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Quando um paciente procura uma 
unidade de saúde para ser atendido, 
espera ter seu problema resolvido ou 
seu sofrimento aliviado. Passa pela 

cabeça do paciente que poderão ocorrer erros 
durante o seu atendimento? A resposta é não.  A 
possibilidade de erros acontecerem nem é consi-
derada, afinal se vidas humanas estão em jogo, o 
erro é inaceitável. 

Por outro lado, os profissionais de saúde, devi-
do a sua formação, não estão preparados para lidar 
e discutir sobre erros. Durante a graduação e o exer-
cício profissional, esses problemas normalmente 
não são discutidos e geralmente nenhuma informa-
ção ou treinamento é oferecido sobre segurança do 
paciente ( ROSA E PERINI, 2003).

Além disso, a abordagem dos erros no sistema 
de saúde é geralmente feita de forma individua-
lista, considerando os erros como atos inseguros 
cometidos por pessoas desatentas, desmotivadas 
e com treinamento deficiente. Quando o erro ocor-
re, a tendência é escondê-lo ou punir o indivíduo e 
perde-se importante oportunidade de aprendizado 
( ROSA E PERINI, 2003).

Diante de um quadro como esse, perde-se de 
vista a própria condição humana do profissional de 
saúde. De forma não declarada, é como se a partir 
do momento que o profissional entra em uma uni-
dade de saúde, transformasse-se em uma entidade 
não humana que obviamente não erra.

Os erros acontecem em qualquer tipo de ativi-
dade, inclusive na assistência à saúde. O primeiro 
passo para modificar esta situação é admitir isso e 
modificar a visão punitiva atualmente adotada. As 
causas dos erros são geralmente sistêmicas, tendo 
múltiplas origens, sendo também multiprofissional. 
A diminuição dos erros passará forçosamente pelo 
conhecimento dos motivos desses eventos e de 
trabalho conjuto da equipe multiprofissional (REA-
SON, 2000).

Essa tendência à negação e à subnotificação 
dos erros na área da saúde prejudica os estudos fei-
tos sobre segurança do paciente, pois muitas vezes 
não se consegue a visão real do que está aconte-
cendo. Pesquisas revelam que parte considerável 
dos eventos adversos é evitável, demonstrando a 
possibilidade de se salvarem vidas, evitando-se o 
sofrimento humano e economizando-se recursos fi-
nanceiros significativos (ASPDEN et al., 2007; KOHN; 
CORRIGAN; DONALDSON, 1999).

Em 1991, foi publicado pioneiro e marcante es-
tudo sobre eventos adversos relacionados à inter-
nação nos EUA, o Harvard Medical Practice Study I, 
tendo sido avaliados 30.121 prontuários de pacien-
tes hospitalizados em 51 hospitais do Estado de 
Nova Iorque. Eventos adversos ocorreram em 3,7% 
das hospitalizações, sendo que 13,6% deles levaram 
pacientes à morte. O evento adverso mais frequente 
no estudo citado foi aquele relacionado a medica-
mentos (BRENNAN et al., 1991). 
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Quando foi feita a estimativa baseada nos resul-
tados obtidos no Harvard Medical Practice Study I, 
para o número total de pacientes hospitalizados nos 
Estados Unidos da América (EUA) por ano, chegou-
se ao surpreendente número de 98.000 prováveis 
mortes causadas por eventos adversos relaciona-
dos à assistência (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 
1999). 

Em consonância com esse preocupante quadro, 
a Organização Mundial de Saúde 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 toma-
rem medidas para assegurar a qualidade da assis-
tência prestada nas 
unidades de saúde 
de todo o mundo 
(WHO, 2007).

Em todos os lu-
gares do mundo, seja 
em paises desenvol-
vidos ou não, quan-
do são feitos estudos 
sobre erros em uni-
dades de saúde, os 
números obtidos são altos, inesperados e preocu-
pantes. Esse é um problema globalizado e de saúde 
pública mundial (WHO 2007).

