007). O enfermeiro, para supervisionar e executar 

as atividades de administração de medicamentos, necessita de conhecimento sólido 

sobre farmacodinâmica, farmacocinética, técnicas de administração, reações 

adversas, interações medicamentosas e parâmetros de monitorização da resposta 

terapêutica (SILVA et al., 2011). 

Segundo o código de ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o 

profissional de enfermagem é proibido de administrar medicamentos sem conhecer a 

ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. Considerando a 

quantidade de MPP utilizados numa UTI, o profissional de saúde quando não 

preparado adequadamente fica sob risco de exposição à imperícia e negligencia, por 

não ter o conhecimento necessário e ainda assim assumir a responsabilidade de 

administrá-lo (COFEN, 2007). 

Quando se discute o papel do farmacêutico no contexto hospitalar, em relação 

à segurança do paciente entende-se que esse deve garantir a avaliação farmacêutica 

das prescrições. Quando não for possível a avaliação de 100% das prescrições deve 

priorizar aquelas que contenham antimicrobianos e MPP, entretanto fica difícil garantir 

isso esteja acontecendo nas instituições investigadas, dado o número de 

farmacêuticos que encontramos no estudo, a população total é de nove farmacêuticos, 

sendo que uma das instituições, aquela de maior complexidade, mantém quatro 

farmacêuticos (CRF-PR, 2012). 

Entre os medicamentos apontados como utilizados por 97% ou mais dos 

entrevistados e não reconhecidos como MPP, estão alguns apontados por instituições  

que trabalham nas questões que envolvem MPP, e que merecem atenção e 
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estratégias de prevenção especiais, como os narcóticos derivados de opioides como 

o tramadol que foi apontado como de uso rotineiro por 99%, sendo que, destes, 46% 

não consideravam o medicamento como perigoso. Segundo esses institutos, muitos 

pacientes podem experimentar dano, mesmo com a dosagem adequada de 

narcóticos. Os tipos mais comuns de danos incluem sedação excessiva, depressão 

respiratória, confusão, letargia, náuseas, vômitos e constipação (IHI, 2012; ISMP, 

2015; JCI, 2012). 

Assim como os anticoagulantes, os narcóticos e os sedativos, a insulina está 

envolvida na maioria dos incidentes envolvidos com MPP, considerando a 

farmacologia da droga, a complexidade de dosagem, e a variedade de produtos 

disponíveis, que contribuem para potencializar a possibilidade de erros e danos esse 

medicamento pertence ao rol de medicamentos que necessitam de maior atenção 

(BALDWIN; WALSH, 2014; HRET, 2012; IHI, 2012). Neste estudo, a insulina foi 

apontada como de uso rotineiro por 97% dos entrevistados e reconhecida como 

potencialmente perigosa por 76%. O uso rotineiro e doméstico deste medicamento 

pode contribuir para que não seja reconhecido como MPP por parcela significante dos 

participantes do estudo. 

Não houve significância estatística relevante entre o conhecimento das quatro 

categorias entrevistadas em relação aos medicamentos que não foram reconhecidos 

como MPP. 

Cabe destacar que, na prática das instituições que participaram do estudo cabe 

ao técnico de enfermagem a responsabilidade de administração da maioria dos 

medicamentos, sendo que, de acordo com a lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, 

que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, é função privativa 

do enfermeiro cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Estudo 

realizado por a Peduzzi e Anselmi (2004) demonstrou que os auxiliares e técnicos 

realizam um amplo espectro de ações, tanto as usuais para essas categorias quanto 

atividades de avaliação de pacientes e procedimentos complexos, realidade que não 

sofreu grandes alterações até o momento. 

É necessário que o profissional que administra medicamentos esteja 

consciente e seguro de sua ação e possua conhecimentos ou acesso às informações 
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necessárias, evitando as incertezas diminuindo a insegurança fatores de risco para a 

ocorrência de erros no processo de administração de medicamentos, é neste cenário 

que o papel do enfermeiro é fundamental para oferecer o suporte necessário à equipe, 

mas a questão é, se os enfermeiros estão preparados para tal. 

