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RESUMO 

 

SODRÉ-ALVES, BMC. PREVALÊNCIA DE DANOS CAUSADOS POR 

ERROS DE MEDICAÇÃO ENVOLVENDO MEDICAMENTOS DE ALTA 

VIGILÂNCIA. Dissertação do Mestrado em Ciências Farmacêuticas, 

Universidade Federal de Sergipe, 2018. 

INTRODUÇÃO: Embora instituições de segurança do paciente definam os 

Medicamentos Alta Vigilância (MAVs) como aqueles que apresentam risco 

aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de 

falha no processo de utilização, há poucos estudos científicos que comprovem 

a prevalência dos danos devidos erros com MAVs. OBJETIVOS: Determinar a 

prevalência dos danos aos pacientes envolvendo MAVs em decorrência de 

erros de medicação (EMs) em hospitais. Realizar recomendações para 

realização de estudos que identifiquem danos causados por EM e para 

elaboração das listas de MAVs.  METODOLOGIA: O Capítulo 1 foi realizado 

através de uma revisão sistemática nas bases  PubMed, Scopus, Web of 

Science e Lilacs, sendo considerados os estudos publicados até abril de 2017, 

usando descritores e seus sinônimos em diferentes combinações. Em seguida 

foram avaliados títulos, resumos e textos completos por dois autores de forma 

independente, de acordo com os critérios de inclusão previamente 

estabelecidos. Em caso de discrepâncias, um terceiro avaliador foi 

consultado. Os artigos foram incluídos quando determinaram ou possibilitaram 

a determinação das taxas de danos causados por medicamentos de alta 

vigilância em decorrência de erros de medicação em hospitais. O Capítulo 2 

compreendeu recomendações para segurança do paciente apartir dos estudos 

encontrados no capítulo um. RESULTADOS: Na revisão sistemática, cinco 

artigos atenderam os critérios de inclusão. A prevalência geral de danos 

decorrentes de EMs envolvendo MAVs foi de 16,3%. Menos de 0,01% dos EMs 

envolvendo MAVs resultaram em morte. Foram reportados danos como 

hipotensão, hipoglicemia, hiperglicemia, hemorragia, parada cardíaca, acidente 

vascular cerebral, hospitalização prolongada, coma, lesão permanente, morte. 

Os medicamentos mais relacionados aos danos foram cloreto de potássio a 

15%, insulina, anticoagulantes, epoprostenol, anestésicos. As recomendações 



 
 

propostas no capítulo dois incluem métodos para realização de estudos que 

identifiquem danos provocados por EMs e refoça a importância das unidades 

hospitalares criarem suas próprias listas de MAVs. CONCLUSÃO: Dois terços 

do medicamentos presentes na lista de MAVs do ISMP dos Estados Unidos e 

do Brasil não apresentaram evidências quanto ao potencial de provocar danos. 

Em geral, poucos estudos - caracterizados por heterogeneidade metodológica 

e conceitual - foram realizados para determinar a prevalência de danos 

decorrentes de erros envolvendo esses medicamentos. 

DESCRITORES: medicamentos de alta vigilância, erros de medicação, danos, 

eventos adversos a medicamentos preveníveis, hospitais, prevalência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SODRÉ-ALVES, BMC. PREVALENCE OF HARM CAUSED BY 

MEDICATIONS ERRORS INVOLVING HIGH-ALERT MEDICATIONS. 

Dissertation of the Master in Pharmaceutical Sciences, Federal University of 

Sergipe, 2018.  

INTRODUCTION: Although patient safety institutions define High-Alert 

Medications (MAVs) as those that are at increased risk of causing significant 

harm to patients as a result of a failure to use, there are few scientific studies to 

prove the prevalence of harm due to MAVs. OBJECTIVES: To determine the 

prevalence of harm to patients involving MAVs due to medications errors (MEs) 

in hospitals. Make recommendations for conducting studies that identify harm 

caused by MEs and for the preparation of lists of MAVs. METHODOLOGY: 

Chapter 1 was carried out through a systematic review of the PubMed, Scopus, 

Web of Science and Lilacs databases, considering the studies published until 

April 2017, using descriptors and their synonyms in different combinations. 

Then, titles, abstracts and full texts were evaluated by two authors 

independently, according to the previously established inclusion criteria. In case 

of discrepancies, a third evaluator was consulted. The articles were included 

when they determined or allowed the determination of the rates of harm caused 

by MAVs as a result of MEs in hospitals. Chapter 2 comprised 

recommendations for patient safety from the studies found in chapter one. 

RESULTS: In the systematic review, five articles met the inclusion criteria. The 

overall prevalence of harm resulting from MEs involving MAVs was 16.3%. Less 

than 0.01% of MEs involving MAVs resulted in death. Hypotension, 

hypoglycemia, hyperglycemia, hemorrhage, cardiac arrest, stroke, prolonged 

hospitalization, coma, permanent injury, death have been reported. The drugs 

most related to the damages were 15% potassium chloride, insulin, 

anticoagulants, epoprostenol, anesthetics. The recommendations proposed in 

chapter two include methods for conducting studies that identify MEs harm and 

emphasize the importance of hospital units to create their own lists of MAVs. 

CONCLUSION: Two-thirds of the medications on the ISMP list of MEs from the 

United States and Brazil did not provide evidence of potential harm. In general, 

few studies - characterized by methodological and conceptual heterogeneity - 



 
 

were performed to determine the prevalence of harm resulting from errors 

involving these drugs. 

