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PACIENTE - centro do cuidado em saúde



Modelo do queijo suíço
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Estima-se que cerca de 7% das 

prescrições manuais elaboradas em 
ambiente hospitalar apresentam erros

Mais frequentes: dose incorreta, 
prescrições incompletas, ilegibilidade, 
intervalos de dosagem inadequados e 
erros de transcrição

LEWIS, P. J. et al. Prevalence, incidence and nature of prescribing errors in hospital patients: 
a systematic review. Drug Saf, v. 32, n. 5, p. 379–389, 2009
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Erro de medicação
Qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao 
uso inadequado de medicamento. 

- pode ou não lesar o paciente

- pode estar relacionado à prática profissional, produtos usados na área de saúde, 
procedimentos, problemas de comunicação, incluindo prescrição, rótulos, 
embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, 
educação, monitoramento e uso de medicamentos. 

Cada paciente internado nos hospitais 
americanos está sujeito a um erro de 

medicação por dia

ANACLETO TA, ROSA MB, NEIVA HM, 
MARTINS MAP. Erros de medicação. 
Pharmacia Brasileira - Janeiro/Fevereiro 
2010



“Tipo de erro de medicação que ocorre 

durante a prescrição de um medicamento, 

em decorrência tanto da sua redação, como 

do processo de decisão terapêutica ou da 

falta de prescrição de um medicamento que 

seria necessário conforme as  condições 

clínicas do paciente”

https://www.ismp-brasil.org/site/wp-

content/uploads/2021/03/Boletim_ismp_prevencao_erros_prescricao_.pdf



Sistemas de prescrição eletrônica

• Revisão sistemática: 19 estudos - redução de 
71% dos erros de prescrição após a implantação 
de sistemas de prescrição eletrônica com 
suporte de decisão clínica no âmbito hospitalar.

• Estudo semelhante, observou-se uma redução na 
frequência de erros de medicação ainda maior 
(85%) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Prgomet M, Li L, Niazkhani Z, Georgiou A, et al.. Impact of commercial computerized provider order entry (CPOE) and clinical decision support systems (CDSSs) on medication errors, length of stay, and mortality in intensive care units: a systematic review and meta-analysis. J Am Med Inform Assoc. 2017 Mar 1;24(2):413-22. 

Vélez-Díaz-Pallarés M, Pérez-Menéndez-Conde C, Bermejo-Vicedo T. Systematic review of computerized prescriber order entry and clinical decision support. Am J Health Syst Pharm. 2018 Dec 1;75(23):1909-21. 
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Sistemas de prescrição eletrônica 
podem gerar erros 

Adequadamente planejados, 
acompanhados e o seu uso 

monitorado

Envolver profissionais da 
saúde especialistas em 
segurança do paciente

https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2021/03/Boletim_ismp_prevencao_erros_prescricao_.pdf



REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS / REGRAS DO FINACIADOR DO ACESSO 
Imagem compartilhada por Ruy Ramos



Fragmentação do sistema

• A maioria dos problemas com uso dos medicamentos ocorre longe dos olhos da 
equipe de saúde 

Atuação interdisciplinarAutonomia do paciente



DISPENSAÇÃO - Integrador

• Análise dos aspectos técnicos e legais do receituário

• Realização de intervenções

• Entrega de medicamentos e de outros produtos para a saúde ao paciente ou ao cuidador 

• Orientação sobre o uso adequado e seguro, seus benefícios , sua conservação e descarte

• Registro/documentação

• Ato indissociável da prescrição 

CFF, 2016







Outros serviços



Segundo a OMS

Mais da metade de todos os medicamentos é

prescrita, dispensada ou vendida de forma

inadequada.

Metade dos pacientes não conseguem usá-los 

corretamente. 

http://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/



DESAFIO 
GLOBAL 
MEDICAÇÃO 
SEM DANOS -
2017

http://www.who.int/patientsafety

/medication-safety/en/

META do desafio global: 
reduzir em 50% os danos graves e evitáveis 
relacionados a medicamentos (5 anos)



Prescrição médica eletrônica?

PRESCRIÇÃO

Receita eletrônica?
Receita digital?
Receita emitida em meio eletrônico?

RECEITA

entre as profissões para a continuidade do 
cuidado 

INTEGRAÇÃO



• Controlados

• Farmácia Popular

• Diferentes regras estaduais e plataformas 
desenvolvidas (falta de padrão nacional)   



https://assinaturadigital.iti.gov.br/



Criação do Grupo Interinstitucional de 
Trabalho em Farmácia Digital (GIT-FD)
Portaria nº 056  - 21/08/2019

Objetivo: auxiliar a profissão 
farmacêutica nos processos de 
transformação digital, políticas 
de e-Saúde e regulação 
sanitária digital



Prescrição eletrônica de medicamentos
Posição da Anvisa (Final de 
fevereiro/2020)

http://www.cff.org.

br/noticia.php?id=
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Hospitalizações e Morte 

por Medicamentos 

Falta de Efetividade 

Terapêutica

Eventos Adversos a 

Medicamentos

?





OBRIGADA!


