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RESUMO 

Ações preventivas relacionadas a erros de prescrição têm sido constantemente implementadas 

por profissionais e instituições de saúde, visando a garantia da segurança do paciente. Dessa 

forma, destaca-se a importância do profissional farmacêutico, que ao realizar a análise de 

prescrições, e intervenções farmacêuticas, atua como uma barreira frente à ocorrência de erros 

de prescrição, melhorando a Segurança para o Paciente. Portanto, o objetivo do presente 

trabalho foi estudar o perfil de erros de prescrição e de intervenções farmacêuticas, das unidades 

de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital São Paulo / Hospital 

Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, com base no 

Registro de Intervenções Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia. Trata-se de um estudo 

observacional retrospectivo, com dados do período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Tais dados foram obtidos do banco de dados de Registro de Intervenções Farmacêuticas da 

Farmácia de Quimioterapia, sendo organizados em Microsoft Office Excel® e analisados no 

software Stata 8.2 (StataCorp). Este trabalho faz parte do projeto “Erros de prescrição e 

intervenções farmacêuticas em oncologia”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE: 23236919.7.0000.5505). Parecer número: 3.766.820 (12/12/2019) da Universidade 

Federal de São Paulo. O estudo contabilizou 3.091 prescrições analisadas, nas unidades citadas. 

Foram identificados 1.072 erros de prescrições (média de 0,60 erro por prescrição analisada) 

na unidade de Hematologia e 1.339 erros de prescrição (média de 1,02 erro por prescrição 

analisada) na unidade de TMO. Na unidade de Hematologia, 34% das prescrições com erro 

apresentaram um único erro por prescrição, e na unidade de TMO, foi verificado elevado 

número de prescrições com 1 a 3 erros por prescrição. Os tipos de erro de prescrição mais 

frequentes foram "Prescrição Incompleta" e "Interação Medicamentosa”, para ambas as 

unidades. Os subtipos de erros mais frequentes na unidade de Hematologia foram “Há 

interações fármaco-fármaco” (32,65%) e “Medicamento prescrito sem o tempo de infusão” 

(20,06%). Na unidade de TMO os subtipos de erros mais frequentes foram “Medicamento 

prescrito sem o tempo de infusão” (30,17%) e “Há interações fármaco-fármaco” (28,90%). A 

classe de medicamentos mais envolvida nos erros de prescrição em ambas as unidades, foi a 

"Antibacterianos de uso sistêmico" (representada majoritariamente por “Meropenem” e 

“Ciprofloxacino”). A segunda classe de medicamentos mais envolvida nos erros de prescrição 

em ambas as unidades, foi a "Antimicóticos de uso sistêmico" (representada majoritariamente 

por "Fluconazol"). Tanto na unidade de Hematologia quanto na unidade de TMO, o número de 

intervenções farmacêuticas descritas como "Aceitas" foi menor que a soma do número de "Não 



aceitas". Contudo, este estudo também verificou que cerca de metade das intervenções 

farmacêuticas, em ambas as Unidades, não tiveram sua aceitabilidade registrada no banco de 

dados de Registro de Intervenções Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia. Com este 

trabalho, foi possível conhecer o perfil de erros de prescrição e de intervenções farmacêuticas, 

das unidades de Hematologia e TMO no período do estudo. Evidenciando assim, a importância 

do Farmacêutico para a Segurança do Paciente. Contudo, também foi identificada a necessidade 

do aprimoramento do banco de dados de Registro de Intervenções Farmacêuticas da Farmácia 

de Quimioterapia, para se obter indicadores mais precisos, com objetivo de melhora contínua 

da qualidade do serviço prestado aos pacientes, visando aumentar sempre mais a segurança dos 

tratamentos para o paciente. 

Palavras-chave: Intervenção farmacêutica. Erros de prescrição. Segurança do Paciente. 



ABSTRACT 

Preventive actions related to prescription errors have been constantly implemented by health 

professionals and institutions, aiming to guarantee patient safety. In this way, the importance 

of the pharmaceutical professional is highlighted, which when performing the analysis of 

prescriptions and pharmaceutical interventions, acts as a barrier to the occurrence of 

prescription errors, improving Patient Safety. Therefore, the aim of this study was to study the 

profile of prescription errors and pharmaceutical interventions at the Hematology and Bone 

Marrow Transplant (BMT) units of Hospital São Paulo / HU UNIFESP, from January 2017 to 

December 2018, based on the Register of Pharmaceutical Interventions of the Chemotherapy 

Pharmacy. This is a retrospective observational study, with data between January 2017 to 

December 2018. The data were obtained through the Chemotherapy Pharmacy data Register of 

Pharmaceutical Interventions database. The Microsoft Office Excel® were used to organize the 

data and the software Stata® 8.2 (StataCorp) were used to analyze the data. This study is part 

of the project “Prescription errors and pharmaceutical interventions in oncology”, approved by 

the Research Ethics Committee (CAAE: 23236919.7.0000.5505). Opinion number: 3.766.820 

(12/12/2019) of the Federal University of São Paulo. The study identified 3.091 prescriptions 

analyzed, in the mentioned units. 1.072 prescription errors (average of 0,60 error per analyzed 

prescription) were identified in the Hematology unit and 1.339 prescription errors (average of 

1,02 error per analyzed prescription) in the BMT unit. In the Hematology unit, 34% of the 

prescriptions with errors had a single error per prescription, and in the BMT unit, a high number 

of prescriptions was found with 1 to 3 errors per prescription. The most frequent types of 

prescription error were "Incomplete Prescription" and "Drug Interaction", for both units. The 

most common error subtypes in the Hematology unit were "There are drug-drug interactions" 

(32,65%) and "Medication prescribed without infusion time” (20,06%). In the BMT unit, the 

most frequent subtypes of errors were “Medication prescribed without infusion time” (30,17%) 

and “There are drug-drug interactions” (28,90%). The class of drugs most involved in 

prescription errors in both units was "Antibacterials for systemic use" (represented mainly by 

"Meropenem" and "Ciprofloxacin"). The second class of drugs most involved in prescription 

errors in both units, was "Antimycotics for systemic use" (mostly represented by 

"Fluconazole"). In both units, the number of pharmaceutical interventions described as 

"Accepted" was less than the amount summation of the number of "Not accepted". However, 

this study also found that about half of the pharmaceutical interventions, in both units, did not 

have their acceptability registered in the Pharmaceutical Interventions Registry database of the 



Chemotherapy Pharmacy. With this study was possible to know the profile of prescription 

errors and pharmaceutical interventions, from the Hematology and BMT units during the study 

period. Thus, evidencing the importance of the Pharmacist for Patient Safety. However, it was 

also identified the need to improve the database of the Registry of Pharmaceutical Interventions 

at the Chemotherapy Pharmacy, in order to obtain more accurate indicators, with the objective 

of continuously improving the quality of the service provided to patients, aiming to always 

increase the safety of treatments for the patient. 

Keywords: Pharmaceutical intervention. Prescription errors. Patient safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo Erro de Prescrição é um Erro de Medicação o qual ocorre na prescrição do(s) 

medicamento(s) (OMS, 2005).  

Profissionais e instituições de saúde têm se preocupado especialmente com a garantia 

da segurança do paciente e da qualidade dos serviços prestados na área da saúde. No intuito de 

evitar eventos adversos relacionamentos a medicamentos, ações preventivas são 

constantemente implementadas na área da saúde, dentre essas: a identificação e prevenção de 

erros de medicação (FERNÁNDEZ et al., 2006). 