Estudo realizado por Silva et al. (2007), que analisou 255 questionamentos de 

técnicos e auxiliares de enfermagem para enfermeiros, concluiu que 35,5% das 

respostas emitidas estavam incorretas, ou parcialmente corretas, constituindo fator de 

risco para erros na administração de medicamentos, devemos considerar que 

inexistem farmacêuticos clínicos na maioria das unidades de internação dos hospitais 

brasileiros, que poderiam, junto com o enfermeiros, facilitar a orientação dos 

profissionais de enfermagem quanto aos medicamentos. 

 

6.3. Identificação de barreiras para prevenção de danos por MPP 

Quando questionado a existência de medidas de prevenção para os MPP na 

instituição, a resposta dos profissionais pode ser considerada satisfatória, uma vez 

que, 84% dos entrevistaram responderam que sim, entretanto quando olhamos por 

categoria, a categoria dos farmacêuticos foi a que menos reconheceu a existência 

destas medidas, seguido pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, onde 81 e 82% 

respectivamente confirmaram a existência de medidas de prevenção, os enfermeiros 

(96%) foram os que mais reconheceram as barreiras deste processo. Essas 

diferenças no reconhecimento podem apontar para as fragilidades das barreiras ou 

mesmo falta de compreensão na identificação da existência ou não dessas. 

Os serviços de saúde, em especial os hospitais, devem ser considerados como 

instituições de alta complexidade, onde suas atividades abrangem uma variedade de 

processos que envolvem dinâmica que exige atuação de uma equipe multidisciplinar. 

Para Reason (2000), os serviços de saúde têm muito que aprender com as instituições 

de alta confiabilidade, estas instituições necessitam de gerenciando complexo, 

exigindo tecnologias de modo a evitar grandes falhas e manutenção da capacidade 

para os períodos de pico de demanda muito alta. 

Neste cenário é imprescindível a implementação de medidas preventivas, 

barreiras, que evitem a ocorrência de falhas e consequentemente danos ao paciente, 

essas barreiras podem ser físicas, (restrição de acesso, lacres, embalagens e 
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identificações especiais), outros dependem de pessoas (capacitação, treinamento e 

habilitações), e outros ainda dependem de procedimentos e controles administrativos 

(duplo check, alertas eletrônicos pré-programados, controles de liberação). Essas 

barreiras ocupam uma posição-chave na abordagem do sistema e deveriam ser 

suficientes para evitar erros, mas como definido pela teoria do queijo suíço de Reason 

(2000) (figura3). As barreiras apresentam buracos que se comportam de forma 

dinâmica e, uma vez alinhados, criam oportunidades para que o erro aconteça, 

acarretando em dano ao paciente. 

No caso deste estudo entende-se que o não reconhecimento dos 

medicamentos como MPP, a falha na identificação, ou mesmo ausência de barreiras 

eficazes, são os “buracos” que quando alinhados criam a oportunidade para a 

ocorrência do erro. 

 
Figura 3 – O modelo de queijo suíço de como as defesas, 
barreiras e salvaguardas. Fonte: Reason (2000)  

 

Quando olhamos para quais os tipos de barreiras foram reconhecidas pelos 

participantes da pesquisa a barreira mais reconhecida (79%) foi o acesso restrito a 

medicamentos, uma medida que vem sido utilizada para guarda de psicotrópicos 

devido a uma exigência sanitária, conforme definições da Portaria nº 344/98, e não 

somente como política de segurança dos MPP, a segunda barreira com maior 

reconhecimento (58%) foi a identificação de risco no frasco do medicamento, uma 

pratica recomendada pelas principais organizações de lidam a praticas seguras na 

administração de medicamentos. Somente 56% dos participantes reconheceram 

verificação dos certos da terapia medicamentosa como barreira de prevenção de 
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danos ao paciente na utilização dos MPP, medida amplamente recomendada e 

discutida especialmente pelos conselhos de classe (BRASIL, 1998; COREN-SP, 

2011; IHI, 2012; ISMP-BRASIL, 2015; JCI, 2012). 

De forma geral não houve concordância ou mesmo um conjunto de medidas 

que tenha sido reconhecido como processo de gerenciamento de risco pelos 

profissionais pesquisados , demonstrando que ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido na implantação de processos seguros que incluam e barreiras que evitem 

danos aos pacientes na administração de MPP.  