KEYWORDS: high-alert medication, medication error, harm, preventable 

adverse drug events, hospital, prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estima-se que até 83% dos eventos adversos que ocorrem durantes 

internações hospitalares são consideradas evitáveis e grande parte esta 

relacionado ao uso de medicamentos (FDA US, 2015; NEHI, 2010; WILSON et 

al., 2012). Nos Estados Unidos, os Eventos Adversos a Medicamentos (EAMs) 

afetam aproximadamente dois milhões de pacientes hospitalizados anualmente 

(LEVISON et al., 2010; LUCADO et al., 2011). Em dois hospitais no Canadá, 

farmacêuticos clínicos identificaram um EAMs a cada hora de internação 

(CHRUSCICKI et al., 2016). Dentro dos EAMs, encontram-se as Reações 

Adversas a Medicamentos (RAMs) e os Erros de Medicação (EMs), estes 

podem ocorrer nas diferentes etapas do processo de medicação, que inclui a 

prescrição, transcrição, preparação, distribuição, administração e 

monitoramento (AVERY et al., 2013; KEERS et al., 2014; MANIAS et al., 2012; 

O'BRIEN et al., 2017; ROSA e PERINI, 2003). Ademais, os EMs são passíveis 

de serem eveitados pelos profissionais de saúde envolvidos nos cuidados do 

paciente (NCC MERP, 2016). 

O profissional de saúde é responsável por promover cuidados seguros 

aos pacientes, desse modo, utilizar estratégias para reduzir o risco de EMs que 

provocam danos (BELCHER et al., 2017; COOK et al., 2009; LETAIEF et al., 

2017; POURSEYED et al., 2009; THOMAS et al., 2010). Contudo, os EMs 

continuam prevalentes dentro do ambiente de cuidado a saúde dos pacientes. 

Sendo que em cinco anos foram notificados aproximadamente 55 mil EMs em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos Estados Unidos e três mil no Reino 

Unido (WAHR et al., 2014). Durante um ano no Canadá foram notificados cerca 

de quatro mil EMs e na Inglaterra os EMs aconteceram em aproximadamente 

20% dos pacientes atendidos (AVERY et al., 2013, MARSHMAN et al., 2006). 

No Japão, a incidência de EMs foi de 17,5 por 1000 paciente/dia (AYANI et al., 

2016). Na Austrália durante cinco anos foram relatados mais de 400 casos de 

EMs (CABILAN et al., 2017). Ademais, nos Estados Unidos se estimou que um 

erro de medicação (EM) custe aproximadamente US$90,00 dólares para o 

sistema de saúde (SAMP et al. 2014). 
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É importante atentar-se para o uso inadequado dos medicamentos/EMs, 

que são responsáveis por causar eventos danosos ao paciente ou que podem 

potencializar os danos (DONALDSON et al., 2017). Embora a maioria dos EMs 

seja de menor importância clínica e não chegem a provocar danos, alguns 

erros podem resultar na diminuição da expectativa de vida dos pacientes, 

lesões permanentes e óbito, sendo estes evitáveis (BATES E SLIGHT, 2014; 

COHEN et al., 1998; MAKARY E DANIEL, 2016; MANIAS et al., 2012; 

NGUYEN et al., 2015; TYYNISMAA et al., 2017). Destarte, os danos 

provocados por EMs são objetos de diversas intervenções em prol da 

segurança do paciente, tais como listas de Medicamentos de Alta Vigilância 

(MAVs), dupla checagem de condultas clínicas, conciliação de medicamentos  

(ALBUQUERQUE et al. 2012; BATES E SLIGHT, 2014; COHEN et al., 1998; 

BATES E SLIGHT, 2014; CHRISTENSEN E LUNDH, 2013; MAKARY E 

DANIEL, 2016; MANIAS et al., 2012; NGUYEN et al., 2015; TYYNISMAA et al., 

2017). 

Os danos causados por medicação ocorrem prevalentimente dentro do 

ambiente hospitalar, e um terço dos pacientes admitidos sofrem danos 

provocados pelos medicamentos (ROBB et al., 2017). Em dez hospitais dos 

Estados Unidos os danos ocorreram em um quarto das admissões 

hospitalares, sendo a maioria desses danos passiveis de serem evitados pelos 

profissionais envolvidos no cuidado ao paciente (LANDRIGAN et al., 2010). 

Quanto a severidade dos danos que os pacientes sofrem, danos moderados, 

graves e fatais ocorrem na minoria das notificações de EMs em Unidade de 

Terapia Intensiva (WAHR et al., 2014).  

A preocupação com os danos que os medicamentos possam provocar 

auxiliou autores a identificarem medicamentos que estavam mais relacionados 

ao EMs que provocavam danos (BATAILLE et al., 2015; ENGELS 

E CIARKOWSKI, 2015; GRISSINGER, 2016; ISMP, 2015; PIAZZA et al., 2011; 

ROSA et al., 2009; SAEDDER et al., 2014; TYYNISMAA et al., 2017). Com o 

objetivo de aumentar a conscientização quanto aos riscos e promover a 

implementação de estratégias para reduzir os erros que levam a danos 

causados por algumas classes ou medicamentos específicos (GRISSINGER, 
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2016; ISMP, 2015), foi desenvolvido o conceito e a lista de MAVs, que segundo 

o Institute for Safe Medication Practices  (ISMP) “são aqueles medicamentos 

que apresentam um risco aumentado de causar danos significativos ao 

paciente quando eles são usados erroneamente” (ISMP, 2017). Stavroudis e 

colaboradores (2010) observam que embora os erros possam ou não ser mais 

comuns com estas classes e/ou medicamentos, as consequências são 

claramente mais devastadoras para os pacientes. 

Se por um lado entidades de segurança do paciente e pesquisadores 

afirmem que os MAVs são preditores independentes de dano ao paciente 

(ALSHEHRI et al., 2017; BECKETT et al., 2012; CAJANDING, 2017), as 

evidências de que os atuais MAVs têm maior probabilidade maior de causar 

danos quando há EMs ainda não estão claras. (ROBB et al., 2017; SAEDDER 

et al., 2014; TYYNISMAA et al., 2017). Esta escassez de estudos interfere na 

confiabilidade de medidas de controle de danos, a exemplo das listas de MAVs. 

Por conseguinte, investigar a prevalência dos danos provenientes da utilização 

dos MAVs na literatura e seus eventuais fatores preditivos pode auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias direcionadas a minimizar EMs e seus danos. 

Assim, o objetivo deste estudo foi determinar a prevalências dos danos 

causados pelos MAVs após EMs em hospitais. 
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1.1 Estrutura da dissertação 

Esta Dissertação foi estruturada em: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: elaborada na forma de revisão narrativa. 