Estudo realizado nos Estados Unidos da América mostrou que, cada paciente 

hospitalizado em um hospital no país, está sujeito à ao menos um erro de medicação por dia, 

sendo identificados anualmente, nessas instituições, no mínimo 400.000 eventos adversos 

relacionados a medicamentos, que poderiam ter sido evitados (ASPDEN, 2007). Outro estudo, 

este realizado no Brasil, encontrou 16 tipos de erros de prescrição dentre as 3.931 prescrições 

analisadas, mostrando a grande variedade de tipos de erros, que podem estar relacionados a 

diversas variáveis (SILVA, 2009). 

Adicionalmente, segundo Jacobsen, Mussi e Silveira (2015), devido aos diversos erros 

potenciais relacionados a prescrição, evidencia-se a importância de o farmacêutico realizar 

análise prévia à dispensação dos medicamentos, minimizando possíveis danos aos pacientes. 

Assim, por meio da intervenção farmacêutica, é possível minimizar ocorrências de eventos 

adversos, “[...] aumentar a qualidade assistencial, diminuir custos hospitalares e promover o 

uso racional de medicamentos [...]”. 

Também lembramos que segundo a Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013 do 

Conselho Federal de Farmácia (CFF), a Intervenção Farmacêutica é definida como “ato 

profissional planejado, documentado e realizado pelo farmacêutico, com a finalidade de 

otimização da farmacoterapia, promoção, proteção e da recuperação da saúde, prevenção de 

doenças e de outros problemas de saúde”. 

Adicionalmente é importante ressaltar que, a Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013 

do Conselho Federal de Farmácia (CFF) em seu 7° artigo, cita as “[...] atribuições clínicas do 

farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo”, onde destacamos 

as seguintes: “analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos”; 

“realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe 

de saúde [...]”; “prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos 

medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia”; “identificar, avaliar e 

intervir nas interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes”; “realizar e 
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registrar as intervenções farmacêuticas junto ao paciente, família, cuidadores e sociedade”; e 

“avaliar, periodicamente, os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo 

indicadores de qualidade dos serviços clínicos prestados”. 

Pelo exposto, verifica-se a importância do farmacêutico frente a identificação de Erros 

de Prescrição e Intervenções Farmacêuticas, estando ambas relacionadas à Segurança do 

Paciente. Sendo que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2009), Segurança do 

Paciente é definida como “ausência de danos evitáveis ao paciente durante o processo de 

cuidado de saúde e redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde 

a um mínimo aceitável”. 

Segundo o modelo do queijo suíço, idealizado pelo psicólogo James Reason da 

Universidade de Manchester, as fatias do queijo representam possíveis barreiras e os orifícios 

representam as falhas. Quando os orifícios se alinham momentaneamente, o sistema permite 

com que o erro trace uma trajetória de oportunidade de acidente, trazendo dano(s) ao paciente, 

conforme simbolizado na figura 1. Reason sustenta que “Nós não podemos mudar a condição 

humana, mas podemos mudar as condições sob que os humanos trabalham” (REASON, 2000). 

Seguindo esta linha de raciocínio, para se evitar dano(s) ao paciente e, assim garantir a sua 

segurança, os serviços de saúde buscam definir barreiras que impeçam que o erro alcance o 

paciente.  

 

Figura 1. Modelo do queijo suíço de James Reason. 

 

Fonte: REASON, 2000 (adaptado). 

 

Também destacamos que, conforme definido por Lichtman e Willians (2006), citado 

por Serinolli e Novaretti (2017), o setor de hematologia consiste em atendimento médico 

especializado em doenças do sistema hematopoiético, que envolve tecidos e órgãos que atuam 

na proliferação, maturação e destruição das células sanguíneas. Onde segundo FERMO e 

colaboradores (2016), nos últimos anos, o Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas 



17 
 

 

(TCTH), também conhecido por Transplante de Medula Óssea, tem se tornado uma importante 

alternativa terapêutica para doenças hematológicas, oncológicas, hereditárias e imunológicas. 

E o paciente que passa por este tipo de tratamento fica exposto a procedimentos que acarretam 

em imunossupressão, podendo ficar mais suscetível a infecções e efeitos colaterais. 

Pelo exposto, verifica-se a importância do farmacêutico na análise de prescrição de 

medicamentos e na intervenção Farmacêutica, inclusive na área de oncologia, podendo 

contribuir como barreiras, para evitar erros de prescrição e assim melhorar Segurança do 

Paciente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A “segurança do paciente”, o “erro de medicação”, os “erros de prescrição”, os 

“Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos (PRM)”, “evento adverso” e “intervenção 

farmacêutica”, são temas e conhecimentos intrinsecamente relacionados ao objetivo deste 

trabalho, estando os mesmos abordados a seguir. 

 

2.1 Segurança do paciente 

A Portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, cujo objetivo é “[...] contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional”, promovendo e apoiando “[...] a 

implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, 

organização e gestão de serviços de saúde [...]”. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) implementou as Metas Internacionais de 

Segurança do Paciente, resumidas na figura 2, destacando-se a meta 3: “Melhorar a segurança 

na prescrição, no uso e na administração de medicamentos”. Estas metas têm adquirido, em 

todo o mundo, grande importância para pacientes, familiares, gestores e profissionais da saúde, 

com a finalidade de oferecer serviços de saúde da forma mais segura possível (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020).  

Figura 2. Metas de Segurança do Paciente. 

 
Fonte: https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-

paciente-pnsp/capacitacoes-e-melhorias. Acesso em: 18/04/2020. 
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Tendo em vista essas metas, a Portaria n° 2.095 de 24 de setembro de 2013 aprova os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, entre os quais está o “Protocolo de Segurança 

na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos”, cuja a finalidade é “promover 

práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde”. 

 

2.2 Erro de Medicação, Erros de Prescrição, Problemas Relacionados ao uso de 

Medicamentos (PRM) e Evento Adverso 

Segundo o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos, o erro de medicação é definido como “qualquer evento evitável que, de fato 

ou potencialmente, possa levar ao uso inadequado de medicamento quando o medicamento se 

encontra sob o controle de profissionais de saúde, de paciente ou do consumidor, podendo ou 

não provocar dano ao paciente”. Os erros de medicação podem estar relacionados ao exercício 

profissional, produtos utilizados na assistência à saúde, procedimentos realizados, falhas de 

comunicação – como a prescrição, além de problemas na dispensação, distribuição, 

administração, monitoramento e uso de medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 

2013). 

 Ainda conforme descreve o Glossário de Termos Relacionados à Segurança do 

Pacientes e Medicamentos (OMS, 2005), o termo Erro de Prescrição é definido como “erro 

de medicação que ocorre durante a prescrição de um medicamento, podendo ser causado em 

decorrência da redação da prescrição e/ou da decisão terapêutica”. A OMS ainda diz que o erro 

de prescrição pode estar relacionado à seleção do medicamento (indicações, contraindicações, 

alergias do paciente, características do paciente, interações medicamentosas), à dose, à 

concentração, ao esquema terapêutico, à forma farmacêutica, à via de administração, à duração 

do tratamento, à orientações de utilização e à falta de prescrição de um medicamento necessário. 