Para melhorar a eficiência de um sistema de prevenção baseado em barreiras 

o IHI (2012), recomenda a formação de time de melhoria, que deve estabelecer um 

objetivo claro, metas a serem alcançadas e métodos de verificação. Utilizar de 

ferramentas de melhoria continua já bem estabelecidas, como o ciclo PDCA, construir 

indicadores de resultado evidenciando se as metas estabelecidas foram alcançadas. 

A adoção de protocolos pode ser considerada como uma das barreiras mais 

eficientes na área da saúde, as evidências mostram que padrões divergentes de 

atendimento resultam em piores desfechos clínicos e que a remoção de variância 

pode reduzir risco, ineficiências e custos, a padronização dos processos permitem que 

os profissionais da saúde sejam capazes para executar eficazmente um determinado 

processo em qualquer local, tendo em vista que a maioria dos trabalhadores da saúde 

mantém mais de um vínculo, a adoção de protocolos baseados em evidencias pela 

maioria, senão por todos os serviços traria grandes contribuições na segurança do 

paciente (LEOTSAKOS et al., 2014).  

O ISMP publicou em setembro de 2015 uma série de recomendações na 

construção de barreiras para evitar danos relacionados aos MPP, que podem compor 

os protocolos institucionais, levando em conta as estruturas locais, (quadro2). 

1) Implantar barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência 
de erros, incluindo padronização de conexões,  identificação adequada das seringas 
reconstituídas, retirada dos eletrólitos concentrados das unidades assistenciais 

2) Adotar protocolos, elaborando documentos claros e detalhados para utilização de MPP, 
abordando múltiplas barreiras para MPP, padronização de medicamentos e doses; 

3) Revisar continuamente a padronização de MPP, adotar medidas especiais para 
medicamentos com grafia, som, embalagens e rótulos semelhantes; 

Continua 
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continuação 

4) Reduzir o número de alternativas terapêuticas, mantendo o mínimo possível de  
apresentações (concentração e volume); 

5) Centralizar os processos com elevado potencial de indução de erros, centralizando o 
preparo de misturas endovenosas contendo medicamentos potencialmente perigosos na 
farmácia hospitalar; 

6) Usar procedimentos de dupla checagem dos medicamentos, identificar processos de 
maior risco e empregar a dupla checagem (duplo check) independente; 

7) Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados, parametrizar os sistemas de 
prescrição eletrônica com suporte clínico para prescrição dos MPP; 

8) Fornecer e melhorar o acesso à informação por profissionais de saúde e pacientes, 
ampliar o treinamento dos profissionais de saúde envolvidos, informar o pacientes sobre os 
riscos e cuidados necessários, Divulgar a lista de MPP contendo informações sobre 
cuidados, dose máxima e mínima 

9) Estabelecer protocolos com o objetivo de minimizar as consequências dos erros, 
implantando diretrizes e protocolos de atuação para reduzir as consequências e danos aos 
pacientes atingidos por erros; 

10) Monitorar o desempenho das estratégias de prevenção de erros, analisar o resultado 
das estratégias de prevenção por meio de dados objetivos, com uso de indicadores, 
identificando pontos críticos possibilitando a atuação e redução dos riscos (ISMP-BRASIL, 
2015). 

Conclusão 

Quadro 2 – Recomendações de segurança para prevenção de erros de medicação 
envolvendo medicamentos potencialmente perigosos. Adaptado de: ISPM – BRASIL. 
Medicamentos Potencialmente Perigosos de uso hospitalar e ambulatorial. 2015. 

Enfim, entende-se que as instituições devem buscar adaptar, dentro dos seus 

contextos, as barreiras, com vistas à mitigação dos erros com os MPP. 
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7. CONCLUSÕES 

O presente estudo atingiu seu objetivo geral de investigar o gerenciamento de 

risco de medicamentos potencialmente perigosos em instituições hospitalares, 

encontrando que: 

É  preocupante o fato de que apenas 12 (9,5%) dos profissionais reconhecerem 

todos os medicamentos como MPP, que 82,4% considerarem que até um terço dos 

medicamentos não serem perigosos e 8% dos entrevistados considerarem menos de 

um terço dos medicamentos como perigosos. Tendo em vista que esses profissionais 

estão inseridos em ambiente de alta complexidade, cuidando de pacientes 

extremamente vulneráveis, apontando para uma situação de alto risco, em que 

medidas efetivas de gerenciamento de risco com MPP se fazem urgentes. 