Os eventos adversos relacionados à assistên-
cia são importantes também no Brasil. Segundo 
Mendes e colaboradores (2009), em estudo feito 
em três hospitais de ensino brasileiros, verificou-se 
que a incidência de pacientes que sofreram even-
tos adversos durante a hospitalização foi de 6,7%; 
66,7% desses eventos poderiam ter sido evitados. 
Relevante achado dessa pesquisa é que a possi-
bilidade de prevenção dos eventos adversos nos 
hospitais estudados é maior nas instituições brasi-
leiras do que a observada nos hospitais de países 
desenvolvidos. Essa diferença entre hospitais de 

países em diferentes níveis de desenvolvimento 
sugere que a prevenção de eventos adversos nas 
instituições brasileiras pesquisadas pode ser me-
lhorada. 

Quando o foco de atenção são os erros de me-
dicação, verifica-se do mesmo modo a importância 
desses eventos. Em estudo realizado nos EUA, cada 
paciente internado em hospitais norte-americanos 
está sujeito a um erro de medicação por dia; anu-
almente, são registrados nessas instituições no mí-
nimo 400.000 eventos adversos evitáveis, relaciona-
dos a medicamentos (ASPDEN, 2007). 

Estudos realizados no Brasil sobre erros de me-
dicação na prescrição, dispensação e administração 

de medicamentos 
mostraram que a 
frequência desses 
eventos é inespera-
damente alta e me-
didas de prevenção 
devem ser imple-
mentadas para di-
minuir os danos aos 
pacientes e reduzir 
os custos associados 

à esses eventos ( CARVALHO, CASSIANI, 2002,  ANA-
CLETO et al 2007, COSTA et al 2008, ROSA et al, 2009, 
SILVA et al 2011).

As medidas de prevenção de eventos adver-
sos relacionados à assistência à saúde são várias 
e podem ser citadas: adoção da abordagem sis-
têmica  dos erros, implantação de protocolos e 
indicadores para a melhoria dos processos de tra-
balho, adoção de rotinas escritas para monitorar 
os pontos de transição da assistência ao paciente, 
introdução de barreiras que impeçam a ocorrência 
de erros, melhoria do acesso à informação, institui-
ção de protocolos especiais para medicamentos 
potencialmente perigosos, adoção da prescrição 
eletrônica com suporte clínico, adoção de listas de 

“Em estudo realizado nos EUA, cada 
paciente internado em hospitais norte-
americanos está sujeito a um erro de 
medicação por dia; anualmente, são re-
gistrados nessas instituições no mínimo 
400.000 eventos adversos evitáveis, re-
lacionados a medicamentos (ASPDEN, 
2007).”     
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verificação (checagem) para atividades mais com-
plexas entre outras (COHEN 2006, ASPDEN 2007, 
FEDERICO 2007).

Os profissionais enfermeiros têm papel fun-
damental na prevenção e redução dos erros que 
ocorrem na assistência à saúde. Quando são ana-
lisados os erros de administração de medicamen-
tos, verifica-se que o enfermeiro é geralmente a úl-
tima oportunidade de se evitar um erro. Se falhas 
ocorreram em todas as outras etapas do processo 
(prescrição, transcrição, dispensação, preparo e di-
luição) somente o enfermeiro poderá interceptar 
esse erro e impedir que atinja o paciente. Podem 
ser citadas algumas medidas de segurança para di-
minuir os erros de administração de medicamen-
tos: dupla checagem das diluições e dos cálculos 
de dose principalmente dos medicamentos poten-
cialmente perigosos, atenção aos erros de comuni-
cação da prescrição, adotar medidas de segurança 
para atendimento de prescrições verbais nos casos 
de urgência e emergência, identificação segura do 
paciente com pulseiras de identificação e utiliza-
ção de código de barras, educação continuada so-
bre medicamentos,  bem como a educação e acon-
selhamento dos pacientes sobre o seu tratamento 
(COHEN, 2006).

Considerando a importância dos eventos 
adversos na assistência à saúde, ocorre em Belo 
Horizonte, nos dias 17 e 18 de agosto de 2012, 
o “IV Fórum Internacional sobre Segurança do 
Paciente: Erros de Medicação”. O Instutito para 
Prática Seguras no Uso de Medicamentos (www.
ismp-brasil.org) e a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), organizam o evento em questão. 
Uma excelente oportunidade para debater e as-
similar novos conhecimentos sobre segurança do 
Paciente: erros de medicação no maior evento 
sobre segurança do paciente do Brasil. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo link http://
www.ismp-brasil.org/forum2012/. 
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