CAPÍTULO 1: elaborado na forma de manuscrito intitulado “PREVALÊNCIA DE 

DANOS PROVOCADOS POR DE ERROS DE MEDICAÇÃO ENVOLVENDO 

MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA”, 

que será submetido para publicação no periódico científico “Drug Safety”, 

categorizado no estrato Qualis A2 para Farmácia.  

CAPÍTULO 2: escrito no formato de carta ao editor intitulado 

“MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA, ONDE ESTÃO AS EVIDÊNCIAS?”, 

que será submetido para publicação no periódico científico “Journal of Patient 

Safety”, categorizado no estrato Qualis B1 para Farmácia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Eventos Adversos a Medicamentos em hospitais 

Os hospitais são parte integral da organização médica social cujo papel 

é fornecer a população atenção médica completa, de forma preventiva, 

terapêutica e de cura para doenças, bem como assegurar a manutenção da 

vida.  O hospital também é um centro para a preparação do profissional de 

saúde e campo de pesquisa biosocial (LORENZETTI et al., 2016; OMS, 1957). 

Nesta perspectiva, o atendimento das demandas da sociedade relativas a 

serviços de saúde devem ser seguros e de qualidade (LORENZETTI et al., 

2016) uma vez que o número de pacientes hospitalizados a cada ano é alto. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem cerca de 36 milhões de internações 

hospitalares a cada ano (NCHS, 2016; WILL E YOON, 2013). Na Inglaterra, 

durante 2015 e 2016, foram aproximadamente 19 milhões de internações 

(NHS, 2016). No Brasil, entre 2014 e 2015, foram registradas 15,5 milhões de 

internações pelos planos de saúde, com custo estimado em cerca de R$ 99 

bilhões (BRASIL, 2016). 

Vale destacar que os hospitais não são ambientes isentos de riscos, 

uma vez que durante a assistência hospitalar podem ocorrer falhas que podem 

levar a danos e afetar diretamente a saúde do paciente e sua experiência 

dentro do hospital (JAMES, 2013). Nesse contexto, dentre as intervenções em 

saúde mais empregadas e com status de mais importantes nas condultas 

terapêuticas dentro dos hospitais, destacam-se os medicamentos 

(GYLLENSTEN et al., 2012; MORROW, 2015). Esse uso amplo se tornou um 

processo complexo e cada vez mais perigoso, visto que o aparecimento de 

eventos adversos relacionados aos medicamentos tem crescido 

exponencialmente (AHRQ, 2017). 

Os EAMs são definidos como lesões nos pacientes decorrentes de 

intervenções de saúde relacionadas ao uso de medicamentos. Essas lesões 

podem ser resultado de RAMs (não evitáveis), EMs (inerentes à conduta 

humana, evitáveis) e erros cometidos pelos profissionais de saúde e 

procedimentos cirúrgicos (BATES et al., 1995; BELCHER et al., 2017; COOK et 
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al., 2009; LETAIEF et al., 2017; POURSEYED et al., 2009; THOMAS et al., 

2010). A maior parte dos eventos adversos que ocorrem durante internações 

hospitalares são EMs e, por definição, considerados evitáveis (WILSON et al., 

2012). A proporção mundial de admissões hospitalares causadas por EAMs 

varia entre 2 e 41% de todas as causas de internações, ocorrendo de 2 a 51 

EAMs a cada 100 hospitalizações (CANO E ROZENFELD, 2009; DE VRIES et 

al., 2008). Diferentes condultas de segurança empregadas nos ambientes 

hospitalares, bem como as subnotificações dos EAMs realizada pelos 

profissionais de saúde, até mesmo as diferentes metodologias empregadas 

para identificação dos EAMs podem produzir resultados distintos podem ser 

responsáveis por variâncias nas proporções de EAMs, de modo a tornar 

impreciso o risco que os pacientes hospitalizados estão expostos.   

No Brasil, o cenário dos EAMs não difere do mundial, sendo dos mais de 

19 milhões de cidadãos hospitalizados em 2016, cerca de 1,3 milhões foram 

vítimas de ao menos um evento adverso ocasionando mais de 170.000 óbitos 

relacionados a esses eventos (COUTO et al., 2017). A incidência de pacientes 

que apresentaram algum EAMs durante a hospitalização foi de 14%, sendo 26 

por 1.000 admissões (ROQUE e MELO, 2012; SILVA e LIMA, 2017). 

Adicionalmente, os medicamentos são os principais causadores de 

intoxicações. Em 2015, foram registrados mais de sete mil casos de 

intoxicação por erros de prescrição, erros de administração e automedicação, 

no entanto, não há dados sobre morbimortalidade relacionados a esses dados 

(SINITOX, 2015).  

 

2.2 Erros de Medicação em hospitais 

Apesar dos esforços de órgãos de segurança do paciente, hospitais e os 

profissionais que estão envolvidos no cuidado para reduzir os riscos causarem 

resultados negativos para o paciente, estes continuam expostos a EMs. O The 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCC MERP) define Erro de Medicação (EM) como “qualquer evento evitável 

que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamento ou dano ao 

paciente, enquanto o medicamento está sob o controle de um profissional de 
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saúde, paciente ou consumidor” (NCC MERP, 2016). Os riscos que os EMs 

podem ocasionar aos pacientes levaram instituições de segurança do paciente 

e pesquisadores da área, a ressaltar a necessidade de categorizar os EMs de 

acordo com os desfechos apresentados pelos pacientes, essa categorização 

vai desde os eventos que são foco das ações preventivas de erros e mesmo 

com capacidade de causar erro, os mesmo não acontecem até os erros que 

contribuem ou resultem em óbito do paciente (Quadro 1) (AGU et al., 2014; 

ARONSON, 2009; BATES E SLIGHT, 2014; COHEN et al., 1998; FERNER E 

ARONSON, 2006; IOF, 2000; MAKARY E DANIEL, 2016; MANIAS et al., 2012; 

MARSHMAN et al., 2006; NCC MERP, 2017; WHO, 2017). 

