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RESUMO 

 

Trata-se de revisão bibliográfica que objetivou analisar publicações científicas acerca 
de erros no manejo de medicamentos pelo profissional de enfermagem. Foram 
pesquisas em bibliotecas virtuais, LILACS e SCIELO, no período de 2008 a 2012. 
Foi selecionada uma amostra de 13 artigos que faziam referência aos erros no 
preparo e administração dos medicamentos. Quanto aos motivos apontados para a 
ocorrência de erros têm-se à ilegibilidade da letra do médico na prescrição, a carga 
de trabalho, o número reduzido de funcionários, os erros no preparo de 
medicamentos em unidade pediátrica, a ausência da posologia na prescrição e as 
doses erradas. Cinco estudos apresentaram estratégias como: os noves certos, 
padronização das prescrições de medicamentos, registrar corretamente 
administração do medicamento, com isto visando à mudança na cultura de detecção 
das falhas, de forma a auxiliar os profissionais na prevenção de erros e garantindo a 
qualidade dos processos executados. 

 

Descritores: Erros de medicação. Enfermagem. Prescrição de medicamentos. 

 

ABSTRACT 

 

This is a literature review that aimed to analyze scientific publications about errors in 
the management of medicines by nursing staff. Were research in virtual libraries, 
LILACS and SCIELO, in the period 2008-2012. A sample of 13 articles making 
reference to errors in the preparation and administration of drugs was selected. As 
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Universidade Federal da Paraíba 
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for the reasons of the occurrence of errors have to the illegibility of the letter 
prescribing physician, the workload, the small number of employees, the errors in the 
preparation of medicines in the pediatric unit, the absence of dosage in prescribing 
and wrong doses. Five studies presented strategies as: certain nines, standardization 
of drug prescriptions, properly record drug administration, thus aiming to change the 
culture of detecting faults in order to assist practitioners in preventing errors and 
ensuring quality of processes executed. 
 

Descriptors: Medication Errors. Nursing. Prescription drugs. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A segurança do paciente tem recebido várias interpretações no ambiente 

hospitalar. Em âmbito mundial, a segurança consiste na redução do risco e danos no 

preparo e administração de medicamentos pela equipe de saúde (CAMERINI; 

SILVA, 2011). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adotou do National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC-MERP) e 

definiu conceito de erros de medicamentos como: qualquer evento evitável que pode 

causar ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente 

enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou 

consumidor. Podem estar relacionados à prática profissional em relação à 

dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso do 

medicamento (apud CAMERINI; SILVA, 2011). 

Nos hospitais o preparo de medicamentos é realizado como tarefa 

simples, atribuída sem distinção a auxiliares, técnicos e enfermeiro como parte de 

uma rotina. Isto chama a atenção para os profissionais de saúde, devido ao manejo 

inadequado de medicamentos, principalmente por suas consequências (CAMERINI; 

SILVA, 2011). 

Quando os erros acontecem os profissionais têm sua imagem denegrida, 

perdem o emprego, respondem a processos civis, legais e éticos, com risco de 

perderem também e exercício profissional. Estes devem ser informados como agir 

nesta situação: como ser honesto frente ao erro, sem medo de punições (SANTOS 

et al, 2010). 

Dentro das inúmeras etapas do processo de medicação, a enfermagem 

costuma ser responsável pela administração de medicamentos, que se entende 
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como “o ato de dar ou aplicar ao paciente um medicamento previamente prescrito”, 

utilizando-se de técnicas específicas. A administração dos medicamentos 

corresponde à etapa final do sistema de medicação e se apresenta como a última 

oportunidade de prevenir um erro no processo de tratamento do paciente 

(CAMERINI; SILVA, 2012). 

Uma estratégia para prevenção de erros é a utilizando os nove certos: 

paciente, droga, via, dose, horário, documentação, ação da droga, forma e resposta 

certa (CAMERINI; SILVA, 2012). 

A cultura de punir o profissional quando detectado o erro de medicação 

ainda persiste. Deste modo, os profissionais deparam-se frequentemente com ações 

disciplinares, humilhações, demissão e repercussão legal. Quando os erros de 

medicação são relatados, causam alguns efeitos emocionais como culpa e 

sentimento de incompetência (TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

A segurança do paciente envolve a mudança dessa cultura para a não 

punição do profissional e, também, que medidas sejam adotadas em relação ao 

sistema de medicação. Dessa maneira, os erros podem ser relatados pelos 

profissionais envolvidos e notificados, para que ocorra a investigação das suas 

causas, a fim de contribuir para a redução de erros (TEIXEIRA; CASSIANI,  2010). 