Adicionalmente, de acordo com o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos, a farmácia das instituições de saúde deve possuir uma 

organização fortemente estabelecida, bem como processos definidos que promovam a 

prevenção, identificação e redução de erros de prescrição (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 

2013). 

Ressalta-se ainda que, de acordo com o 3º Consenso de Granada (2007), Problemas 

Relacionados ao uso de Medicamentos (PRM) ou Drug Related Problems (DRP) é um 

problema de saúde associado à farmacoterapia, que interfere ou pode interferir no resultado 

esperado na saúde do paciente. Aproximadamente 30% das internações hospitalares, no Brasil, 

são originadas por problemas relacionados a medicamentos (PRMs). A relação de PRMs é 



20 
 

 

diversa, podendo incluir falhas na administração do medicamento, características do paciente, 

conservação inadequada do medicamento, erros na prescrição, não adesão ao tratamento, 

efeitos adversos, entre outros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 

2017). 

Portanto, o entendimento das definições de “Erro de Medicação”, “Erro de Prescrição”, 

e “PRM”, são importantes para a atuação do Farmacêutico frente à Segurança do Paciente, 

assim como, a compreensão da definição de “Evento Adverso”. 

No Brasil, Evento Adverso pode ser entendido por “incidente que resulta em dano ao 

paciente”, conforme define a Portaria n° 529 de 1° de abril de 2013 do Ministério da Saúde, 

ou ainda por “incidente que resulta em dano à saúde”, de acordo com definição apresentada na 

Resolução n° 36 de 25 de julho de 2013 da ANVISA. E ressalta-se que, o Estado de São Paulo 

acumulou um total de 83 óbitos no ano de 2019, por falhas durante a assistência à saúde 

(ANVISA, 2019b). Dado como este mostra a importância do cumprimento da RDC n° 36 de 

25 de julho de 2013, que obriga a implantação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) em 

serviços de saúde do país, e a consequente notificação dos Eventos (ANVISA, 2019a). 

 

2.3. Intervenção Farmacêutica 

Intervenção Farmacêutica é definida como “ato planejado, documentado e realizado 

junto ao usuário e profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que 

interferem ou podem interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de 

acompanhamento farmacoterapêutico” (IVAMA et al., 2002). 

Adicionalmente, segundo a Resolução n° 585 de 29 de agosto de 2013 do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), a Intervenção Farmacêutica é definida como “ato profissional 

planejado, documentado e realizado pelo farmacêutico, com a finalidade de otimização da 

farmacoterapia, promoção, proteção e da recuperação da saúde, prevenção de doenças e de 

outros problemas de saúde”. 

A intervenção farmacêutica por meio da análise de prescrições é considerada uma ação 

simples de ser implantada, podendo trazer benefícios ao sistema de saúde como identificar 

problemas relacionados a medicamentos, evitar ocorrência de eventos adversos, reduzir 

consideravelmente perdas financeiras e agregar muito valor na segurança do paciente 

(AGUIAR et al, 2018). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Estudar o perfil de erros de prescrição e de intervenções farmacêuticas, das unidades de 

Hematologia e de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital São Paulo / Hospital 

Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, com base no 

Registro de Intervenções Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Quantificar o número de prescrições analisadas, das unidades de Hematologia e de 

Transplante de Medula Óssea (TMO). 

• Descrever e quantificar os erros encontrados nas prescrições analisadas, das unidades 

de Hematologia e de TMO. 

• Identificar os medicamentos mais envolvidos nos erros encontrados nas prescrições 

analisadas, das unidades de Hematologia e de TMO. 

• Descrever e quantificar a aceitabilidade das intervenções farmacêuticas relacionadas aos 

erros de prescrição identificadas nas prescrições das unidades de Hematologia e de 

TMO. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento e período do estudo 

Este trabalho trata-se de um estudo observacional retrospectivo de erros de prescrição e 

de intervenções farmacêuticas, das unidades de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea 

(TMO) do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, referente ao período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018, com base no banco de dados de Registro de Intervenções 

Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia. 

 

4.2 Descrição da amostra 

 A amostra deste estudo foi composta por dados do banco de dados de Registro de 

Intervenções Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia do Hospital São Paulo / Hospital 

Universitário da UNIFESP.  

Ressalta-se que o banco de dados de Registro de Intervenções Farmacêuticas 

supracitado, é um compilado de dados organizados em planilhas, obtidos após análise 

farmacêutica das prescrições das unidades acima citadas. Para o referido estudo, foi solicitado 

à Divisão de Farmácia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, o envio do 

banco de dados de Registro de Intervenções Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia 

referente às unidades de Hematologia e de TMO, com os dados já anonimizados com relação 

à identificação dos pacientes. 

Não foram considerados para o referente estudo, dados que não estavam diretamente 

relacionados aos objetivos da pesquisa. 

 

4.3 Organização e análise de dados e variáveis de estudo 

Os dados foram organizados em planilha do Microsoft Office Excel® e analisados por 

meio do software Stata 8.2 (StataCorp). 

As variáveis de estudo foram identificadas como:  

• Número de prescrições analisadas;  

• Número de erros de prescrição;  

• Frequência do número de erros por prescrição analisada;  

• Frequência dos tipos e subtipos de erros de prescrição;  

• Frequência dos medicamentos envolvidos nos erros de prescrição; e 

• Aceitabilidade das intervenções farmacêuticas. 
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Os erros de prescrição, foram descritos conforme classificação própria da Farmácia de 

Quimioterapia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP. Entretanto, para 

melhor análise do subtipo de erro de prescrição, foram considerados pelo autor, as seguintes 

interpretações descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Interpretações dos subtipos de erro de prescrição. 

Subtipo de erro de prescrição descrito 

no Banco de dados 
Interpretação do Autor 

A dose está ajustada a função renal? A dose não está ajustada à função renal. 

A dose está ajustada pelo peso do 

paciente? 

A dose não está ajustada ao peso do 

paciente. 

A dose está correta para a indicação clínica 

do paciente? 

A dose não está correta à condição clínica 

do paciente. 

Duplicidade farmacêutica? Há duplicidade farmacêutica. 

Duplicidade terapêutica? Há duplicidade terapêutica. 

Em caso de medicamento não padrão é 

possível substituir por um padrão? 

Em caso de medicamento não padrão, não é 

possível substituir por um padrão. 

Existe condição clínica não tratada? Há condição clínica não tratada. 

Existe duplicidade de fármacos? Há duplicidade de fármacos. 

Existe medicamento sem indicação para 

condição clínica do paciente? 

Há medicamento sem indicação para a 

condição clínica do paciente. 

Existem interações fármaco-fármaco? Há interações fármaco-fármaco. 

Indicação de exames para monitorização 

de medicamentos 

Indicação de exames para monitorar 

medicamentos. 

Localização incorreta da informação? Há informação em local incorreto. 

Medicamento prescrito sem a dose Medicamento prescrito sem a dose. 

Medicamento prescrito sem a posologia Medicamento prescrito sem a posologia. 

Medicamento prescrito sem a via de 

administração 

Medicamento prescrito sem a via de 

administração. 

Medicamento prescrito sem o tempo de 

infusão 

Medicamento prescrito sem o tempo de 

infusão. 

 

Continua 
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Continuação 

Quadro 1. Interpretações dos subtipos de erro de prescrição. 