Quadro 1. Categorização de Erros de Medicação 

Classificação Categoria Descrição  

Sem erro A Circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de 

causar erro 

Erro, sem dano B Ocorreu um erro, mas o erro não atingiu o paciente 

 C Ocorreu um erro que atingiu o paciente, mas não 

causou danos ao paciente  

 D Ocorreu um erro que atingiu o paciente e foi 

necessário monitoramento para confirmar que o erro 

não resultou em danos ao paciente e/ou foi necessária 

intervenção para evitar danos 

Erro, com dano E Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado 

em danos temporários para o paciente e foi necessária 

intervenção 

 F Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado 

em danos temporários para o paciente e exigiu 

hospitalização ou prolongamento da internação  

 G Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado 

em danos permanentes ao paciente 

 H Ocorreu um erro que exigia intervenção necessária 

para sustentar a vida do paciente 
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Quadro 1. Categorização de Erros de Medicação. Continuação 

Erro, com morte I Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado 

na morte do paciente 

Fonte: NCC MERP, 2017. 

Há variação nas taxas de EMs relatadas pelos estudos de diferentes 

países, assim como os EAMs que sofrem influência das diferentes condultas de 

segurança empregadas nos hospitais, as subnotificações realizada pelos 

profissionais de saúde e as diferentes metodologias empregadas para 

identificação dos EMs. Nos Estados Unidos, em 116 hospitais 

ocorreram 430.586 EMs, representando uma taxa de 5% dos pacientes 

internados (BOND et al., 2001). Durante seis anos em um centro de trauma, 

dos 15.635 pacientes atendidos, aproximadamente 1% dos pacientes sofrerarm 

EMs, sendo alguns pacientes acometidos por mais de um erro (DOLEJS et al., 

2017). Em países europeus foram reportados ao National Reporting and 

Learning System (NRLS) 80 mil EMs durante um ano e os erros estavam 

presentes em 27% das notificações de incidentes aos pacientes, em Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI) foram relatados aproximadamente 505 EMs dos 

eventos adverso que chegaram aos pacientes (ESQUÉ et al., 2016; 

HOHENSTEIN et al., 2016; NHS, 2014). 

Assim como no continente europeu e na América do Norte, em países 

asiáticos também se nota variação nas taxas de EMs, sendo que menos de 1% 

dos incidentes notificados foram relacionados a EMs no Japão (SHIMADA et 

al., 2017). Contudo, metanálise realizada por Matin e colaboradores (2018) 

identificou prevalência de EMs no Irã de 53% das notificações. Os danos 

apontam ainda que 28% dos pacientes estudados apresentaram pelo menos 

um erro de medicação e mais de 27 mil notificações de EMs foram realizadas 

durante quatro anos (SAMSIAH et al., 2016; THIRUMAGAL et al., 2017). Em 

alguns casos o paciente é exposto a mais de um erro de medicação durante 

seu cuidado, de modo que foi observado 2.627 registros de pacientes, nesses 

ocorreram aproximadamente quatro mil EMs (DIBBI et al., 2006). Ademais, 

poucos estudo que abordem os EMs são realizados no continente africano, o 

mesmo é considerado o mais podre do mundo e a saúde em grande parte é 
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precária, as taxas de EMs atingem por ano 40% dos pacientes que fazem 

tratamento para AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) (AGU et al., 

2014).  

Os estudos realizados na América Latina e América do Sul se equiparam 

com os demais continentes. No Chile, de 124 pacientes estudados, 52 foram 

expostos a EMs, sendo encontrados 66 EMs; verificando-se que 33% dos 

pacientes apresentaram mais de um EM (SALAZAR et al., 2011). Estudo 

realizado em um hospital da Argentina identificou 506 EMs em 60 pacientes, 

uma média de 8,4 EMs por paciente (SALAMANO et al., 2013). No Brasil, as 

taxas de EMs se equiparam aquelas observadas em estudos internacionais, 

em uma UTI, foram identificados 305 EMs, com uma média 6,9 EMs/paciente 

(BOHOMOL, 2014). Das quase 5 mil administrações de medicamentos 

observadas, 30% apresentaram algum tipo de EM (MARQUES et al., 2008). 

É válido destacar que o paciente é suceptível a EMs em qualquer etapa 

do processo de medicação, a qual inclui a prescrição, transcrição, preparação, 

distribuição, administração e monitoramento (AVERY et al., 2013; KEERS et 

al., 2014; MANIAS et al., 2012; O'BRIEN et al., 2017; ROSA e PERINI, 2003). 

As revisões sistemáticas de James e colaboradores (2009) e Keers 

colaboradores (2013) apontaram que, em média, de 0,1 a 3% erros de 

distribuição e 19% erros de administração ocorrem dentro do ambiente 

hospitalar em todo mundo.  

Em relação aos erros de prescrição, uma revisão sistemática conduzida 

por Lewis colaboradores (2009) apontou que 7% dos erros de prescrição 

ocorrem dentro do ambiente hospitalar em todo mundo, por outro lado, as taxas 

destes erros são variadas entre os estudos (ESQUÉ et al., 2016; LEWIS et 

al.,2009; MCCLEAD et al., 2014; ROSA et al., 2009; SALMASI et al., 2015; 

SHIMADA et al., 2017). Nos Estados Unidos, os erros de prescrição variaram 

de 32 a 52% (MCCLEAD et al., 2014). Na Ásia, os erros de prescrição variaram 

7 a 35% nos estudos presentes em uma revisão sistemática (SALMASI et al. 

2015; SHIMADA et al., 2017). Em um estudo realizado na Austrália, 239 

prescrições continham 208 erros (WESTBROOK et al., 2018). Na Espanha, de 
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todos os EMs identificados, 39% foram relacionados à prescrição (ESQUÉ et 

al., 2016).  