Diante disso, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar os 

erros no preparo e administração de medicação e discutir as possíveis complicações 

aos pacientes.  

 

1.1 Justificativa 

  

De acordo com o exposto, esta pesquisa foi idealizada com base na 

grande incidência de erros no preparo e administração de medicações pela equipe 

de enfermagem. Portanto, o estudo se propõe a discutir as possíveis consequências 

para os pacientes, a fim de oferecer subsídios na prevenção desses eventos e 

implementação de estratégias que promovam segurança no trabalho, eliminando os 

tabus e permitindo assim a construção de novos conhecimentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os erros na manipulação de medicamentos pela equipe de 

enfermagem. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

 Conhecer os tipos e frequência dos erros que ocorrem no preparo e 

administração de medicamentos pela equipe de enfermagem. 

 Discutir as possíveis consequências para os pacientes, propondo 

estratégias para evitar tais erros. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

  

Os profissionais envolvidos em cada um dos processos devem ter 

compreensão de que, ao fazer de um sistema como o de medicação suas ações 

podem interferir no comportamento do conjunto. Portanto, qualquer ação de uma 

parte, necessariamente pode afetar as ações dos outros profissionais, e, 

consequentemente, o cuidado ao paciente. O profissional deve reconhecer o seu 

papel com segurança, consciência e responsabilidade (OLIVEIRA; MELO, 2011). 

O sistema de medicação é constituído de etapas que vão desde a 

prescrição e distribuição até a ação de administrar o medicamento. Todas as etapas 

dependem de vários profissionais da área de saúde e estão diretamente interligados. 

Assim, a prescrição é de responsabilidade do médico, a dispensação e distribuição 

do farmacêutico, e a preparação e a administração dos medicamentos, bem como o 

monitoramento das reações do paciente são responsabilidade do enfermeiro 

(OLIVEIRA; MELO, 2011). 

Frequentemente são divulgados pela imprensa casos que envolvam erros 

de medicação ocorridos em diversas situações hospitalares, ambulatoriais e 

domiciliares, servindo de alerta para que a sociedade se conscientize de que erros 

podem ocorrer e devem ser discutidos. Apesar dos inquestionáveis avanços na área 
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da saúde, a ocorrência de erros continua ameaçando profissionais e a vida de 

pacientes. Quando um erro ocorre, o ponto mais importante não é quem cometeu o 

erro, mas como e porque o sistema de defesa falhou. Na área da saúde, 

principalmente para a enfermagem, a análise do processo de causa tem papel de 

destaque, visto que os profissionais são submetidos a ações, na maioria das vezes 

punitivas, quando um erro de medicação é detectado. A consequência imediata é a 

dificuldade de identificação do erro, pois o erro ocorrido é velado por todos que nele 

estão envolvidos. Esta atitude perante o erro parte de uma visão individual e 

considera a falha humana como a única causa para ocorrência do erro (OLIVEIRA; 

MELO, 2011). 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica o qual tem por  

finalidade reunir e sintetizar resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de 

maneira ordenada e sistemática, sendo um instrumento para o aprofundamento de 

conhecimento a respeito de tema investigado, permitindo analisar diversos estudos 

publicados e conclusões gerais sobre uso de medicamentos (BRANDÃO-NETO et 

al, 2011). 

A coleta das informações foi realizada em bases de dados de revistas 

eletrônicas, utilizando como descritores preparo, administração de medicamentos, 

enfermagem. A partir da combinação desses descritores, por meio (AND) na BVS, 

nos conduziu a captura de 120 publicações indexadas nas bases de dados. Foram 

utilizadas, do LILACS, com um quantitativo de 30 artigos e do SCIELO com um 

quantitativo de 20 artigos que faziam referência direta ao tema proposto. 

Para seleção dos artigos, realizou-se primeiramente a leitura dos títulos e 

se estava relacionando com o objetivo de refinar a amostra por meio de critérios de 

inclusão e exclusão. Incluiu artigos publicados entre 2008 a 2012 que abordou o 

tema da pesquisa. 