Subtipo de erro de prescrição descrito 

no Banco de dados 
Interpretação do Autor 

Medicamento prescrito sem o tipo de 

diluente 

Medicamento prescrito sem o tipo de 

diluente. 

Medicamento prescrito sem o volume de 

diluente 

Medicamento prescrito sem o volume de 

diluente. 

Medicamento prescrito utilizando 

abreviaturas contraindicadas 

Medicamento prescrito utilizando 

abreviaturas contraindicadas. 

Não preenchido Não preenchido. 

O aprazamento está correto? Aprazamento está incorreto. 

O diluente do medicamento está correto? Diluente do medicamento está incorreto. 

O tempo de infusão está correto? Tempo de infusão está incorreto. 

O volume de diluição do medicamento está 

correto? 

O volume de diluição do medicamento está 

incorreto. 

Outros Outros. 

Profilaxia bacteriana Profilaxia bacteriana. 

Profilaxia fúngica Profilaxia fúngica. 

Profilaxia viral Profilaxia viral. 

Realizada conciliação medicamentosa na 

admissão ou durante a internação do 

paciente? 

Não foi realizada conciliação 

medicamentosa na admissão ou durante a 

internação do paciente. 

Solicitado nível sérico de medicamentos? Não foi solicitado nível sérico de 

medicamentos. 

 

A aceitabilidade das intervenções foi classificada como: aceita; não aceita com 

justificativa; não aceita sem justificativa; não informado o resultado da intervenção (situação 

na qual esse dado não foi informado no banco de dados). 
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4.4 Questões éticas do estudo 

Este trabalho faz parte do projeto “Erros de prescrição e intervenções farmacêuticas em 

oncologia”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 23236919.7.0000.5505). 

Parecer número: 3.766.820 (12/12/2019) da Universidade Federal de São Paulo.  
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5. RESULTADOS 

 No presente estudo, foram consideradas um total de 3.091 prescrições analisadas nas 

unidades de Hematologia e Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital São Paulo / 

Hospital Universitário da UNIFESP. 

As médias mensais de prescrições analisadas pelo profissional farmacêutico estão 

apresentadas na tabela 1, sendo aproximadamente 74 na unidade de Hematologia e 55 na 

unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO). O estudo mostra um total de 2.411 erros de 

prescrições, sendo 1.072 na Hematologia e 1.339 na TMO. Dessa forma, tem-se uma média de 

0,6 e 1,0 erro por prescrição nessas unidades, respectivamente. 

 

Tabela 1. Número de prescrições analisadas e de erros de prescrição identificados nas 

prescrições analisadas das unidades de Hematologia e Transplante de Medula Óssea (TMO), 

do Hospital São Paulo / HU da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Setor 

Prescrições Analisadas Erros de Prescrição 

Total Média por mês Total 
Média por 

prescrição analisada 

Hematologia 1.774 73,92 1.072 0,60 

TMO 1.317 54,88 1.339 1,02 

Total 3.091 - 2.411 - 

 

 Adicionalmente, destaca-se que dentre as 1774 prescrições analisadas na Unidade de 

Hematologia, 359 (20,2%) continham algum tipo de erro, em uma faixa de 1 erro até 13 erros 

por prescrição (tabela 2). Já na Unidade de TMO, dentre as 1317 prescrições analisadas nessa 

Unidade, 368 (27,9%) continham algum erro, em uma faixa de 1 erro até 24 erros por prescrição 

(tabela 3). 

Dentre as prescrições que apresentaram erros de prescrição, na unidade de Hematologia, 

123 (34,36%) prescrições apresentaram um único erro na mesma prescrição, enquanto que 14 

(3,90%) prescrições apresentaram de 8 a 13 erros na mesma prescrição (tabela 2).  

Da mesma forma, a tabela 3 apresenta a frequência do número de erros por prescrição 

analisada, mas da unidade de TMO, observando-se um elevado número de prescrições com 1 a 

3 erros por prescrição. Destacando-se que, foi possível perceber que na unidade de TMO a 

quantidade de erros chegou até 24 erros em uma mesma prescrição. 
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Tabela 2. Frequência do número de erros por prescrição analisada da unidade de 

Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Número de erros 
Número de prescrições com erros 

N % 

1 123 34,26 

2 52 14,48 

3 86 23,96 

4 31 8,64 

5 10 2,79 

6 28 7,80 

7 15 4,18 

8 a 13 14 3,90 

Total 359 100,0 

 

Tabela 3. Frequência do número de erros por prescrição analisada da unidade de TMO, do 

Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

Número de erros 
Número de prescrições com erros 

N % 

1 84 22,83 

2 73 19,84 

3 80 21,74 

4 38 10,33 

5 20 5,43 

6 21 5,71 

7 16 4,35 

8 a 24 36 9,78 

Total 368 100,0 

  

As tabelas 4 e 5 apresentam as frequências de tipos de erro de prescrição identificados 

nas unidades de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea (TMO) respectivamente, 
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referente ao período do estudo. Destacando-se como mais frequentes, em ambas unidades, os 

seguintes tipos de erro de prescrição: a) Prescrição incompleta, e b) Interação medicamentosa. 

Juntos, esses dois tipos de erros correspondem mais de 85% do total de erros 

identificados na unidade de Hematologia e mais de 90% do total de erros identificados na 

unidade de TMO. 

 

Tabela 4. Frequência de tipos de erro de prescrição identificados na unidade de Hematologia 

do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

Tipo de erro de prescrição 
Frequências 

N % 

Conciliação medicamentosa 10 0,93 

Diluição e/ou tempo de infusão 36 3,36 

Dose 14 1,31 

Indicação terapêutica 8 0,75 

Interação medicamentosa 350 32,65 

Intervalo de administração 2 0,19 

Medicamento desnecessário 13 1,21 

Medicamento padronizado 1 0,09 

Monitoramento de exames 5 0,47 

Não informado 7 0,65 

Outros 3 0,28 

Prescrição incompleta 598 55,78 

Profilaxias 25 2,33 

Total 1072 100,00 
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Tabela 5. Frequência de tipos de erro de prescrição identificados na unidade de TMO do 

Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

Tipo de erro de prescrição 
Frequências 

N % 

Diluição e/ou tempo de infusão 23 1,72 

Dose 12 0,90 

Indicação terapêutica 1 0,07 

Interação medicamentosa 387 28,90 

Medicamento desnecessário 19 1,42 

Monitoramento de exames 3 0,22 

Não informado 1 0,07 

Prescrição incompleta 877 65,50 

Profilaxias 16 1,19 

Total 1339 100 

 

As tabelas 6 e 7 apresentam as frequências dos subtipos de erros de prescrição, 

identificados nas unidades de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea (TMO) 

respectivamente, referente ao período do estudo. Observando-se maior frequência na unidade 

de Hematologia para “Há interações fármaco-fármaco” com 350 (32,65%) aparições, seguido 

por “Medicamento prescrito sem o tempo de infusão” com 215 (20,06%) aparições (tabela 6). 

E identificando-se maior frequência na unidade de TMO, para “Medicamento prescrito sem o 

tempo de infusão” com 404 (30,17%) citações, seguido pelo subtipo “Há interações fármaco-

fármaco” com 387 (28,90%) aparições (tabela 7). 