 Apesar de 84% dos entrevistados apontarem a existência de barreira nas 

instituições em que trabalham, as divergências encontradas na identificação das 

barreiras não deixou claro se estas constituem um programa de gerenciamento de 

riscos ou são medidas isoladas adotadas pela instituição. 

Uma vez reconhecida a adoção de barreiras pela instituição, estas foram 

identificadas por apenas 58% dos respondentes, a exceção da barreira de acesso 

restrito. 

Dentre os que identificaram a existência de barreiras, verificou-se respostas 

pouco uniformes, apontando para as falhas no reconhecimento das mesmas, que 

podem ser confundidas  com medidas tradicionais adotadas na administração de 

todas as categorias de medicamentos 

Ainda sobre o reconhecimento das barreiras, apenas 56% dos entrevistados 

reconheceram a verificação dos certos da terapia medicamentosa como barreira na 

prevenção de danos com MPP. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento dos medicamentos potencialmente perigosos, assim como 

as medidas de prevenção de danos relacionado a esta classe de medicamentos, ainda 

é frágil nas instituições de saúde. Os medicamentos de uso rotineiro sofrem uma 

tendência de banalização dos riscos e de serem menos reconhecidos como perigosos. 

Sabendo-se  que a falha no reconhecimento dos MPP representa a primeira falha nas 

barreiras de prevenção e que, somada às falhas das barreiras que envolvem o 

processo, potencializa os riscos envolvidos na administração de MPP, uma vez que 

não identificado o risco pelos atores do processo, dificilmente as barreiras serão 

identificadas ou mesmo valorizadas. 

A insuficiência de conhecimento por parte de todas as categorias profissionais, 

confirmado por relato dos próprios profissionais, o que obriga as instituições a se 

prepararem para complementar essa lacuna por meio de programas de educação 

permanente e sistemas robustos de gerenciamento de risco. 

A adoção de medidas isoladas ou mesmo agrupadas de prevenção de riscos 

não constituem um sistema de gerenciamento de risco institucional, tampouco em 

relação aos MPP, como discutido, gerenciamento de risco é um conjunto de medidas 

coordenadas, que incluem adoção de protocolos, comunicação, capacitação e 

principalmente tem como objetivo a implantação de uma cultura de segurança do 

paciente e deve permear toda a instituição. 

A constituição dos comitês de segurança do paciente, além de ser uma 

obrigação legal pode ser um caminho importante para a efetivação do gerenciamento 

de risco nas instituições, ela deve ser composta por equipe multidisciplinar, ter metas 

e objetivos claros, com isso a cultura de segurança do paciente passa a ser uma 

consequência. 

Considerando que os processos que envolvem a prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos é uma das atividades mais complexas e de maior 

risco nas instituições de assistência à saúde, especialmente quando falamos de MPP, 

uma vez constituídos os comitês, a discussão de métodos seguros na abordagem 

deste processo deve estar entre os principais temas a serem trabalhados. 

Diante deste contexto cabe às instituições de ensino melhorar a qualidade da 

formação profissional em relação à farmacologia, abordando o tema dos MPP. E aos 
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serviços de saúde implementarem programas de educação permanente robustos nos 

ambientes de trabalho. Aplicar barreiras de prevenção baseadas em evidencia de 

forma sistemática e finalmente instituir política de incentivo à cultura de segurança do 

paciente por meio de estratégias educativas, estimulando ações não punitivas ao lidar 

com os erros. 