A amostra final foi constituída por 13 artigos, onde os outros que faziam 

referência a profissionais não-enfermeiros foram excluídos. Compuseram a amostra 

final seis artigos da LILACS e sete artigos do SCIELO, e uma cartilha falando sobre 

Erros de Medicação (Definições e Estratégias de Prevenção) do COREN-SP de 
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2011. 

Para o processo de análise, foram apreendidos os seguintes dados – 

título, autores e ano de publicação do artigo, formação acadêmica dos autores, 

objetivos, avaliação dos profissionais pesquisados, resultados e conclusões. 

Foi identificado em um dos estudos, um enfoque na assistência de 

enfermagem com a segurança do paciente, que se fundamentou na classificação de 

erro utilizado pelo NCC MERP, esse órgão tem como objetivos estimular a 

notificação de erros em medicação e discutir estratégias preventivas na ocorrência 

desses em todas as etapas do sistema de medicação (CAMERINI; SILVA, 2011).  

A avaliação dos artigos consistiu na leitura e releitura dos estudos, em 

seguida, foi elaborado um quadro comparativo sistemático a partir dos estudos 

apreendidos, os achados foram discutidos a luz e com própria experiência e vivência 

dos autores. 

 

5 RESULTADOS 

 

Ao analisamos os trezes artigos selecionados mais a cartilha do COREN-

SP, notamos que foram elaborados por pesquisadores da área de enfermagem, 

algumas vezes em parceria com outros autores e profissionais, como alunos de 

graduação, da pós-graduação, residente, mestrado e doutorado em enfermagem e 

farmacêutico. 

Quanto às características relativas às categorias dos estudos, dos 13 

artigos e 01 cartilha do COREN-SP incluídos na revisão, dez eram artigos originais 

de pesquisa, um artigo de atualização e dois artigos de revisão.  

Na figura 1 estão descritos os estudos incluídos na revisão bibliográfica, 

de acordo com os autores e ano de publicação, objetivo e principais achados de 

cada artigo. 
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Figura 1. Distribuição dos estudos incluídos na revisão bibliográfica, de 
acordo com os autores e ano de publicação, objetivo e principais achados de 
cada artigo. Recife – PE 2013. 

Autores e ano de 
publicação 

Objetivo Principais achados de cada 
artigo 

Silva e Camerini (2012) 

Identificar tipo e a frequência 
dos erros que ocorrem na 
administração de medicamentos 
intravenosos. 

Apresentou a maior taxa de erro 
que ocorreu na não conferência 
do medicamento, as taxas foram 
superior a 70% na hora errada. 

Harada et al (2012)  

Apresentar aspectos relevantes 
do sistema de medicação e 
recomendações para a redução 
de erros de medicação em 
crianças, com fundamentos nos 
princípios da segurança do 
paciente em pediatria. 

Um dos fatores que contribuem 
para a ocorrência de erros de 
medicação em crianças, em es-
pecial o erro de dose, advêm da 
complexidade dos cálculos que 
necessitam ser realizados consi-
derando-se idade, peso, estatura 
e condições clínicas da criança. 

Brandão-Neto et al 
(2011)  

Conhecer as produções cien-
tíficas nacionais que abordaram 
as ações de educação em sa-
úde como ferramenta do cui-
dado realizado pelo enfermeiro. 

É destacada a necessidade do 
enfermeiro ampliar os campos de 
atuação em suas práticas de 
cuidado, requerendo para que os 
mesmo desenvolvam uma 
formação alicerçada na compe-
tência profissional, articulando 
saber técnico científico, organi-
zacional, sócio político e cultural. 

Camerini e Silva (2011) 

Identificar o tipo e a frequência 
de erros que ocorrem na etapa 
de preparo de medicamentos 
intravenosos, pela enfermagem, 
e discutir as possíveis con-
sequências para os pacientes. 

A maior mediana foi para preparar 
na hora errada, onde mais da 
metade das doses de todos os 
medicamentos foram preparados 
com mais de uma hora de 
antecedência. Mostra-se que a 
hidrocortizona e a ampicilina são 
os mais frequentemente prepa-
rados na hora errada. 

