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ERRO na administração de medicamentos  

 

 Errar é humano...... 

 E as conseqüências deste 
erro? 

 Como aprender e evitar 
que estes se repitam?   



 400 A.C.   Hipócrates - 
“Primum Non Nocere” 

  
 1999  Publicação EUA:  
Institute of Medicine [IOM] 

 

 ERRO.... 
 
 

 

 7000 mortes anuais nos EUA decorrentes apenas de 
erros de medicação;  
 5 a 25% de pacientes adultos hospitalizados sofreram 
algum tipo de reação medicamentosa adversa durante 
sua internação; 
 98.000 mortes anuais por erro médico nos EUA 
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(A) Médicos: 700.000 nos EUA 
(B) Mortes acidentais relacionadas a médicos:  120.000 por ano (0,171 / médico). 
 
(A) Armas: 80 milhões nos EUA 
(B) Mortes acidentais relacionadas a armas: 1.500 (0,0000188 / arma) 
 
Estatisticamente os médicos são 9000 vezes mais perigosos à saúde pública 
do que possuidores de armas!!!! 
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Médicos X Armas de fogo: 



“Qualquer evento previsível que possa surgir, ser causado pelo uso inconveniente 
ou pela falta de uma medicação e assim causar prejuízo (dano ou injúria) ao 
paciente, enquanto a medicação estiver sob o controle dos profissionais da saúde, 
pacientes ou consumidor”.  
 
“Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, aos produtos para o 
cuidado à saúde, aos procedimentos e sistemas, incluindo a prescrição; 
comunicação da prescrição; o  rótulo do produto, embalagem e nomenclatura; a 
composição; a distribuição; a administração; a educação dos enfermeiros e 
pacientes; a supervisão e o uso” 
 
NCC MERP - National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention – EUA (1997) 
http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/informes/2007/informe_2_medicacao.htm,  
referindo-se ao Informe SNVS/Anvisa/GFARM nº2, de 16 de abril de 2007 – Informes 
em Farmacovigilância  
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Definição: 



• No mercado nacional existem atualmente cerca 
de 1.500 fármacos com aproximadamente 5.000 
nomes comerciais, apresentados sob cerca de 
20.000 formas farmacêuticas e embalagens 
diferentes. 

 
 

FOLLADOR, W. Farmacoeconomia: uso racional de medicamentos e qualidade de vida. In: 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Conceitos de administração e de farmácia hospitalar na 
fronteira do século XXI. São Paulo, s.d. / Apostila 
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Seqüência usual na administração 
de medicamentos: 

Prescrição 
 Médica 

Transcrição  
da prescrição 

Dispensa na 
Farmácia 

Preparo do 
medicamento 

Administração 
do medicamento 

Avaliação da  
Resposta 
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• Erro na prescrição de medicamentos: 

ERRO na administração de medicamentos 

Wannmacher L.:  Uso racional de medicamentos: Erros:Evitar o Evitável ISSN 1810-0791  Vol. 2, Nº7 
Brasília, junho de 2005 © Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

114.746 pacientes ambulatoriais - receberam 250.024 prescrições de 300 médicos em 
78 clínicas, encontraram-se 13 erros por 100 prescrições; 
 
Baylor University Medical Center detectou 111,4 erros por 1000 receitas  
(n = 1014).  A maioria correspondeu a erros de dose (43,4 por 1000 prescrições), 
seguindo-se erros de intervalo entre administrações (19,7 por 1000 receitas); 
 
 
Sistemas computadorizados: redução nos erros de prescrição, de 27% para 3% 



• Erro na administração de medicamentos segundo 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em 
Unidades Básicas de Saúde. Ribeirão Preto, 1998 
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CARVALHO, V.T.; CASSIANI, SHB; CHIERICATO, C. Erros mais comuns e fatores de risco na 
administração de medicamentos em unidades básicas de saúde.  Rev. latino-am. enfermagem - Ribeirão 
Preto - v. 7 - n. 5 - p. 67-75 - dezembro 1999  
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• Fatores de risco que podem levar a ocorrência de erros na administração 
de medicamentos em Unidades Básicas de Saúde. Ribeirão Preto, 1998 
 

CARVALHO, V.T.; CASSIANI, SHB; CHIERICATO, C. Erros mais comuns e fatores de risco na 
administração de medicamentos em unidades básicas de saúde.  Rev. latino-am. enfermagem - Ribeirão 
Preto - v. 7 - n. 5 - p. 67-75 - dezembro 1999  