 

Tabela 6. Frequência de subtipos de erro de prescrição identificadas na unidade de 

Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Subtipo de erro de prescrição 
Frequências 

N % 

A dose não está ajustada à função renal. 5 0,47 

A dose não está ajustada ao peso do paciente. 2 0,19 

Continua 
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Continuação 

Tabela 6. Frequência de subtipos de erro de prescrição identificadas na unidade de 

Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Subtipo de erro de prescrição 
Frequências 

N % 

A dose não está correta à condição clínica do paciente. 7 0,65 

Aprazamento está incorreto. 2 0,19 

Diluente do medicamento está incorreto. 3 0,28 

Em caso de medicamento não padrão, não é possível substituir por um 

padrão. 

1 0,09 

Há condição clínica não tratada. 5 0,47 

Há duplicidade de fármacos. 10 0,93 

Há duplicidade terapêutica. 3 0,28 

Há informação em local incorreto. 5 0,47 

Há interações fármaco-fármaco. 350 32,65 

Há medicamento sem indicação para a condição clínica do paciente. 3 0,28 

Indicação de exames para monitorar medicamentos. 1 0,09 

Medicamento prescrito sem a dose. 37 3,45 

Medicamento prescrito sem a posologia. 24 2,24 

Medicamento prescrito sem a via de administração. 26 2,43 

Medicamento prescrito sem o tempo de infusão. 215 20,06 

Medicamento prescrito sem o tipo de diluente. 136 12,69 

Medicamento prescrito sem o volume de diluente. 153 14,27 

Medicamento prescrito utilizando abreviaturas contraindicadas. 2 0,19 

Não foi realizada conciliação medicamentosa na admissão ou durante a 

internação do paciente. 

10 0,93 

Não foi solicitado nível sérico de medicamentos. 4 0,37 

Não preenchido. 7 0,65 

O volume de diluição do medicamento está incorreto. 8 0,75 

Outros. 3 0,28 

Profilaxia bacteriana. 8 0,75 

Profilaxia fúngica. 10 0,93 

Profilaxia viral. 7 0,65 

Tempo de infusão está incorreto. 25 2,33 

Total 1072 100,0 
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Tabela 7. Frequência de subtipos de erro de prescrição identificadas na unidade de TMO do 

Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

Subtipo de erro de prescrição 
Frequências 

N % 

A dose não está ajustada à função renal. 5 0,37 

A dose não está ajustada ao peso do paciente. 2 0,15 

A dose não está correta à condição clínica do paciente. 5 0,37 

Há duplicidade de fármacos. 6 0,45 

Há duplicidade farmacêutica. 13 0,97 

Há informação em local incorreto. 1 0,07 

Há interações fármaco-fármaco. 387 28,9 

Há medicamento sem indicação para a condição clínica do paciente. 1 0,07 

Indicação de exames para monitorar medicamentos. 1 0,07 

Medicamento prescrito sem a dose. 15 1,12 

Medicamento prescrito sem a posologia. 13 0,97 

Medicamento prescrito sem a via de administração. 24 1,79 

Medicamento prescrito sem o tempo de infusão. 404 30,17 

Medicamento prescrito sem o tipo de diluente. 194 14,49 

Medicamento prescrito sem o volume de diluente. 226 16,88 

Não foi solicitado nível sérico de medicamentos. 2 0,15 

Não preenchido. 1 0,07 

O volume de diluição do medicamento está incorreto. 9 0,67 

Profilaxia bacteriana. 10 0,75 

Profilaxia fúngica. 4 0,3 

Profilaxia viral. 2 0,15 

Tempo de infusão está incorreto. 14 1,05 

Total 1339 100 

 

 As tabelas 8 e 9 descrevem as frequências de aparições das classes de medicamentos 

envolvidos nos erros de prescrição das unidades de Hematologia e de Transplante de Medula 

Óssea (TMO) respectivamente, referente ao período do estudo, seguindo o segundo nível da 

classificação ATC/DDD da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020). 
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Na tabela 8, a classe de medicamento com maior frequência foi a “Antibacterianos de 

uso sistêmico”, presente em 672 (47,09%) erros. Em seguida, a classe de “Antimicóticos de uso 

sistêmico”, presente em 172 (12,05%) erros de prescrição. Ainda que com baixa frequência, 13 

(0,91%) erros não tiveram o medicamento envolvido registrado no banco de dados fornecido 

para este estudo. 

Dentre os princípios-ativos mais presentes nos erros de prescrição da unidade de 

Hematologia estão o meropenem com 138 (9,67%) citações e o fluconazol com 121 (8,48%) 

citações. Todos os princípios-ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de Hematologia, estão listados no Apêndice A. 

 

Tabela 8. Classes de medicamentos envolvidos nos erros de prescrição identificadas nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Classe de medicamentos envolvidos nos erros de 

prescrição 

Frequências 

N % 

Agentes antidiarreicos e anti-inflamatórios intestinais 2 0,14 

Agentes antineoplásicos 33 2,31 

Agentes antitrombóticos 64 4,48 

Agentes betabloqueadores 6 0,42 

Agentes modificadores de lipídios 7 0,49 

Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina 11 0,77 

Analgésicos 31 2,17 

Antianêmicos 4 0,28 

Antibacterianos de uso sistêmico 672 47,09 

Antieméticos e antinauseantes 96 6,73 

Antiepilépticos 28 1,96 

Antigotosos 9 0,63 

Anti-hipertensivos 1 0,07 

Anti-histamínicos de uso sistêmico 22 1,54 

Antimicóticos de uso sistêmico 172 12,05 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos 6 0,42 

Antivirais de uso sistêmico 45 3,15 

Continua 
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Continuação 

Tabela 8. Classes de medicamentos envolvidos nos erros de prescrição identificadas nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Classe de medicamentos envolvidos nos erros de 

prescrição 

Frequências 

N % 

Bloqueadores de canais de cálcio 1 0,07 

Corticosteroides de uso sistêmico 22 1,54 

Diuréticos 4 0,28 

Drogas para distúrbios gastrointestinais 6 0,42 

Drogas para distúrbios relacionados a acidez 54 3,78 

Drogas para constipação 4 0,28 

Drogas usadas na diabetes 33 2,31 

Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital 1 0,07 

Imunoestimulantes 1 0,07 

Imunossupressores 23 1,61 

Psicoanalépticos 17 1,19 

Psicolépticos 19 1,33 

Relaxantes musculares 3 0,21 

Suplementos minerais 2 0,14 

Terapias cardíacas 10 0,70 

Terapias da tireoide 4 0,28 

Vitaminas 1 0,07 

Não informado 13 0,91 

 

Na tabela 9, a classe de medicamento com maior frequência dos erros de prescrição foi 

a “Antibacterianos de uso sistêmico”, presente em 697 (40,38%) erros. Em seguida, a classe de 

“Antimicóticos de uso sistêmico”, presentes em 349 (20,22%) erros de prescrição. Outra classe 

que merece ser citada por sua alta frequência nos erros foi a “Imunossupressores”, pois estava 

presente em 197 (11,41%) erros de prescrição.  