O estudo de Yang e Grissinger (2013) em um hospital nos Estados 

Unidos, o qual analisou 813 registros de EMs cometidos por profissionais de 

saúde que realizaram uma intervenção no paciente errado, observaram que os 

erros ocorreram durante a transcrição em 38% dos registros. Na Holanda, 60% 

das prescrições continham pelo menos um erro relacionado à prescrição ou 

transcrição (VAN DOORMAAL et al., 2009). Na Ásia, as taxas de erros de 

transcrição foram relatadas em apenas dois estudos presentes em revisão 

sistemática conduzida por Salmasi e colaboradores (2015), sendo observada 

variação de 15 a 70% dos erros. Na África, os erros de transcrição variaram de 

2 a 60% dos desfechos analisados (MEKONNEN et al., 2017).  

Quanto aos erros relacionados ao preparo dos medicamentos, a 

incidência de erros de preparação de medicamentos intravenosos varia de 

0,1% a 73% nos hospitais de todo mundo (HEDLUND et al., 2017). Nos 

Estados Unidos ocorreram erros de preparo em 8% dos prepraros de 

medicamentos em um hospital pediátrico e em 10% dos erros em pacientes 

atendindos no departamento de emergência (DAVIS et al., 2017; GOKHMAN et 

al., 2012). Na França, esses erros representaram 4% dos EMs (RIVIERE et al., 

2012). Na Ásia, os tipos mais comuns de erros que ocorreram na fase de 

preparação de  medicamentos em hospitais foram o uso da técnica errada ou 

dos diluentes errados e 0,1% das prescrições de medicamentos foram 

preparadas erroneamente (SALMASI et al. 2015; TSUJI et al., 2015). Já no 

continente africano, 59% dos EMs que ocorreram em uma Unidade de Terapia 

Intensiva neonatal da Tunísia estavam relacionados ao preparo de 

medicamentos injetáveis (HASNI et al., 2016).   

No que diz respeito aos erros que ocorreram na etapa de distribuição 

dos medicamentos, uma revisão sistemática realizada por Aldhwaihi e 

colaboradores (2016) encontrou que esses erros variaram de 0,01 a 33% no 

âmbito hospitalar do mundo. Em países da Europa os erros de distribuição 

variram de 14% a 17% dos EMs (NHS, 2007; RIVIERE et al., 2012). Na Ásia 
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estes mesmos erros ocorreram em 14 a 35% dos EMs e em até 2% das doses 

de medicamentos (SAGHAFI E ZARGARZADEH, 2014; SALMASI et al. 2015; 

SHIMADA et al., 2017). Na África, estes erros ocorreram em até 4% dos 

desfechos analisados (MEKONNEN et al., 2017). 

Em todo mundo, os erros de administração de medicamentos também 

são ameaças à segurança do paciente, e variam de 9 a 28% em relação a 

todos os tipos de EMs (BERDOT et al., 2013; KEERS et al., 2013). Nos 

Estados Unidos, este tipo de erro variou de 38 a 55% de todos os EAMs 

(MCCLEAD et al., 2014; YANG E GRISSINGER, 2013). Aproximadamente, 

uma em cada 20 administrações perioperatórias de medicamentos levam a 

EAMs e/ou EMs (NANJI et al., 2016). Na Europa os erros de administração de 

medicamentos representam aproximadamente 70% dos EMs (ESQUÉ et al., 

2016; RIVIERE et al., 2012). Na Ásia, as taxas destes erros variaram de 15% a 

89% dos EMs e estavam presentes em aproximadamente 35% das doses de 

medicamentos administradas (SAGHAFI E ZARGARZADEH, 2014; SALMASI 

et al., 2015; SHIMADA et al., 2017). Assim como no continente asiático o 

continente africano apresenta ampla variação nas taxas dos erros de 

administração, sendo que esses erros estavam presentes de 16% a 94% dos 

desfechos analisados (MEKONNEN et al., 2017).   

Os erros decorrentes do monitoramento errado da farmacoterapia são 

pouco abordados na literatura, sendo mais abordadas estratégias para 

melhorar a etapa do monitoramento (ASKIN E MARGOLIUS, 2016; BYRNE et 

al., 2017; CHEN et al., 2017; KANE-GILL et al., 2017; SILVESTRE et al., 2017). 

No Egito, em 5.790 prescrições analisadas 0,4% apresentaram erros de 

monitoramento da farmacoterapia (ALI et al., 2017). Na África, os erros de 

monitoramento ocorreram em até 8 a 25% dos desfechos analisados 

(MEKONNEN et al., 2017).  

No que diz respeito à EMs no Brasil, os dados estão equiparados com o 

contexto mundial. Em 2015, foram registrados 52 casos provocados por erros 

de prescrição e em 44% das prescrições havia algum erro (ROSA et al., 2009; 

SINITOX, 2015). No mesmo ano foram registrados 1.027 casos de intoxicação 
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causadas por medicamentos relacionadas a erros de administração (SINITOX, 

2015). A observação de aproximadamente 500 doses de medicamento por 

pacientes internados mostrou 86% de erros, ocorrendo mais de um erro em 

34% das doses, com maior frequência de erros relacionados ao preparo do 

medicamento e aos erros de administração (VOLPE et al., 2014).  A taxa de 

erros de distribuição variou de 11,5% a 33,5% (ANACLETO et al., 2005; 

COSTA et al., 2008; NETO et al., 2013; RISSATO E ROMANO-LIEBER, 2013). 

Em outro estudo, foram observados 74 erros de preparo e administração de 

medicamentos, sendo os erros mais frequentes os de dose, que ocorreram em 

24,3% dos erros, 22,9% erros no horário da administração e 13,5% 

medicamentos inapropriados para o paciente (TEIXEIRA E CASSIANI, 2010).  