ASA Closed Claims Project 

Erro com medicamentos 

ASA Closed Claims Project 
Research Findings 

www.asaclosedclaims.or
g 

Overview 

Pain Management 

Major Risks 

Equipment 

Difficult Airway 

Visual Loss 

Medication 

Premiums 

http://www.asaclosedclaims.org/


ASA Closed Claims Project 

Morte 
24% 

Major 
34% 

Nenhuma ou Minor 
42% 

Conseqüências do Erro 

Bowdle TA. Drug Administration Errors From the ASA Closed Claims 
Project. ASA Newsletter 67(6): 11-13, 2003. 

www.asaclosedclaims.org Overview 

Pain Management 

Major Risks 

Equipment 

Difficult Airway 

Visual Loss 

Medication 

Premiums 

http://depts.washington.edu/asaccp/ASA/Newsletters/asa67_6_11_13.shtml
http://www.asaclosedclaims.org/


Erros de omissão: qualquer dose não-administrada até o próximo horário de 
medicação. 
Erros na administração de um medicamento não-autorizado: administração de um 
medicamento ou dose de medicamento não-prescrita. 
Erros em dose extra: administração de uma ou mais unidades de dosagem, além 
daquela prescrita. 
Erros com a dosagem: administração do medicamento em dosagens diferentes 
daquelas prescritas. 
Erros referentes à via: administração pela via errada ou por uma via que não a 
prescrita. 
Erros devido ao horário incorreto: administrar medicamento fora dos horários 
predefinidos pela instituição ou da prescrição. 
Erros devido ao preparo incorreto do medicamento: medicamento incorretamente 
formulado ou manipulado: diluição ou reconstituição incorreta ou inexata;  

Tipos de ERRO: 
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Erros devido à utilização de técnicas incorretas na administração: uso de 
procedimentos inconvenientes ou técnicas impróprias, como falhas nas técnicas de 
assepsia e das lavagens das mãos. 
Erros com medicamentos deteriorados: administração de medicamentos com 
comprometimento de sua integridade física ou química. 
Erros de prescrição: prescrição imprópria de um medicamento, seja em relação à 
dose, apresentação, quantidade, via de administração ou concentração. 
Erros de distribuição: falhas ao distribuir o medicamento, como: doses incorretas; 
rótulos incorretos ou inadequados; preparação incorreta ou inapropriada;  

Tipos de ERRO: 
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Classificação do ERRO segundo as 
conseqüências para o paciente: 

# Sem erro 

Categoria  A:     
 
  Ambiente ou circunstância com risco 
potencial de erro  

NCC MERP-97 
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Classificação do ERRO segundo as 
conseqüências para o paciente: 

# Erro sem injúria 

Categoria  B:  Ocorreu um erro, mas o medicamento não 
chegou ao paciente;  

        
Categoria  C:   Ocorreu um erro que atingiu o paciente, 
mas não lhe causou dano;  

       
Categoria  D:  Ocorreu um erro que  resultou em      
necessidade  do aumento da monitorização do paciente, 
mas não lhe causou dano;  NCC MERP-97 



ERRO na administração de medicamentos 

Classificação do ERRO segundo as 
conseqüências para o paciente: 

# Erro com injúria 
Categoria E:  Ocorreu um erro que  resultou em          
necessidade de tratamento ou intervenção, e causou dano 
temporário ao paciente;    
Categoria F:  Ocorreu um erro que resultou no início ou  
prolongamento da hospitalização e causou dano  temporário 
ao paciente;  
Categoria G: Ocorreu um erro que resultou em dano 
permanente ao paciente; 
Categoria H:  Ocorreu um erro que quase  resultou  em  
óbito do paciente;   NCC MERP-97 
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Classificação do ERRO segundo as 
conseqüências para o paciente: 

# Erro com óbito 

Categoria I:  Ocorreu um erro que resultou em óbito do 
paciente; 
  

NCC MERP-97 
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Classificação do ERRO segundo o tipo de dano 
para o paciente: 

NCC MERP-97 

Lesão Leve:  Não deixa seqüelas e nem incapacidade 
para ocupações habituais por mais de 30 dias  
 
Lesão grave: Produz  incapacidade para as ocupações  
habituais por mais de 30  dias, provoca perigo de vida 
ou debilidade permanente de algum membro, sentido 
ou função 
 