Veloso, Telles Filho e  
Durão (2011) 

O presente estudo objetivou 
proceder a uma identificação e 
análise acerca dos erros no 
preparo de medicamentos em 
unidade pediátrica de uma 
instituição hospitalar. 

Destacam-se a inexistência de 
diretrizes para o preparo de 
medicamentos, presença de 
interrupções durante o processo, 
não utilização das técnicas de 
lavagem das mãos e de 
desinfecção de frascos e ampolas. 

Lopes et al (2011) 

Analisar as embalagens e ró-
tulos de medicamentos, iden-
tificando semelhanças entre os 
mesmos que possam conduzir a 
erros de medicação passíveis 
de ocorrer por troca, em dife-
rentes setores da farmácia de 
um hospital universitário do 
Nordeste do Brasil.  

As embalagens e rótulos dos 
medicamentos similares foram os 
mais encontrados com erros, já os 
medicamentos de referência e 
genéricos tiveram valor médio e 
as embalagem e rótulo do Minis-
tério da Saúde representaram a 
menor taxa de erros. 

Gimenes et al (2011)  

Foi analisar a influência da 
relação da prescrição médica 
nos erros de via de 
administração, ocorridos em 
enfermaria de clínica médica de 
cinco hospitais brasileiros. 

Ausência de dados do paciente, 
ausência de data, ausência de 
dados do medicamento (via de 
administração), presença de siglas 
e abreviaturas, presença de alte-
rações e/ou suspensão do medi-
camento e presença de rasuras. 

(Cont.) 
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Autores e ano de 
publicação 

Objetivo Principais achados de cada 
artigo 

Oliveira e Melo (2011) 

Analisar o sistema de medi-
cação de um hospital especia-
lizado do município do Rio de 
Janeiro. 

O sistema de medicamentos 
agrega um conjunto de processos 
interligados que favorecem a 
utilização do medicamento de 
forma segura e efetiva. Os 
processos são compreendidos, 
planejados e implementados pelos 
profissionais da saúde com vista a 
manter ou restabelecer a saúde 
mediante a utilização de fármacos, 
formando uma cadeia de funções 
distintas, entretanto, com fins 
comuns para os pacientes. 

Corbellini et al (2011)  

Conhecer as produções de téc-
nicos e auxiliares de enferma-
gem sobre eventos adversos 
relacionados a medicamentos. 

Evidenciam que os fatores mais 
comumente envolvidos em erros 
de medicação são a sobrecarga 
de trabalho, a identificação incor-
reta do paciente, além de outros 
fatores associados. 

 Gimenes et al (2010) 

Foram analisar a redução da 
prescrição médica nos erros de 
doses, ocorridos em unidades 
de clínica médica de cinco 
hospitais brasileiros, e 
identificar as classes 
farmacológicas envolvidas 
nesses erros. 

O maior problema verificado nas 
prescrições foi à presença de 
siglas ou abreviaturas que 
estavam presentes, erros de 
doses, houve também ausência 
do número de registro do paciente 
na prescrição, a posologia do 
medicamento estava ausente, 
número do leito ausente e outras 
faltou a data na prescrição. 

Teixeira e Cassiani 
(2010) 

Identificar e analisar os tipos de 
erros de medicação observados 
nas doses de medicamentos 
que foram preparados e admi-
nistradas diferentemente daque-
las prescritas e propor estra-
tégias e recomendações para 
evitar tais erros. 

Erros de dose, erros de horário, 
medicamentos não autorizados, 
erros de técnica, erros de vias, 
doses extras, erros de prescrição, 
omissão, paciente errado e erro 
de apresentação. Uma das 
estratégias que poderia auxiliar na 
administração de medicamentos 
no horário prescrito seria o 
aprazamento dos medicamentos 
pela enfermagem. 

Santos et al (2010) 

Identificar e analisar as condutas 
adotadas por técnicos de 
enfermagem após a ocorrência 
de erros de medicação. 

Os relatos dos profissionais eviden-
ciaram duas categorias que reve-
lam os tipos de condutas adotadas 
na ocorrência do erro de medi-
cação: adotando condutas relacio-
nadas à comunicação do erro e 
adotando condutas direcionadas ao 
paciente. 

Melo e Silva (2008) 

Identificar as publicações que 
abordam o erro com medica-
mentos, avaliando o que estas 
produções recomendam como 
barreiras para se evitar o erro, 
em especial na enfermagem. 