Vale destacar que alguns estudos apontaram as classes e/ou 

medicamentos mais relacionados aos EMs. Um estudo realizado em um 

hospital universitário identificou que os agentes de quimioterapia (38%), 

corticosteróides (14%) e opióides (11%) foram as classes mais relacionadas 

aos EMs (MCCARTHY et al., 2017). Em estudo realizado por Patel e 

colaboradores (2016) foram identificados 403 EMs em 1109 pacientes 

hospitalizados. Desses, mais da metade estavam relacionados a erros de 

prescrição, e as classes de medicamentos que foram mais frequentemente 

prescritos erroneamente foram os antibióticos e para o trato gastrointestinal. No 

trabalho de Kambo et al. (2017), que teve a duração de doze anos, foram 

notificados 278.444 EMs associados aos medicamentos cardiovasculares, com 

média de 21.419 casos por ano (KAMBO et al., 2017). Os antibióticos, por sua 

vez, também estão relacionados aos EMs, em 1.500 EMs, aproximadamente 

19% foram provocados utilização errônea (MARQUES et al., 2008; SALMASI et 

al., 2015). Outros medicamentos também estão comumente envolvidos em 

EMs são opióides, corticosteróides e relaxantes musculares (SALMASI et al., 

2015). 

Os EMs provocam custos financeiros adicionais e custos emocionais aos 

pacientes e seus familiares, como sofrimento psicológico, necessidade de mais 

tratamento, perda da renda e até a morte. Há poucos estudos que abordem os 

impactos sobre a qualidade de vida do paciente e familiares que experimenta 
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um ou mais EMs, em contra partida, estudos que estimem os  custos 

financeiros envolvidos nos EMs são frequentemente conduzidos nos Estados 

Unidos e na Europa (IM, 2006). Desse forma, o estudo realizado pelo Institute 

of Medicine (2006) estimou que os custos anuais com cuidados dos pacientes 

poderiam aumentar até 29 bilhões de dólares em decorrência de EMs e erros 

com medicamentos injetáveis o aumento estimado foi de aproximadamente 3 e 

5 bilhões de dólares (LAHUE et al., 2012). Uma revisão sistemática observou 

que o custo médio por EM variou de 2 mil a 112 mil euros, sendo os custos 

mais baixos por erro associados a imunizações desnecessárias em crianças, e 

os maiores a EMs durante a anestesia (WALSH et al., 2017). 

Embora alguns erros não cheguem a provocar danos, outros possuem 

poder de levar o paciente à diminuição da expectativa de vida, lesões 

permanentes e óbito, sendo tais erros o foco de diversas intervenções de 

cuidado ao paciente (BATES E SLIGHT, 2014; MAKARY E DANIEL, 2016; 

MANIAS et al., 2012; NGUYEN et al., 2015; TYYNISMAA et al., 2017). O 

estudo de Samp et al. (2014) estimou que os EMs que causam danos custam 

um aumento de aproximadamente US$1.400,00 dólares nos cuidados aos 

pacientes em comparação com os EMs que não provocam danos. Em um 

hospital universitário norte americano, os custos totais de hospitalização de 

pacientes que experimentaram danos causados por EMs foi em média US$ 2 

mil dólares a mais que os pacientes que experimentaram EMs sem danos 

(MCCARTHY et al., 2017).  

 

2.3 Danos aos pacientes provocados por medicamentos 

O National Patient Safety Foundation (NPSF) define dano como “um 

comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito 

deletério decorrente disso, incluindo doenças, lesões, sofrimento, deficiência e 

morte, e podem ser físicos, sociais ou psicológicos” (NPSF, 2015). A definição 

para danos utilizada pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) é “lesão 

física não intencional resultante ou contribuída por assistência médica que 

requer adicionais monitoramentos, tratamento ou hospitalização, ou que resulte 
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na morte do paciente” (GRIFFIN et al., 2009). O termo Eventos Adversos a 

Medicamentos Prevenível (EAMP) também vem sendo utilizado para se referir 

aos danos provocados por EMs (BATES et al., 1995; KUCUKARSLAN et al., 

2003; LEAPE et al., 1991; LEAPE et al., 1995; VERMEULEN et al., 2014). Para 

o presente trabalho, foi adotado o conceito definido pelo National Patient Safety 

Foundation em 2015, o mesmo é amplamente usado na literatura (VAN MIL E 

HENMAN, 2016).  

De maneira geral, ocorreram cerca de 210 mil mortes por ano 

associados a danos que poderiam ter sido evitados em hospitais (JAMES, 

2013). Dentre os fatores que levam aos danos evitáveis, encontram-se os 

medicamentos, esses são frequentemente alvos de pesquisas cientificas, 

contudo, dados relacionados aos danos provocados por EMs, bem como às 

taxas de prevalência e incidência, são poucos abordados. Dessa forma, a 

magnitude dos problemas que os medicamentos podem causar aos pacientes 

e que poderiam ser evitados são escassos (ANDRADE et al., 2017; ATIQI et 

al., 2009; HAKKARAINEN et al., 2012; LAZAROU et al., 1998; MIGUEL  et al., 

2012; PUCHE E LUNA, 2007; SMYTH et al., 2012; VLAYEN et al., 2012). 

Nesse sentido, mais da metade (65%) dos danos causados por medicamentos 

ocorrem dentro de hospitais, sendo estes passiveis de serem evitados pelos 

profissionais envolvidos no cuidado ao paciente (LANDRIGAN et al., 2010; 

ROBB et al., 2017). As frequências de tais danos foram altas, variando de 25 a 

35 por cada 100 admissões hospitalares e de 7 a 84% dos pacientes 

hospitalizados (BOER et al., 2015; DEQUITO et al., 2011; LANDRIGAN et al., 

2010; MARQUET et al., 2017; ROBB et al., 2017).  

Dentre as informações sobre os danos provocados pelos medicamentos, 

encontram-se as classificações destes quando a severidade em que o paciente 

apresenta as lesões. Alguns estudos trazem classificações adotadas por 

entidades de segurança do paciente ou classificação própria (BENKIRANE et 

al., 2009; NCC MERP, 2017; ORSER et al., 2001; SHEU et al., 2009). Nos 

Estados Unidos e Reino Unido, danos moderados, graves e fatais variaram de 

4 a 5% das notificações de EMs em Unidade de Terapia Intensiva (Wahr et al., 

2014). Nos Estados Unidos, as administrações perioperatórias de 
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medicamentos levam a EAMs, que provocam 65% de danos sérios ou fatais e 

aproximadamente 38% dos erros relacionados a prescrições na admissão 

hospitalar provocaram danos graves e fatais (NANJI et al., 2016; PEVNICK et 

al., 2017). Estudo de Wilson e colaboradores (2012) mostrou que em oito 

países em desenvolvimento, cerca de 30% dos eventos adversos evitáveis que 

incluem os EMs resultaram em morte do paciente durante as internações 

hospitalares. Na Holanda, de todos os danos evitáveis, 20% foram 

considerados graves, e os danos mais frequentemente relatados encontravam-

se a dispneia, tempo de protombina/INR aumentado e diarreia (DEQUITO et 

al., 2011).  