Lesão gravíssima:  Gera incapacidade permanente 
para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou 
inutilização de membro, de sentido, de função ou 
deformidade permanente.  
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Abrangência das Conseqüências dos ERROS 

 Paciente   

  Profissional 

       Instituição de Saúde 

         Sociedade 
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PREVENÇÃO 

MONITORIZAÇÃO 

constante dos ERROS 

O melhor é evitar ou minimizar as chances de erro..... 
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Dificuldades para a Monitorização dos ERROS: 

•  Falta de uma cultura de avaliação dos Serviços de Saúde; 
•  Problemas metodológicos para a sistematizar as estas 
avaliações; 
•  Cultura institucional e profissional punitiva diante das 
falhas: - Postura defensiva dos profissionais  
  - Medo e insegurança da instituição e dos  
    profissionais para a notificação dos erros 

SUB-NOTIFICAÇÃO   
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Evitar o Evitável... Mudança de paradigma 

Neri Tadeu Camara Souza, Responsabilidade Civil e Penal do Médico - 2ª edição - 
2006  

• Seriamente dificultado pelo caráter repressivo da prevenção na 
responsabilidade civil baseada na culpa. 
• O erro médico, impossibilita a colaboração dos profissionais de saúde na 
descoberta da verdade, porque justamente receiam a auto-incriminação. 

• Sistemas de compensação de acidentes médicos independentes da 
avaliação da culpa dos agentes de saúde (como na Suécia, Finlândia, 
Dinamarca, Islândia e Nova Zelândia) 

Solução: 

Acesso a informação sobre erros: 
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- Análise do ERRO permite: 
   * Correção dos pontos vulneráveis do sistema 
  * Prevenção de futuros erros e falhas 
 MAIOR SEGURANÇA a pacientes e prestadores de serviços 

ERRO como Ferramenta de Qualidade dos 
 Serviços de Saúde 

Mudança de paradigma 
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Evitar o Evitável... Mudança de paradigma 

Adaptação de Lenita Wannmacher de: Éviter l'Évitable. Tirer parti des erreurs pour mieux 
soigner. La Revue Prescrire. Supplément Spécial, Paris: Association Mieux Prescrire, 
supplément au n°267, décembre 2005, tome 25, p.881-945: 

1. Evitar calar sobre os erros.  
2. Reconhecer e analisar os erros como meio de prevenir que se repitam.  
3. Cercar sistematicamente os erros e os fatores de não-qualidade.  
4. Erro, diferentemente de falta ou negligência, pode não ser deliberado   
 e resultar de ausência de conhecimento ou má interpretação de 
 um fato.  Despersonalizar os erros.  
5. Aproveitar os erros como fonte de ensinamentos.  
6. Identificar erros para acionar medidas corretivas ou preventivas.  
7. Avaliar a eficácia dessas medidas e difundi-las, se pertinentes.  
8. “Como” e Por quê” em vez de “Quem”.... 



Reporting In to MedWatch  
How to report 

• Online 
www.fda.gov/medwatch 

• Phone 
1-800-FDA-1088  

• Fax 
1-800-FDA-0178  

• Mail 
 

 



Reporting In to MedWatch  

    Patient 

 

Product 

 

Description of Event  

or Problem 

 

Reporter 



http://www.fda.gov/medwatch/how.htm 



http://www.ismp.org/ 



Formulário Erro de Medicação 

http://www.anvisa.gov.br/ 



• Erros de atenção e cuidados elementares 
Troca de seringas 

• talvez a causa mais comum de tragédias em anestesias 
raquídeas ou peridurais 

• substituição de anestésico local por: 
 

dipirona   formol        galamina            d-tubo-curarina 
insulina       tiopental            éter             pancuronio 
ácido tranoxâmico              insulina                 cedilanide    



200 casos de reações tóxicas (convulsões): 
 # 3 mortes num período de 12 meses em pacientes sob 

uso de analgesia de parto com bloqueio peridural 
contínuo 

 
   Troca de soluções: Bupivacaína para uso peridural, 

erroneamente injetada por via endovenosa  

• Erros de atenção e cuidados elementares 



Dispõe sobre 
rotulagem de 
medicamentos 
e outras 
providências. 

RDC nº 333,  
de 19 de novembro de 2003. 