Recomenda-se que estudos sejam realizados para diminuir a lacuna existente 

entre as recomendações para o gerenciamento de risco que envolvem os MPP e a 

prática atual das instituições de saúde, com a adoção de estratégias voltadas para 

cultura de segurança e adoção inovações tecnológicas que possibilitem a criação de 

barreiras que evitem a ocorrência de EA por falha nos processos que envolvem os 

medicamentos potencialmente perigosos. 
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APÊNDICE I 

Instrumento de coleta inicial 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -  Comitê de Juízes 

Você está sendo convidado (a) a compor o comitê de juízes da pesquisa intitulada 
“gerenciamento de risco em medicamentos potencialmente potencialmente 
perigosos em serviços hospitalares”, sob-responsabilidade dos pesquisadores, 
Enf.º Marcos Aurélio Seixas dos Reis e Enf.ª Dr.ª Carmen Silvia Gabriel. Essa 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-EERP), que tem a 
finalidade de proteger eticamente os participantes de pesquisas. 

 Considerando que os eventos adversos (EA) ocorridos durante a assistência 
trazem prejuízo de natureza emocional, física, financeira e até mesmo moral aos 
pacientes, seus familiares, instituição e profissionais envolvidos. Que dentro desses 
E.A., os erros que envolvem a administração de medicamentos são frequentes, 
apresentam potencial elevado para trazer danos graves aos pacientes, este estudo 
tem como objetivo investigar o gerenciamento de risco de medicamentos 
potencialmente perigosos junto aos hospitais de Ribeirão Preto-SP, quais os tipos de 
barreiras utilizadas no processo de gerenciamento de risco na dispensação e 
administração de medicamentos potencialmente perigosos e se essas barreiras são 
identificadas pela equipe de enfermagem. 

 Em sua participação você deverá que analisar o questionário que será aplicado 
aos sujeitos do estudo, quanto a conteúdo e face. As funções do comitê de juízes são 
consolidar e verificar a pertinência do instrumento, contribuir para que ele seja 
inteiramente compreensível. Ressalta-se que o profissional convidado a compor o 
comitê de juízes, e que ao aceitar tal solicitação, deverá remeter ao pesquisador seu 
parecer sobre o questionário em um prazo de até 15 dias.  

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtido pelo pesquisador 
na ocasião da avaliação do juiz. A participação do comitê de juízes da pesquisa é 
voluntária e o senhor (a) é livre para se recusar a participar e para retirar seu 
consentimento em qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Garanto-lhe que as 
informações obtidas serão utilizadas somente para a realização deste trabalho. Não 
haverá gastos e nem remuneração pela sua participação, e o pesquisador se 
comprometerá em manter sigilo absoluto sobre a sua participação, ou seja, não 
haverá identificação dos participantes do comitê de juízes.  

O participante da pesquisa tem garantido seu direito à indenização, conforme as leis 
vigentes no país, caso ocorra dano decorrente de sua participação no estudo, por 
parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas distintas 
etapas da pesquisa. 

 O risco associado à sua participação no comitê de juízes da pesquisa é a 
ocorrência de algum desconforto ou constrangimento relacionados à atrasos nos 
prazos estabelecidos ou ocorrências de imprevistos que impeçam o avaliador de 
terminar o trabalho. Para mitigar tal risco, o pesquisador garantirá o direito de 
desistência em qualquer etapa do processo, garantindo ainda a confidencialidade e o 
anonimato dos participantes, assegurando a privacidade do juiz. Quanto aos 
benefícios, a sua contribuição com esta pesquisa, mediante a avaliação do 
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instrumento sobre a identificação dos medicamentos e barreiras na administração de 
medicamentos potencialmente perigosos, ajudará a contribuir com o desenvolvimento 
de pesquisas de novas evidencias sobre a temática da segurança do paciente que 
tenham impacto na prática das organizações hospitalares, dos profissionais de saúde, 
com destaque para os da enfermagem.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que ambas 
as vias serão assinadas pelo pesquisador responsável e pelo membro do comitê de 
juízes. Uma via será arquivada pelo pesquisador e a outra via será fornecida a você 
(componente do comitê de juízes). Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você 
poderá entrar em contato com o pesquisador abaixo assinado. E, finalmente, quando 
o trabalho for apresentado/publicado não será usado o seu nome e nem dada 
nenhuma informação que possa identificá-lo como participante do comitê de juízes 
avaliador do questionário. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem a finalidade 
de proteger eticamente o participante da pesquisa (CAAE: 30462914.2.0000.5393). E 
em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o CEP EERP/USP – Comitê de Ética em Pesquisa ERRP/USP,  de segunda 
a sexta feira, com horário de funcionamento das 8 às 17 horas, localizado na Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Avenida dos 
Bandeirantes, nº 3900, Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – 
SP, CEP 14040-902, sala 38, telefone de contato (16) 3602-3386, e-mail: 
cep@eerp.usp.br. 