Dentre os princípios-ativos mais encontrados nos erros de prescrição da TMO estão o 

fluconazol com 256 (14,83%) citações e a ciclosporina e ciprofloxacino com 172 (9,97%) 

citações cada. Todos os princípios-ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de TMO, estão listados no Apêndice B. 
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Tabela 9. Classes de medicamentos envolvidos nos erros de prescrição identificadas nas 

prescrições da unidade de TMO do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, 

no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Classe de medicamentos envolvidos nos erros de 

prescrição 

Frequências 

N % 

Agentes antineoplásicos 7 0,41 

Agentes antitrombóticos 16 0,93 

Analgésicos 14 0,81 

Antianêmicos 4 0,23 

Antibacterianos de uso sistêmico 697 40,38 

Antieméticos e antinauseantes 73 4,23 

Antiepilépticos 50 2,90 

Antigotosos 2 0,12 

Anti-histamínicos de uso sistêmico 11 0,64 

Antimicóticos de uso sistêmico 349 20,22 

Antiprotozoários 1 0,06 

Antivirais de uso sistêmico 108 6,26 

Bloqueadores de canais de cálcio 2 0,12 

Corticosteroides de uso sistêmico 37 2,14 

Diuréticos 11 0,64 

Drogas para distúrbios gastrointestinais 23 1,33 

Drogas para distúrbios relacionados a acidez 69 4,00 

Drogas para constipação 12 0,70 

Drogas usadas na diabetes 2 0,12 

Hormônios hipofisários e hipotalâmicos 16 0,93 

Imunoestimulantes 7 0,41 

Imunossupressores 197 11,41 

Psicoanalépticos 1 0,06 

Psicolépticos 9 0,52 

Terapias biliares e hepáticas 1 0,06 

Terapias da tireoide 4 0,23 

Vitaminas 2 0,12 

Não informado 1 0,06 
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A aceitabilidade das intervenções farmacêuticas relacionadas aos erros de prescrição 

identificadas nas prescrições das unidades de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea 

(TMO), estão descritas na tabela 10. E em ambas as unidades acima citadas, destaca-se: a) que 

o número de intervenções farmacêuticas descritas como “Aceitas”, foi menor que a soma do 

número de intervenções “Não aceitas”; e b) o elevado número de “resultados de 

aceitabilidade de intervenções” que não foram computados (quantificados) no banco de dados 

fornecido para este estudo. 

 

Tabela 10. Aceitabilidade das intervenções farmacêuticas relacionadas aos erros de prescrição 

identificadas nas prescrições das unidades de Hematologia e de TMO do Hospital São Paulo / 

HU da UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Aceitabilidade das intervenções 

Unidade de 

Hematologia 

Unidade de 

TMO 

N % N % 

Aceita 263 24,53 233 17,40 

Não aceita com justificativa 82 7,65 146 10,90 

Não aceita sem justificativa 201 18,75 247 18,45 

Não informado o resultado da intervenção 526 49,07 713 53,25 

Total 1072 100 1339 100 
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6. DISCUSSÃO 

No presente estudo, as médias mensais de prescrições analisadas foram cerca de 74 

prescrições na unidade de Hematologia e cerca de 55 prescrições na unidade de Transplante de 

Medula Óssea (TMO). E ressalta-se que, segundo Cardinal e Fernandes (2014) a análise das 

prescrições pelo farmacêutico clínico funciona como uma barreira contra possíveis erros de 

medicação, visto que os medicamentos são dispensados apenas após a validação pelo 

farmacêutico clínico. 

Neste estudo, as médias de erros por prescrição analisada foram de 0,6 na unidade de 

Hematologia e 1,0 na unidade de TMO. Tais médias foram inferiores ao que foi demonstrado 

por Jacobsen, Mussi e Silveira (2015), que identificaram em seu estudo a média de 5 erros por 

prescrição analisada. Ainda assim, é importante ressaltar que a unidade de TMO teve ao menos 

1 erro por prescrição analisada. Dado como esse, mostra a importância do profissional 

farmacêutico para contribuir com a segurança do paciente e colaborar para melhorar a qualidade 

do uso de medicamentos, conforme concluído por Reis et al. (2013). 

No que se refere a frequência do número de erros por prescrição, dentre as 

prescrições analisadas na Unidade de Hematologia, cerca de 20% (359) apresentavam algum 

tipo de erro, já na Unidade de TMO, 27,9% (368) também apresentavam algum erro, onde em 

ambas as Unidades de internação observou-se uma ampla faixa de número de erros por 

prescrição. Resultado esse, maior do que o observado por Silva (2009), que identificou 9,2% 

das prescrições analisadas com algum erro potencial, e por Visacri e colaboradores (2020), que 

identificaram que 9% do total das prescrições analisadas continham pelo menos um erro. 

Os erros de prescrição, categorizados por tipos e subtipos, mais registrados em ambas 

Unidades de internação foram primeiramente o tipo “Prescrição incompleta”, ressaltando-se a 

elevada frequência de erro de prescrição do subtipo “Medicamento prescrito sem o tempo de 

infusão”, corroborando com o estudo de Medeiros e Moraes (2014), realizado em uma UTI de 

um hospital em Pernambuco, o qual identificou que as intervenções farmacêuticas mais 

prevalentes estavam relacionadas ao tempo de infusão. O presente estudo também corrobora 

com o estudo apresentado por Aita e seus colaboradores (2013), que demonstrou que a maioria 

dos erros de prescrição encontrados (66%) estavam relacionados com “Prescrição incompleta”. 

 O presente estudo identificou “Interação medicamentosa” como sendo o segundo tipo 

de erro de prescrição mais frequente, sendo também observada elevada frequência de erro de 

prescrição do subtipo “Há interações fármaco-fármaco”, para ambas Unidades de Hematologia 
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e TMO. Ressaltando-se que, no trabalho de revisão apresentado por Espinosa-Bosch e 

colaboradores (2012) concluiu que potenciais interações medicamentosas são encontradas em 

aproximadamente 20% de pacientes hospitalizados. Adicionalmente, o estudo de Dias et al. 

(2018) corrobora com o resultado de nosso estudo, pois também identificou uma alta presença 

de erros de prescrição relacionados a interação medicamentosa (40%). Cabe aqui a reflexão de 

que, os erros de prescrição e as intervenções farmacêuticas oriundas de tais erros identificados, 

podem variar entre diferentes locais de cuidado ao paciente. 

 Adicionalmente, segundo o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração 

de Medicamentos, a prescrição deve conter dados de infusão de medicamentos, como 

velocidade e tempo de infusão, pois informações como estas estão diretamente associadas a 

reações adversas por uso de medicamentos. Além disso, segundo esse Protocolo, para se obter 

uma prescrição segura, o prescritor deverá, além de conhecer a história clínica do paciente, estar 

ciente dos medicamentos que o paciente utiliza e conciliá-los com a nova prescrição, de modo 

a também evitar interações medicamentosas. Nessa etapa, o Prescritor pode contar com o 

suporte do Farmacêutico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

 Neste estudo, os “antibacterianos de uso sistêmico” foi a classe de medicamentos 

majoritariamente envolvida nos erros de prescrição encontrados, tanto na unidade de 

Hematologia (47,09%) quanto na unidade de TMO (40,38%). Resultados que se assemelham 

aos resultados apresentados por Araujo et al. (2017), cujo estudo identificou que 38,26% das 

intervenções analisadas envolviam a classe “Antimicrobianos”. Adicionalmente, o estudo de 

Fideles e colaboradores (2015), identificou a classe “anti-infecciosos para uso sistêmico” em 

52,7% das intervenções farmacêuticas estudadas. Já o estudo de Ferracini e colaboradores 

(2017), identificou que a maioria dos erros ocorreu em medicamentos prescritos para o trato 

alimentar e metabolismo (56,9% dos erros) e anti-infecciosos para uso sistêmico (18,7% dos 

erros). 