Definir três categorias de erros 
como: a não-utilização das práti-
cas seguras de administração de 
medicamentos, erro em preparo e 
administração de medicamentos e 
erro na interpretação da pres-
crição de medicamentos. 

(Cont.) 
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Autores e ano de 
publicação 

Objetivo Principais achados de cada 
artigo 

Belela et al (2008)  

Analisar os fatores de erros de 
medicação, com definições e 
estratégias de prevenção pelo 
profissional 

Os fatores capazes de causar in-
cidentes ético-profissionais, sejam 
relacionados à formação profis-
sional, às condições de trabalho, à 
sobrecarga operacional ou à 
ausência de situações essenciais 
ao bom exercício profissional. 
Entretanto, nenhum desses 
fatores, ou todos associados, 
podem justificar o erro 
profissional, o dano às pessoas. 

 

Observamos que alguns dos estudos da revisão valorizaram além da 

atenção assistencial técnica como rotina, preparo e administração dos 

medicamentos, entre os sujeitos envolvidos no processo de preparar-administrar. 

Nos estudos foi percebida a repetição e rotina entre as ações de técnico de 

enfermagem. O processo de medicação envolve várias etapas que vão desde a 

prescrição até a administração dos medicamentos. Alguns dos fatores que podem 

induzir aos erros de medicação incorreta do paciente são: a sobrecarga de trabalho, 

à dificuldade de compreensão da letra do médico (no caso de prescrições manuais), 

erros de doses por conta de siglas e abreviaturas e conversas paralelas durante o 

preparo (MELO; SILVA, 2008; TEIXEIRA; CASSIANI, 2010; SANTOS et al, 2010; 

CORBELINI et al, 2011; HARADA et al, 2012). 

Foi observado que nas prescrições das doses foi quanto à presença de 

siglas e/ou abreviaturas que estavam presentes em erros de dose (exemplo: 

Cedilamide ½ amp. EV, Haldol ¼ comprimido VO, Dipirona ampola EV ACM, xarope 

KCL 1 med VO). Houve também ausência do número de registro do paciente na 

prescrição. A posologia do medicamento estava ausente (exemplo: ranitidina 

comprimido VO), assim como o número do leito em duas prescrições. Também, a 

data foi omitida nas prescrições. Um artigo fala da distribuição das categorias de erro 

no preparo de medicamentos intravenosos por setor pesquisado tendo assim dois 

grupos: grupo com potencial de alterar segurança microbiológica, não troca as 

agulhas, não faz desinfecção de ampolas e não faz limpeza de bancada; grupo com 

potencial para alterar a resposta terapêutica: hora errada e dose errada (MELO; 

SILVA, 2008; CAMERINI; SILVA, 2011; VELOSO et al, 2011; GIMENES et al, 2011). 

Adquirindo conhecimentos fundamentas sobre farmacologia (indicações, 

contraindicações, efeitos terapêuticos e colaterais, cuidados específicos sobre 
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administração e monitoramento de medicamentos). A enfermagem possui ampla 

responsabilidade pelo processo de acompanhamento do paciente e que, para isso, 

esse profissional precisa de formação acadêmica mais específica no campo da 

farmacologia, com vistas à compreensão de que o medicamento é importante arma 

contra a doença (BELELA et al, 2008; OLIVIRA; MELO, 2011; LOPES et al, 2011; 

BRANDÃO NETO et al, 2011). 

 

6 DISCUSSÃO  

 

Com relação à administração de medicamentos em vias diferentes das 

prescritas, estudo mostra que foram verificadas discrepâncias em 92 do total de 

1.425 erros de medicação. Em outro artigo que a administração é agrupada 

principalmente em antimicrobianos, analgésicos e antieméticos não foram 

encontrados erros em via e dose do medicamento (GIMENES et al, 2011; 

CAMERINI; SILVA, 2011). 