 Outras dúvidas podem ser esclarecidas com o autor Pesquisador responsável: 
Marcos Aurélio Seixas dos Reis, vinculado Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo EERP-USP, em seu endereço Rua 
Mario Ignácio, 765, Residencial Palmares, Ribeirão Preto – SP, ou pelo e-mail: 
seixas.reis@gmail.com, também por telefone: (16) 3236-0460 - Celular (16) 8148-
6722. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, concordo em participar do comitê de juízes da 
pesquisa. 

 

Assinatura do participante do comitê de juízes 

 

Pesquisador responsável 
Marcos Aurélio Seixas dos Reis 

Ribeirão Preto, ........... de .......................... de 2014. 

mailto:cep@eerp.usp.br
mailto:seixas.reis@gmail.com
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APÊNDICE III 

Instrumento de coleta após avaliação dos juízes 
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APÊNDICE IV 

Solicitação de Autorização do Local de Coleta de Dados 

Ao  

Hospital _______________________________________________ 

 No presente momento, eu, Marcos Aurélio Seixas dos Reis, pós graduando do 
Programa de Mestrado Profissional Tecnologia e Inovação em enfermagem da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da universidade de São Paulo (EERP-USP), sob a orientação 
da Professora Carmen Silvia Gabriel, estou realizado a pesquisa intitulada Gerenciamento 
de Risco na Utilização de Medicamentos Potencialmente  perigosos em Serviços 
Hospitalares”, na qual haverá necessidade de obter dados dos profissionais de enfermagem 
e farmacêuticos. 

 O presente estudo tem como objetivo investigar o gerenciamento de risco de 
medicamentos potencialmente perigosos, identificando os tipos de barreiras utilizadas na 
dispensação de medicamentos potencialmente perigosos e a identificação destas barreiras 
pela equipe de enfermagem dos serviços hospitalares de Ribeirão Preto. 

 Neste contexto, venho por meio desta solicitar sua autorização para coleta de dados 
na Unidade de Terapia Intensiva adulto desta instituição, informo que não haverá custos para 
a instituição e não iremos interferir na operacionalização e ou nas atividades cotidianas da 
mesma. 

 Comprometemo-nos ao final do estudo encaminhar um relatório com os resultados 
individualizados encontrados na instituição, objetivando colaborar com aprimoramento dos 
processos assistenciais. 

 Esclareço que tal autorização é uma pré-condição para execução de qualquer estudo 
envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em consonância com a 
resolução 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Agradeço antecipadamente seu apoio e compreensão, certo de sua colaboração para 
o desenvolvimento desta pesquisa cientifica. 

 

Ribeirão Preto, ____/____/______ 

 

____________________________                                  _______________________________ 
Marcos Aurélio Seixas dos Reis                                                  Carmen Silvia Gabriel  
Mestrando do Programa do Programa                                    Prof.ª Dr.ª Junto ao Departamento de 
Mestrado `Profissional da EERP-USP                            Enfermagem Geral e Especializada  
                                                                                                      EERP – USP - Orientadora 
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APÊNDICE V 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – sujeitos da pesquisa 

 

Título da pesquisa: “gerenciamento de risco em medicamentos potencialmente 

perigosos em serviços hospitalares”. 

Meu nome é Marcos Aurélio Seixas dos Reis, sou enfermeiro mestrando 

vinculado à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, e sou responsável pela 

pesquisa sob orientação da enfermeira Prof. Dra. Carmen Silvia Gabriel. 

Convido você a participar deste estudo, que tem como objetivo investigar o 

gerenciamento de risco de medicamentos potencialmente perigosos junto aos 

hospitais de Ribeirão Preto e quais as barreiras de prevenção utilizadas. 