A segunda classe de medicamentos mais frequentes no estudo foi a de “Antimicóticos 

de uso sistêmico”, tanto na unidade de Hematologia (12,05%) quanto na unidade de TMO 

(20,22%). Ressalta-se também a frequência de erros de prescrição frente a classe 

“Imunossupressores” na unidade de TMO, que foi de 11,41%, um dado relevante visto que 

medicamentos imunossupressores são muito utilizados em unidades de TMO. Contudo, não 

foram encontrados estudos semelhantes com resultados sobre erros de prescrição envolvendo 

as classes supracitadas. 
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Pelo exposto é importante citar que, o Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas 

(TCTH) consiste na infusão de células-tronco hematopoiéticas de um doador em um paciente 

que recebeu quimioterapia. Gradativamente, o TCTH tem sido incorporado no tratamento de 

doenças neoplásicas, distúrbios hematológicos, síndromes de imunodeficiência, deficiência de 

enzimas congênitas e distúrbios autoimunes (CDC, 2001).  

Adicionalmente, durante o primeiro mês após o TCTH, o sistema de defesa do paciente 

hospedeiro fica debilitado, incluindo déficits de defesa como fagocitose prejudicada e barreiras 

mucocutâneas danificadas. Além disso, cateteres intravenosos são muito utilizados e, 

geralmente, deixados in situ por semanas para administração de medicamentos e outras terapias, 

servindo como porta de entrada para patógenos oportunistas (CDC, 2001). Sendo assim, 

medidas profiláticas são amplamente utilizadas neste primeiro mês, tendo como objetivo evitar 

ou diminuir a frequência de infecções graves, como bacterianas, virais e fúngicas (GARNICA 

et al., 2010). 

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Imunossupressão pós 

transplante de Medula Óssea (MINISTÉRIO DA SAÚDE; CONITEC, 2016), a Doença do 

Enxerto Contra o Hospedeiro Aguda (DECHa) é uma das causas de morbidade e mortalidade 

após o TCTH Alogênico. Por esse motivo, também se faz necessário realizar profilaxia com 

foco principal na imunossupressão, com objetivos de prevenir ou reduzir a DECHa e melhorar 

a qualidade de vida do paciente.  

O estudo também descreveu a aceitabilidade das intervenções farmacêuticas 

realizadas, sendo que o total de intervenções descritas como “aceitas” foi menor que a soma do 

total de “não aceitas” em ambas unidades, de Hematologia e de TMO. Estes dados diferem do 

que foi encontrado por Ribeiro e colaboradores (2015), que apresentou um total de 88% de 

aceitabilidade das intervenções farmacêuticas analisadas em seu estudo, sendo importante 

destacar que as intervenções farmacêuticas do trabalho de Ribeiro et al (2015), foram realizadas 

através da participação em visitas multidisciplinares, avaliação de prescrição médica e a pedido 

da equipe assistencial. Adicionalmente, o trabalho de Cardinal e Fernandes (2014) possui 

metodologia que se aproxima ao presente estudo, visto que as intervenções farmacêuticas foram 

oriundas exclusivamente da análise de erros em prescrições. Entretanto, o trabalho de Cardinal 

e Fernandes (2014) também não corrobora com o presente estudo, visto que apresentou uma 

aceitabilidade de intervenções farmacêutica muito superior (99,65%).  
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O presente estudo ressalta a frequência identificada de intervenções farmacêuticas não 

aceitas sem justificativa, totalizando 18,75% na unidade de Hematologia e 18,45% na unidade 

de TMO, resultado esse, diferente do estudo apresentado por Reis e colaboradores (2013), que 

obteve apenas 6,75% de intervenções farmacêuticas não-aceitas sem justificativa.  

Não foi possível afirmar que a baixa aceitabilidade das intervenções farmacêuticas 

identificadas neste trabalho, está diretamente relacionada à diferenças nas metodologias 

apresentadas em outros estudos, visto que foram observados trabalhos com semelhanças e 

outros com diferenças na metodologia, em comparação com o presente estudo. Segundo Ribeiro 

e colaboradores (2015), o aumento na aceitabilidade das de intervenções farmacêuticas, pode 

estar relacionado à compreensão do papel do farmacêutico como profissional importante para 

o uso seguro de medicamentos e para o sucesso da farmacoterapia. A baixa aceitabilidade das 

intervenções reflete, portanto, na necessidade do aprimoramento das análises de prescrições e 

identificar qual etapa deste processo pode estar influenciando na baixa aceitabilidade. 

Vale ressaltar ainda que, neste estudo houve um grande número de Intervenções 

Farmacêuticas identificadas como “Não informado o resultado da intervenção” no banco de 

dados utilizado, o que prejudica estabelecer análises fidedignas desse indicador de qualidade 

do serviço prestado pela farmácia. Sendo que, no estudo de Ribeiro e colaboradores (2015), 

todas as intervenções farmacêuticas (aceitas ou não) realizadas, foram “[...] registradas no 

prontuário eletrônico do paciente e em planilha para compilação de dados para o indicador 

mensal de qualidade do Serviço de Farmácia Clínica”. Portanto, o registro adequado dessa 

informação, é importante para se aferir e poder mostrar, a qualidade do serviço realizado.  

 

6.1 Limitações do estudo 

Este estudo apresentou algumas limitações. Não foi possível descrever e quantificar as 

intervenções farmacêuticas realizadas relacionadas a cada erro prescrição identificado, visto 

não haver uma padronização do registro dessa informação, no Banco de Dados de Registro de 

Intervenções Farmacêuticas utilizado nesse estudo. 

Neste trabalho, também não foi possível realizar uma discussão aprofundada junto de 

artigos na área de oncologia, visto que houve dificuldade em encontrar referências 

bibliográficas que estudassem erros de prescrição em oncologia, especificamente.  
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7. CONCLUSÃO 

Com este estudo pode-se concluir que: 

• Os tipos de erro de prescrição mais frequentes, identificados em ambas as unidades 

de Hematologia e de Transplante de Medula Óssea (TMO), foram: "Prescrição 

incompleta" e "Interação medicamentosa". 

• Os subtipos de erro de prescrição mais frequentes, identificados em ambas as 

unidades de Hematologia e de TMO, foram: "Medicamento prescrito sem o tempo de 

infusão" e "Há interações fármaco-fármaco". 

• A classe de medicamentos mais envolvida nos erros de prescrição da unidade de 

Hematologia e da unidade de TMO foi a de "Antibacterianos de uso sistêmico", sendo 

representada pelo princípio ativo "Meropenem" (na unidade de Hematologia) e pelo 

"Ciprofloxacino" (na unidade de TMO) como os mais recorrentes desta classe. 

• A segunda classe de medicamentos mais envolvidos nos erros de prescrição, em ambas 

unidades (Hematologia e TMO), foi a de "Antimicóticos de uso sistêmico", sendo 

representada pelo princípio ativo "Fluconazol" como o mais recorrente desta classe. 

• O total de intervenções farmacêuticas descritas como “aceitas” foi menor que a soma 

do total de intervenções “não aceitas” em ambas unidades (Hematologia e TMO). 