1. AGENTES INDUTORES 
Cor da faixa: Amarela 109 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

1.1. Tiopental Sódico 
1.2. Tiamilal 
1.3. Metoexital 
1.4. Cetamina (Cloreto de) 
1.5. Etomidato 
1.6. Propofol 
 

2. TRANQUILIZANTES MENORES 
Cor da faixa: Laranja 151 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

2.1. Diazepam 
2.2. Midazolam 
2.3. Lorazepam 
2.4. Oxazepam 

3. ANTAGONISTA DOS TRANQUILIZANTES 
Cor da faixa: Laranja 151 e Branca, em linhas diagonais. 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármaco: 

 3.1. Flumazenil 
 

4. RELAXANTES MUSCULARES 
Cor da faixa: Vermelha 032 C 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

 4.1. Galamina (Trietiliodeto de) 
 4.2. Alcurônio (Cloreto de) 
 4.3. Pancurônio (Brometo de) 
 4.4. Vecurônio (Brometo de) 
 4.5. Atracúrio (Besilato de) 
 4.6. Mivacúrio (Cloreto de) 
 4.7. Rocurônio (Brometo de) 
 4.8. Suxametônio (Cloreto de) 
 4.9. Rapacurônio (Brometo de) 
 4.10. Cisatracúrio (Besilato de) 

19. Anexo II 
·  Codificação de cores por famílias de fármacos utilizadas em Anestesia, Terapia 
Intensiva e em Emergência Hospitalar. 

RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 



5. ANTAGONISTA DOS RELAXANTES 
MUSCULARES 
Cor da faixa: Vermelha 032 C e Branca, em linhas 
diagonais 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

5.1. Neostigmine (Metilsulfato de) 
 

6. OPIÓIDES 
Cor da faixa: Azul 297 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

6.1. Morfina (Cloridrato ou Sulfato de) 
6.2. Petidina (Cloridrato de) 
6.3. Fentanila (Citrato de) 
6.4. Alfentanial (Cloridrato de) 
6.5. Sufentanila (Citrato de) 
6.6. Nalbufina (Cloridrato de) 
6.7. Tramadol 
6.8. Buprenorfina 
6.9. Remilfentanil (Cloridrato de) 
 

7. ANTAGONISTA DOS OPIÓIDES 
Cor da faixa: Azul 297 e Branca, em linhas 
diagonais. 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

7.1. Nalorfina (Cloridrato de) 
7.2. Naloxona (Cloridrato de) 

8. TRANQUILIZANTES MAIORES 
Cor da faixa: Salmão 156 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo 
Black C 
 
Fármacos: 

8.1. Droperidol 
8.2. Clorpromazina (Cloridrato de) 
8.3. Haloperidol (Decanoato de) 

 
9. OPIÓIDE/TRANQUILIZANTE MAIOR 
Cor da faixa: Azul 297 e Salmão 156 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo 
Black C 
 
Fármaco: 

9.1. Fentanila (Citrato de)/Droperidol 

RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 



10. VASOPRESSORES 
Cor da faixa: Violeta 256 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
 
Fármacos: 

10.1. Efedrina (Sulfato de) 
10.2. Metaraminol (BitArtigoarato de) 
10.3. Etilefrina (Cloridrato de) 
10.4. Norepinefrina 
10.5. Epinefrina 
10.6. Dopamina (Cloridrato de) 
10.7. Dobutamina (Cloridrato de) 
10.8. Fenilefrina (Cloridrato de) 

 
11. AGENTES HIPOTENSORES 
Cor da faixa: Violeta 256 e Branca, em linhas 
diagonais. 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
 
Fármacos: 

11.1. Nitroprussiato de Sódio 
11.2. Nitroglicerina 
11.3. Fentolamina 
11.4. Trimetafan 
11.5. Diazóxido 
11.6. Clonidina 

 

12. ANESTÉSICOS LOCAIS 
Cor da faixa: Cinza 401 (ou Cinza Cool gray 7C 6C) 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
 
Fármacos: 

12.1. Lidocaína (Cloridrato de) 
12.2. Bupivacaína (Cloridrato de) 
12.3. Ropivacaína (Cloridrato de) 
12.4. Prilocaína (Cloridrato de) 
12.5. Procaína (Cloridrato de ) 
12.6. A associação do anestésico local com 
epinefrina, deve identificar no rótulo, 
além do anestésico local, a epinefrina com uma 
faixa violeta – 256, abaixo da 
faixa cinza – 401. 
12.7. A associação do anestésico local com 
glicose 7,5% (anestésico hiperbárico), 
deve identificar no rótulo, além do anestésico 
local, a glicose 7,5%, em azul – 285. 

RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 



13. AGENTES ANTICOLINÉRGICOS 
Cor da faixa: Verde 367 
Cor da impressão na faixa: Preta Processo Black C 
Fármacos: 

13.1. Atropina (Sulfato de) 
13.2. Glicopirrônio (Brometo de) 
13.3. Para diferentes concentrações de Sulfato 
de Atropina as cores dos anéis de ruptura são 
padronizadas, de acordo com a tabela abaixo: 

 
Sulfato de Atropina 
0,25mg     Branco 
0,5mg       Preto Processo Black C 
1mg          Vermelho 1795 C 

RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 



RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 

Anel de ruptura 
 (código de cores = concentração) 

10.14. – É recomendável que as ampolas de 
vidro dos medicamentos constantes do Anexo II 
sejam identificadas por 2 anéis coloridos, 
impressos na haste, com largura mínima de 0,6 
mm. 
 
10.14.1. – Quando se tratar de monofármaco, os 
dois anéis devem ser da mesma cor indicada 
para a família. 
 
10.14.2. – Quando se tratar de associação (no 
máximo de dois fármacos), cada anel deve 
corresponder à cor indicada para a respectiva 
família. 
 
10.14.3. – No caso do fármaco ser um 
antagonista, um dos anéis deve ser branco e o 
outro da cor indicada para a família do fármaco 
a ser antagonizado. 

Anéis coloridos p/ 
 identificação da  
 família da droga 



RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 



RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003. 





Colagem de etiqueta e código de barras 
                                            – pode dificultar a leitura: 





Colagem de etiqueta e código de barras 
                                            – pode dificultar a leitura: 







 
• Regras básicas de organização do Centro Cirúrgico, determinando a 

separação de agentes para anestesia regional em lugar conhecido e em 
continentes que apenas tenham estes produtos. 

• Toda a substância que irá ser injetada deverá ter sua ampola lida e 
verificada por pelo menos duas pessoas, com a devida anotação na ficha 
de anestesia, incluindo o nome daqueles que atuaram neste procedimento de 
segurança. 

• Sempre utilizar material descartável e devidamente esterilizado, incluindo 
as ampolas ou frascos contendo anestésicos ou agentes adjuntos 
(opiáceos, clonidina, etc), de preferência por óxido de etileno e dispostos 
dentro de envelopes ou bolhas de plástico, bem marcadas. 

• Evitar utilizar técnicas ou agentes muito novos, sobre os quais ainda não 
exista uma experiência clínica que possa se considerar como confiável. 

Prof. Dr. Armando Fortuna  
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Recomendações: Anestesia Regional 



esterilizados 
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 “A prevenção de erros deve basear-se na busca de 
causas reais, que geralmente incluem erros nos 

sistemas de organização e implementação do serviço” 
 

“Erros devem ser aceitos como evidências de falha no 
sistema, e encarados como uma oportunidade de 

revisão do processo e de aprimoramento da assistência 
prestada ao paciente”.  

Mudança de paradigma 

Manoel de Carvalho e Alan A. Vieira (Erro médico em pacientes hospitalizados.  
JORNAL DE PEDIATRIA. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, vol.78, nº4, jul-ago, 
Porto Alegre, 2002, p.261-268)  



•   Para minimizar chances de erros: 

1) Antes do procedimento, separar e verificar atentamente 
as drogas que serão utilizadas; 

2) Cuidado na identificação de produtos a serem injetados; 
3) Concentração e doses corretas ? 
4) Cuidados com o uso em bombas de infusão: cálculo de 

dosagem / tempo; bombas de dupla via; 
5) Em anestesia regional: preferência sempre pelo uso de 

drogas em embalagens esterilizadas; 
6) Cuidado com o uso de múltiplas linhas – individualizar 

cada uma com qual droga corresponde; 
7) Marcar adequadamente os frascos de soro onde foram 

adicionados drogas; 
8) Marcar adequadamente as seringas com drogas; 
9) Se possível, ter uma segunda pessoa para confirmar as 

soluções antes que sejam injetadas; 
10) Futuro   conexões seguras que não permitam trocas; 
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“Qualquer um que tenha vergonha do erro 
 evitará identificá-lo e aceitá-lo,  

o que significa perder sua melhor 
oportunidade  

de se aperfeiçoar.”  
      GOETHE  

“Onde não há informação, sobra espaço para antigos erros se repetirem” 