Alguns estudos abordam os medicamentos que provocam danos aos 

pacientes, sendo estes os que atuam no sistema nervoso (31,5%), os 

medicamentos homeopáticos (20,4%), antitrombóticos (23,1%), os 

medicamentos que atuam no sistema cardiovascular (14,8%) e os anti-

infecciosos para uso sistêmico (13,0%) (DEQUITO et al., 2011; MARQUET et 

al., 2017; STULTZ E NAHATA, 2015). Os danos mais graves ao paciente foram 

mais comuns com uso de antibióticos (25,4%), medicamentos que agem no 

sistema nervoso central (40%) e antineoplásicos (12%) (DEQUITO et al., 2011; 

MARQUET et al., 2017; STULTZ E NAHATA, 2015). Os medicamentos 

hipoglicemiantes são objetos de investigação quanto ao seu poder de provocar 

danos; estima-se que aproximadamente cem mil visitas ao departamento de 

emergência ocorrem anualmente devido a hipoglicemia relacionada à insulina, 

e sequelas neurológicas graves ocorreram após esse incidente em 60,6% 

dessas visitas (GELLER et al., 2014). De forma mais ampla, de acordo com a 

Associação Americana de Diabetes, cerca de 280 mil visitas de Departamento 

de Emergência em 2011 foram devidas a hipoglicemia e aproximadamente 175 

mil devidos crise hiperglicêmica (ADA, 2015). Os opíodes provocaram mais de 

33 mil mortes nos Estados Unidos durante um ano (CDC, 2016). 

Dentre as diferentes metodologias de indetificação de danos provocados 

por medicamentos, que abrange notificação voluntaria, equipe de 

farmacovigilância, entrevista com profissionais envolvidos no cuidado, alguns 

estudos utilizam desta ultima como forma de mapear os danos que os 
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pacientes estão sendo expostos, bem como compreender a cultura de 

segurança do paciente em que esse profissional esta envolvido. Dessa forma, 

ao questionar profissionais de saúde sobre em sua prática clínica terem se 

envolvido em EMs e danos ocasionados por estes, os profissionais relataram 

ter experimentado EMs envolvendo um grupo de medicamentos, a maioria dos 

quais atingindo o paciente; no entanto, apenas 6% resultaram em danos 

temporários, 1% resultaram em danos permanentes e 2% em morte (ENGELS 

E CIARKOWSKI, 2015). Para médicos e enfermeiros, os medicamentos que 

consideravam com maior potencial de causar danos aos pacientes, se usados 

incorretamente, 25,6% desses profissionais responderam catecolaminas, 

seguidos da morfina e seus derivados (20%), cloreto de potássio (13,6%), 

anticoagulantes (9,6%) e insulina (8,8%); esses profissionais relataram ainda 

que em suas experiências práticas, já presenciaram lesões ou morte 

relacionada a erros com catecolaminas, agentes citotóxicos e cloreto de 

potássio, beta-bloqueadores, digoxina, amiodarona e morfina (BATAILLE et al., 

2015). Nesse sentido, alguns autores descrevem classes e medicamentos que 

se destacam por causarem danos mais graves (ALJADHEY et al., 2016; 

BATAILLE et al., 2015; BECKETT et al., 2012; CABILAN et al., 2017; 

MANSOURI et al., 2014; PAPARELLA, 2010; TYYNISMAA et al., 2017; WANG 

et al., 2015). Ademais, as consequências clínicas e taxas de prevalências dos 

danos provocadas pelos EMs são poucos abordados na literatura (SALMASI et 

al., 2015).  

 

2.4 Segurança do paciente no uso de medicamentos 

Há mais de duas décadas, a falta de segurança do paciente dentro dos 

ambientes de saúde vem sendo uma preocupação para entidades de saúde. 

Nesse sentido, iniciou-se a World Alliance for Patient Safety, cujo objetivo é 

promover politicas e estratégias voltadas para a segurança dos pacientes 

(WHO, 2004; WHO, 2006). Com o objetivo de publicar um documento que 

contemplasse os termos e definições utilizadas para segurança do paciente e 

estabelecer um termo padrão como “sendo à redução dos riscos de danos 

desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável”, 
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a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2009 lançou o documento 

Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety 

(RUNCIMAN et al., 2009; WHO, 2009).  

 

Mesmo com as diversas publicações da Organização Mundial de Saúde  

e criação de diversas entidades voltadas para segurança do paciete, houve 

aumento do uso de medicamentos, a complexidade da utilização e o processo 

de manejo da farmacoterapia, principalmente em ambiente hospitalar, os 

medicamentos são ainda uma preocupação atual para segurança do paciente 

(AHRQ, 2017; CLASSEN E METZGER, 2003; HICKNER et al., 2010). Neste 

sentido, a OMS lançou em 2017 o terceiro desafio global para segurança do 

paciente com o tema “medicação sem danos”, uma iniciativa global para reduzir 

em 50% os danos graves e evitáveis associados a medicamentos em todos os 

países nos próximos cinco anos (WHO, 2017).  

No Brasil, em 2009 foi criado o Centro Colaborador para a Qualidade do 

Cuidado e Segurança do Paciente (Proqualis), para produzir e disseminar 

informações e tecnologias em qualidade e segurança do paciente (BRASIL, 

2009). Apenas quatros anos após sua criação, em 2013, teve início a partir da 

Portaria nº 529/13 o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

posteriormente a RDC nº 36, que institui ações para a segurança do paciente 

em serviços de saúde e dá outras providências. Esses documentos legais têm 

como objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde (BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2013b). Para promover o amparo teórico aos gestores e profissionais de saúde, 

um ano após essas medidas, foi publicado o Documento de referência para o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL, 2014).  

