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A ENFERMAGEM CONTA*

As folhas informativas intituladas “A enfermagem conta” fornecem informação de referência de rápido acesso e com

perspectivas internacionais da profissão de enfermagem sobre assuntos sociais e de saúde da actualidade.

Erros de medicação

Como evidenciado no enunciado de posição sobre a Segurança do Doente do Conselho

Internacional de Enfermeiros, a segurança do doente é essencial para os cuidados de enfermagem e de

saúde de qualidade1. Especialistas estimam que os erros de medicação são uma das principais causas

de morte e incapacidade2. Anualmente, morrem mais pessoas devido a erros de medicação do que em

acidentes de trabalho. Alguns estudos sugerem que médicos, administradores e enfermeiros

reconhecem que a segurança do doente é sobretudo uma responsabilidade da enfermagem3. Uma vez

que os enfermeiros assumem um papel central na segurança do doente, corre-se o risco de que os erros

sejam atribuídos aos enfermeiros e não a falhas no sistema. No entanto, as evidências demonstram que

a vigilância dos enfermeiros protege os doentes de práticas inseguras. Por exemplo, um estudo

demonstrou que os enfermeiros detectaram 86% de todos os erros de medicação por parte de médicos,

farmacêuticos e outros antes que os erros ocorressem4. Uma abordagem de todo o sistema que envolva

todos os membros do sistema de saúde, incluindo os seus gestores, é uma abordagem consistente para

a segurança do doente.

Porque é que se dão os erros de medicação?

Todos os passos no tratamento de um doente envolvem a possibilidade de erro e um certo

nível de risco à segurança do doente. A complexidade do actual sistema de saúde pode levantar

algumas questões em relação à segurança do doente. Uma clara compreensão dos factores que levam

ao aumento dos erros de medicação é o primeiro passo para os prevenir.

                                                
*Tradução do original “Nursing matters – Medication errors”, International Council of Nurses (AMT/AM)

1 International Council of Nurses. ICN Position Statement on Patient Safety. Adopted 2002.
2 To Err is Human. Institute of Medicine. http://books.nap.edu/books/0309090679/html/1.html#pagetop
3 Cook, F, A.; Guttmannova, K.; and Clare, (2004), An Error by any other name. American Journal of Nursing. Vol.104, No.6. pp.32-43.
4 Leape, et.al (1995), systems analysis of adverse drug events. JAMA, 274 (1), 35-43.
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Num estudo sobre erros de prescrição5, os factores mais comuns associados aos erros incluíam:

• Uso do nome errado do medicamento, da forma de dosagem ou abreviação;

• Erros de cálculo de dosagem;

• Dosagem atípica ou incomum e crítica.

 Tal como com outros problemas de segurança, os erros de medicação surgem de erros

humanos e/ou falhas no sistema. Os erros de medicação podem resultar assim de problemas de prática

clínica, produtos, procedimentos ou sistemas. Outros factores, como deficiências da formação, pressão

de tempo indevida e má percepção do risco, podem contribuir para erros de medicação.

Características dos erros de medicação

Os três tipos de erros mais frequentes referidos são6:

• Erros de omissão (não administração de medicação prescrita);

• Dosagem imprópria (dosagem da medicação, concentração ou quantidade diferente da

prescrita);

• Medicação não autorizada (a medicação aviada e/ou administrada não foi prescrita).

Uma análise dos erros de medicação pode ajudar os profissionais e gestores do sistema de

saúde a identificar os medicamentos ou categorias de medicamentos mais propensas a erros e

a introduzir modificações para os prevenir ou reduzir.

Tabela 1: Tipos de erros de medicação

Tipos Factores contribuintes Causas

 Dose extra  Distracções  Actuação deficitária

 Dosagem/ quantidade

imprópria

 Aumento da carga de

trabalho

 Procedimento/ protocolo não seguido

 Erro de omissão  Trabalhadores inexperientes  Conhecimento insuficiente

 Erro de prescrição  Mudança de turno  Documentação incorrecta ou

incompleta

 Medicamento não prescrito  Trabalhadores temporários

ou de agências

 Comunicação confusa

                                                
5 56. Lesar, Timothy S.; Briceland, Laurie, and Stein, Daniel S. Factors Related to Errors in Medication Prescribing. JAMA. 277(4):312–
317, 1997
6 Kleinpell, R.M.  (2001), Abstracted in Nursing Spectrum, Vol. 2 No. 2. p.39
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 Administração errada  Ausência de farmácia 24

horas

 Transcrição omitida ou incorrecta

 Técnica  Número insuficiente de

trabalhadores

 Registo informatizado

 Impresso de dosagem

errado

 Situação de emergência  Sistema de distribuição de

medicamentos

 Preparação do medicamento

errado

 Substituição cruzada  Sistema de segurança inadequado

 Doente errado  Erro de codificação  Caligrafia ilegível ou pouco clara

 Via de administração errada  Falta de acesso ao doente

 Horário errado  Informação

É possível prevenir os erros de medicação, embora uma redução significativa da taxa de erros

implique numerosas intervenções e uma estreita colaboração entre a equipa de saúde e a gestão.