Contudo, ressalta-se também que cerca de metade das intervenções farmacêuticas, em 

ambas unidades (Hematologia e TMO), não tiveram sua aceitabilidade registrada no 

banco de dados.  

Dada a importância do tema, o qual está intimamente relacionado com a segurança do 

Paciente, torna-se necessário o aprimoramento do banco de dados de Registro de Intervenções 

Farmacêuticas da Farmácia de Quimioterapia, visando um melhor preenchimento das 

informações por parte dos farmacêuticos. Com isso, futuros estudos poderão obter indicadores 

mais precisos, para que desta forma, a Farmácia de Quimioterapia do Hospital São Paulo / 

Hospital Universitário da UNIFESP possa melhorar continuamente a qualidade do serviço 

prestado aos pacientes, visando aumentar ainda mais a segurança dos tratamentos.  
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APÊNDICE A. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

aciclovir 26 1,82 

aciclovir + teicoplanina + meropenem 3 0,21 

ácido fólico 1 0,07 

ácido folínico 3 0,21 

alopurinol 9 0,63 

alprazolam 1 0,07 

amicacina 65 4,56 

amiodarona 10 0,7 

amitriptilina 4 0,28 

anfotericina 14 0,98 

anlodipino 1 0,07 

atorvastatina 4 0,28 

bemiparina 7 0,49 

captopril 5 0,35 

carbamazepina 9 0,63 

carbonato de cálcio 1 0,07 

carvedilol 6 0,42 

cefepima 74 5,19 

ceftazidima + avibactam 12 0,84 

ceftriaxona 5 0,35 

cetoprofeno 6 0,42 

ciclobenzaprida 3 0,21 

ciclobenzatina 1 0,07 

ciclofosfamida 5 0,35 

ciclosporina 15 1,05 

ciprofloxacino 74 5,19 

claritromicina 8 0,56 

Continua 
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Continuação 

APÊNDICE A. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

clorpromazina 4 0,28 

dasatinibe 1 0,07 

desogestrel 1 0,07 

dexametasona 15 1,05 

dimenidrinato 1 0,07 

dipirona 6 0,42 

doxazosina 1 0,07 

doxorrubicina 5 0,35 

enalapril 1 0,07 

enoxaparina 4 0,28 

entecavir 14 0,98 

espironolactona 1 0,07 

fenitoína 15 1,05 

filgrastim 1 0,07 

fluconazol 121 8,48 

fluoxetina 11 0,77 

furosemida 3 0,21 

gabapentina 4 0,28 

gliclazida 1 0,07 

heparina 7 0,49 

imatinibe 13 0,91 

insulina 30 2,1 

itraconazol 1 0,07 

lactulose 4 0,28 

lamivudina + tenofovir + efavirenz 2 0,14 

levofloxacino 2 0,14 

Continua 
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Continuação 

APÊNDICE A. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

levotiroxina 4 0,28 

linezolida 20 1,4 

loratadina 21 1,47 

losartana 5 0,35 

magnésio 1 0,07 

mercaptopurina 4 0,28 

meropenem 138 9,67 

metformina 1 0,07 

metoclopramida 6 0,42 

metronidazol 15 1,05 

micafungina 6 0,42 

micofenolato de mofetila 4 0,28 

morfina 22 1,54 

não informado 13 0,91 

omeprazol 50 3,5 

ondansetrona 96 6,73 

oxido de magnésio 2 0,14 

piperacilina + tazobactam 43 3,01 

polimixina B 31 2,17 

polimixina b 8 0,56 

potássio 1 0,07 

prednisona 7 0,49 

protocolo EPOCH 1 0,07 

quetiapina 1 0,07 

ranitidina 1 0,07 

rifampicina + isoniazida + pirazinamida 2 0,14 

Continua 
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Continuação 

APÊNDICE A. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de Hematologia do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

sertralina 2 0,14 

sinvastatina 3 0,21 

sitaglipitina 1 0,07 

sulfametoxazol 4 0,28 

sulfametoxazol + trimetoprima 68 4,77 

sulfassalazina 2 0,14 

talidomida 1 0,07 

teicoplanina 55 3,85 

tigeciclina 3 0,21 

timoglobulina 3 0,21 

tramadol 3 0,21 

vancomicina 46 3,22 

varfarina 46 3,22 

vimblastina 1 0,07 

vincristina 3 0,21 

vitamina D 1 0,07 

voriconazol 28 1,96 

zolpidem 13 0,91 
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APÊNDICE B. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de TMO do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, 

no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

aciclovir 71 4,11 

ácido acetilsalicílico 1 0,06 

ácido fólico 3 0,17 

ácido ursodesoxicolico 1 0,06 

alfaepoetina 1 0,06 

alopurinol 2 0,12 

amicacina 58 3,36 

anfotericina 43 2,49 

anlodipino 2 0,12 

azitromicina 2 0,12 

bemiparina 4 0,23 

bromoprida 6 0,35 

bussulfano 2 0,12 

cefepima 64 3,71 

ciclofosfamida 1 0,06 

ciclosporina 172 9,97 

ciprofloxacino 172 9,97 

claritromicina 12 0,7 

clonazepam 9 0,52 

clorpromazina 6 0,35 

dexametasona 10 0,58 

difenidramina 9 0,52 

dimenidrinato 2 0,12 

dipirona 1 0,06 

fenitoína 39 2,26 

filgrastim 7 0,41 

fluconazol 256 14,83 

Continua 
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Continuação 

APÊNDICE B. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de TMO do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, 

no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

furosemida 11 0,64 

gabapentina 2 0,12 

ganciclovir 35 2,03 

insulina 2 0,12 

lactulose 2 0,12 

lamivudina 1 0,06 

levofloxacino 8 0,46 

levotiroxina 4 0,23 

linezolida 28 1,62 

meropenem 120 6,95 

metilcelulose 10 0,58 

metilprednisolona 6 0,35 

metilprednisona 4 0,23 

metoclopramida 17 0,98 

metotrexato 4 0,23 

metronidazol 2 0,12 

micafungina 24 1,39 

micofenolato de mofetila 20 1,16 

morfina 12 0,7 

não informado 1 0,06 

octreotide 16 0,93 

omeprazol 68 3,94 

ondansetrona 73 4,23 

piperacilina + tazobactam 25 1,45 

pirimetamina 1 0,06 

polimixina B 23 1,34 

Continua 
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Continuação 

APÊNDICE B. Princípios ativos envolvidos nos erros de prescrição identificados nas 

prescrições da unidade de TMO do Hospital São Paulo / Hospital Universitário da UNIFESP, 

no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

Medicamentos envolvidos nos erros de prescrição 
Frequências 

N % 

posaconazol 1 0,06 

prednisona 17 0,98 

quetiapina 3 0,17 

raltegravir 1 0,06 

ranitidina 1 0,06 

sertralina 1 0,06 

sorafenibe 4 0,23 

sulfadiazina 1 0,06 

sulfametoxazol 3 0,17 

sulfametoxazol + trimetoprima 44 2,55 

talidomida 1 0,06 

teicoplanina 42 2,43 

tigeciclina 10 0,58 

vancomicina 83 4,81 

varfarina 12 0,7 

vitaminas do complexo B 2 0,12 

voriconazol 25 1,45 

 

 