Em relação às prescrições, a ilegibilidade pode causar danos ou mesmo a 

morte do paciente, com intuito de minimizar erros, deve-se na confecção das 

prescrições médicas, utilizar um sistema computadorizado, evitando siglas e 

abreviaturas, devido ao perigo de serem mal compreendidos. A prescrição de 

medicamentos é o primeiro processo do sistema de medicação, sendo os 

profissionais médicos os responsáveis pela escolha da terapia medicamentosa 

adequada para cada paciente. Os erros neste processo podem ser interceptados por 

meio de condutas preventivas adotadas pela equipe da farmácia e de enfermagem 

junto ao prescritor. O trabalho sob condições inadequadas pode levar o ser humano 

a cometer erros. A conferência das prescrições pelos farmacêuticos poderia ser 

essencial na prevenção de erros na medida em que assegura a seleção apropriada 

de medicamentos, doses, veias e frequências (MELO; SILVA, 2008; TEIXEIRA; 

CASSIANI, 2010; CAMERINI; SILVA, 2011; OLIVEIRA; MELO, 2011; HARADA et al, 

2012). 

Outras causas podem ser relacionadas aos erros foram detectadas na 

dispensação como: interrupção, conversas paralelas durante a separação dos 

medicamentos e grande circulação de pessoas no local. O NCC MERP recomenda 

que a área de dispensação seja projetada para prevenir erros direcionados às 
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condições ambientas relacionados à iluminação, ventilação, nível de ruído, 

instalações, diminuir as distrações por telefone (VELOSO et al, 2011; LOPES et al, 

2011). 

Vale ressaltar que, nas etiquetas elaboradas não consta o nome do 

paciente, e o número do leito não é um dado suficiente, pois trocas de leito e de 

enfermaria ocorrem com frequência. Os medicamentos de muitos pacientes são 

colocados na mesma bandeja, fato que contradiz a orientação de utilizar bandejas 

para levar os medicamentos até o paciente e atender a um paciente por vez 

(GIMENES et al, 2011). 

Os erros fazem parte da natureza humana, portanto, são passíveis de 

ocorrer a qualquer momento. O ambiente de preparo das medicações necessita ser 

estruturado com a finalidade de promover condições físicas que auxiliem na possível 

prevenção e minimização dos mesmos. Os erros de maior prevalência foram a não 

utilização de luvas ao preparar medicação e higienização incorreta das mãos. Uso 

de luvas no preparo das medicações é controverso entre os estudiosos, é de se 

alertar quanto à relação custo-benefício para instituições de saúde. Em relação ao 

erro de administração alguns tópicos são analisados como: falha na técnica de 

assepsia, falha na técnica de administração do medicamento em velocidade de 

infusão incorreta, essas informações foram colhida através do COREN-SP onde o 

tema abordado era “Erros de Medicação”. Para a redução de eventos adversos com 

medicamento, é necessário que profissionais e instituições de saúde se 

conscientizem da importância do problema e adotem uma cultura voltada para uma 

abordagem sistêmica para que estratégias preventivas sejam eficazes e gerem 

benefícios de impacto na sociedade (BELELA et al, 2008; MELO; SILVA, 2008; 

OLIVEIRA; MELO, 2011; VELOSO et al, 2011). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de atividades educativas entre profissionais da saúde 

envolvido no sistema de medicação representa uma estratégia para minimizar a 

oportunidade de falhas no sistema de medicação. Faz-se necessária a 

conscientização dos profissionais para a ocorrência e consequências dos erros 

cometidos, como forma de estímulo para a prevenção, através de práticas seguras e 
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afetivas, a fim de ampliar a qualidade da assistência. Estudos revelam que muitos 

pacientes não recebem as doses apropriadas para o seu tratamento, o que 

compromete a qualidade do cuidado prestado, além de prolongar o tempo de 

hospitalização. Outro estudo serviu de informação para diagnosticar uma situação 

institucional, alertando acerca da necessidade de garantir a segurança do processo 

de medicação, com mudanças da educação dos profissionais. Capacitando os 

técnicos de enfermagem a não chamarem os pacientes pelo número do leito, nem 

transcreverem prescrições; a rotularem medicamentos preparados com etiquetas e 

confirmarem o nome do paciente pelo prontuário ou perguntando ao próprio. 

Entre algumas publicações evidenciou a gama de pontos vulneráveis do 

processo de preparo e administração de medicamentos. Sugere-se, assim, uma 

reflexão urgente sobre os aspectos abordados para que medidas proativas sejam 

implementadas. A melhoria da qualidade é imperativa nesse sentido visando a 

segurança dos pacientes.  
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