Sistemas de saúde sem culpa

No sistema de saúde estima-se que cerca de 60-80% das situações prejudiciais envolvem erro

humano. Por exemplo, uma análise a actos de anestesia descobriu que o erro humano estava envolvido

em 82% dos incidentes evitáveis7; os restantes resultavam sobretudo de falhas de equipamento. No

entanto, afirmar que os acidentes acontecem devido a erros humanos não deveria conduzir à

culpabilização e humilhação das pessoas. A reacção comum quando se verificam erros é culpar,

humilhar e castigar os indivíduos (por exemplo, despedindo-os ou processando-os), ou outras

respostas que previnam a recorrência das situações prejudiciais. Porém, a análise adequada demonstra

que é improvável que os erros aconteçam devido a um único acto de algum trabalhador de saúde e

culpar um indivíduo não aborda os factores de risco subjacentes.

Embora uma acção punitiva possa ser apropriada em determinados casos (exemplo,

negligência deliberada), não é uma forma efectiva para impedir que se repita.

Os seres humanos cometem erros por variadas razões, muitas vezes relacionadas com o

ambiente de trabalho. Os enfermeiros e outros profissionais da saúde são uma das forças de trabalho

mais instruídas e dedicadas. No que diz respeito à segurança dos doentes, o problema não se encontra

nos maus profissionais do sistema de saúde, mas sim nos maus sistemas que precisam de ser tornados

                                                
7 www.iom.edu/reports
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mais seguros. No seu enunciado de posição sobre a Segurança do Doente, o Conselho Internacional de

Enfermeiros apoia veementemente uma abordagem a todo o sistema, baseada numa filosofia de

transparência e comunicação proactiva - não de culpar ou envergonhar o trabalhador individual – e

incorporando medidas que abranjam os factores humanos e de sistema em situações prejudiciais8.

As opiniões actuais sobre a segurança do doente consideram que responsabilidade primordial

nos casos prejudiciais, tais como erros de medicação, deve ser atribuída às deficiências na estrutura,

organização e funcionamento do sistema  em vez de ao trabalhador. A maioria dos casos prejudiciais

não resulta da negligência ou da falta de formação, mas sim de falhas nos próprios sistemas. As

medidas correctivas dirigidas às mudanças no sistema são por isso mais produtivas do que aquelas que

visam práticas individuais ou produtos9.

Comunicação de erros e aprendizagem

Uma boa forma de aprender com os erros de medicação é estabelecendo um sistema de

comunicação, pois o relato voluntário de casos prejudiciais fornece informações que levam a que a

segurança do doente seja melhorada. No entanto, devido à abordagem da “culpa e humilhação”

presente no sistema de saúde, nem tudo o que acontece é relatado,  e o que se sabe é frequentemente a

“ponta do icebergue”.

Comunicar os erros é só o primeiro passo no processo de redução dos mesmos e na melhoria

contínua da qualidade. Deve ser prestada uma atenção cuidada à análise e compreensão da causa dos

erros de forma a criarem-se sistemas de aprendizagem e melhorar a segurança do doente. Uma

abordagem que costuma ser usada na análise dos factores humanos é a análise de incidentes críticos.

Esta análise examina os casos prejudiciais de forma a entender onde é que o sistema falhou, por que é

que o incidente ocorreu e quais foram as circunstâncias que rodearam o incidente10. A análise dos

incidentes críticos, quer tenha tido um mau resultado ou não, permite a compreensão das condições

que levaram a um erro real ou ao risco de errar, assim como dos factores que contribuíram para tal.

A comunicação de retorno e a divulgação da informação podem sensibilizar e levar à

compreensão dos erros que ocorrem no sistema e a uma melhoria na sua estrutura de forma a reduzir

ou eliminar os erros de medicação. As organizações e os profissionais da saúde devem ser encorajados

a participar em sistemas voluntários de comunicação de erros, como uma importante componente do

seu compromisso com a segurança do doente.

                                                
8 ICN, Policy Statement on Patient Safety, adopted 2002.a
9 WHO, Quality of Care, patient safety. www.who.int
10 Cooper, Jeffrey B.; Newbower, Ronald; Long, Charlene, et al. Preventable Anesthesia Mishaps: A Study of Human Factors.
Anesthesiology. 49(6):399–406, 1978.