Para participar você responderá um questionário de duas páginas com onze 

questões fechadas e duas questões abertas, você necessitará de aproximadamente 

5 a 10 minutos para respondê-lo. O questionário tem como objetivo avaliar o 

reconhecimento dos medicamentos potencialmente perigosos utilizados na unidade, 

a existência de barreiras de prevenção e sua identificação pelos profissionais que 

atuam neste processo. Todas as informações que você fornecer neste questionário 

serão utilizadas somente para esta pesquisa.  

Sua assinatura neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtida 

pelo pesquisador, imediatamente antes da coleta de dados no seu local de trabalho. 

Sua participação é completamente voluntária e não haverá gastos e nem 

remuneração pela sua participação. 

Caso você venha sentir desconforto em compartilhar informações pessoais ou 

confidenciais salientamos que você não precisa responder a qualquer pergunta ou 

parte de informações obtidas no questionário, se achar que ela é muito pessoal ou se 

sentir desconfortável em falar.  

Em relação aos riscos decorrentes da sua participação nesta pesquisa, 

observa-se que poderá haver um eventual desconforto devido à falta de conhecimento 

sobre a temática abordada, entretanto, o pesquisador garantira a confidencialidade e 

o anonimato das informações obtidas, assegurando a privacidade do participante e 

evitando qualquer tipo de constrangimento. 

Ainda em relação à confidencialidade, garantimos que as informações 

fornecidas serão de conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis. Assim, 

os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando 

os resultados desta pesquisa forem divulgados. Ao final desta pesquisa, o resultado 
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poderá ser divulgado em revistas e/ou apresentado em encontros científicos, e não 

haverá custo para você enquanto participante. 

Você também poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem que seja prejudicado (a) por isso. Em relação aos benefícios da pesquisa, estes 

não serão diretos para você, mas sua participação é extremamente importante, pois 

trata-se de um estudo  importante o estudo da segurança do paciente , trazendo  maior 

conhecimento sobre o tema abordado e melhorando  a cultura de segurança do 

paciente nas instituições de saúde além de motivar  novos estudos sobre o tema em 

questão. 

O participante da pesquisa tem garantido seu direito à indenização, conforme as leis 

vigentes no país, caso ocorra dano decorrente de sua participação no estudo, por 

parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas distintas 

etapas da pesquisa. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem a 

finalidade de proteger eticamente o participante da pesquisa e durante todo o período 

da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador ou com o 

Comitê de Ética em Pesquisa, conforme dados de contatos fornecidos abaixo. 

Uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinada pelo 

pesquisador responsável será entregue a você. . Fica também garantida indenização 

em casos de danos, comprovadamente decorrentes da pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extrajudicial. 

 

Obrigado pela colaboração. 

Pesquisador responsável: Marcos Aurélio Seixas dos Reis, vinculado Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo EERP-USP. 

Endereço: Rua Mario Ignácio, 765, Residencial Palmares, Ribeirão Preto - PR. 

 E-mail: seixas.reis@gmail.com 

Telefone: (16) 3236-0460 - Celular (16) 8148-6722. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - SP: 

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - Bairro Monte 

Alegre, Ribeirão Preto - SP. - Sala 38 

Telefone: (16) 3602.3386. - E-mail cep@eerp.usp.br 

Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 08 às 17h 

 

mailto:cep@eerp.usp.br
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CONSENTIMENTO PÓS- ESCLARECIMENTO 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo 

com minha participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Eu ___________________________________________ aceito participar desta 

pesquisa, respondendo o questionário proposto e declaro estar ciente das 

informações constantes neste ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’, e 

entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto dos meus dados pessoais e da 

minha participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos 

sobre esta pesquisa; recusar a dar informações que julgue prejudiciais a minha 

pessoa e desistir, a qualquer momento, de participar do estudo. 

 

Ribeirão Preto, _______de____________________de 2012. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Participante e RG: 

 

 

_______________________________________________ 
Pesquisador responsável 

Marcos Aurélio Seixas dos Reis 
COREN-SP 127605 
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ANEXO II 
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