Na literatura há estratégias descritas para a segurança do uso de 

medicamentos que podem ser empregadas na pratica clínica. A conciliação de 

medicamentos é uma dessas estratégias, e segundo revisão sistemática, a 

mais eficaz e de custo mais baixo para prevenção de Evento adverso a 

medicamento (ETCHELLS et al., 2012). Atualmente, com o advento da 

tecnologia da informação em saúde, várias maneiras de se melhorar a 

segurança do paciente quanto ao uso de medicamentos vem sendo 
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empregadas. Estas podem, impactar positivamente todas as principais etapas 

do sistema de medicação em hospitais, conhecidas como propensas a erros: 

prescrição (estruturando prescrições e verificando erros), distribuição 

(codificação de barras e automação) e administração (através de registros 

eletrônicos da administração de medicamentos e bombas inteligentes) 

(SEIDLING E BATES, 2016).  

Outra estratégia testada para aumentar a segurança do paciente foi a 

Adverse Drug Event Quality Collaborative (ADEQC), que reduziu em 76,5% a 

taxa de EAMs prejudiciais durante o período de dois anos. Fatores como 

modelos colaborativo de qualidade interna, o foco nas formas como erro no 

processo de gerenciamento de medicação ocorrem, o uso confiável de um 

pacote de prevenção de EAMs e a evolução de uma cultura de segurança que 

levou a um aumento nos relatórios de EMs, contribuíram para o sucesso da 

estratégia ADEQC (MCCLEAD et al., 2014). 

A lista de MAVs é considerada também uma estratégia de segurança do 

paciente, de modo a conscientizar os profissionais de saúde quanto aos riscos 

que algumas classes e medicamentos causam, para que possam implementar 

de estratégias para reduzir os erros que levam a danos (GRISSINGER, 2016). 

Para tanto, existem recomendações para prevenção de EMs envolvendo MAVs 

e são baseadas em três princípios: (1) reduzir a possibilidade de ocorrência de 

erros; (2) tornar os erros visíveis; e (3) minimizar as consequências dos erros. 

Tais princípios orientam o desenvolvimento de estratégias para redução de 

erros que englobam esses medicamentos e devem estar fundamentadas na 

simplificação e padronização de procedimentos (COHEN E MANDRACK, 2002; 

ISMP, 2014).  

As ações para reduzir o risco de erros relacionados aos MAVs 

envolvem: (1) padronização dos procedimentos para sua prescrição, 

armazenamento, preparo e administração; (2) restrição ao acesso; (3) 

melhoras na qualidade e na acessibilidade à informação sobre esses 

medicamentos; (4) uso de rótulos auxiliares e alertas automáticos e (5) 

implementação de serviços de Farmácia Clínica. A adoção de dupla checagem 

(duplo check) manual ou automatizada, também deve ser utilizada sempre que 
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possível (ISMP, 2014). Ademais, o Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP) presente em alguns países do mundo publica periodicamento 

guidelines e boletins informativos sobre medidas de segurança voltadas para o 

uso dos MAVs (GRISSINGER, 2016; ISMP, 2012; ISMP, 2014; ISMP, 2015). 

2.5 Medicamentos de Alta Vigilância  

Segundo o ISMP, os MAVs “são aqueles medicamentos que apresentam 

um risco aumentado de causar danos significativos ao paciente quando eles 

são usados por erro” (ISMP, 2017). São também denominados Medicamentos 

Potencialmente Perigosos (MPP) e Medicamentos de Alto Risco (MAR) (ISMP, 

2015). Uma lista com todos os MAVs de uso hospitalar e ambulatorial foi 

desenvolvida pela The Joint Commission em 1999, junto com conceito de 

MAVs. Essa relação de MAVs vem, desde então, sendo atualizada a partir da 

análise dos relatórios de EMs submetidos voluntariamente ao ISMP, relatórios 

de erros prejudiciais na literatura e contribuições de profissionais e 

especialistas em segurança do paciente (ISMP, 2015; THE JOINT 

COMMISSION, 1999). O ISMP dos Estados Unidos e do Brasil adotam as listas 

de MAVs que podem ser observadas nos Quadro 2. 

 

Quadro 2. Lista do The Institute for Safe Medication Practices (ISMP) de 

Medicamentos de Alta Vigilância  

Medicamentos 

Lista 

ISMP/Estados 

Unidos 

Lista ISMP/Brasil 

Epinefrina subcutânea X X 

Injeção de sulfato de magnésio X X 

Metotrexato, uso oral, não 

oncológico 

X X 

Tintura de ópio X X 

Oxitocina intravenoso X X 

Nitroprussiato de sódio injetável X X 
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Quadro 2. Lista do The Institute for Safe Medication Practices (ISMP) de 

Medicamentos de Alta Vigilância. Continuação 

Medicamentos 

Lista 

ISMP/Estados 

Unidos 

Lista ISMP/Brasil 

Cloreto de potássio concentrado 

injetável  

X X 

Fosfatos de potássio injetável X X 

Prometazina intravenosa X X 

Vasopressina intravenosa ou 

intraóssea 

X X 

Epoprostenol intravenoso (Flolan) X - 

Insulina U-500 (especial ênfase) X - 

Glicose hipertônica (concentração 

maior ou igual a 20%) 

- X 

Água estéril para inalação e 

irrigação (embalagens de 100 mL 

ou volume superior) 

- X 

Cloreto de sódio hipertônico 

injetável (concentração maior que 

0,9%) 

- 

 

X 

Fonte: ISMP, 2013; ISMP, 2014. 

 

As listas de MAVs do ISMP contêm algumas classes terapêuticas e 

medicamentos específicos, os quais apresentam características que podem 

causar lesões permanentes e morte aos pacientes. São exemplos dessas 

classes e medicamentos específicos: sedativos, analgésicos, antitrombóticos, 

anticoagulantes, anestésicos, medicamentos cardiovasculares e insulina 

(ALJADHEY et al., 2016; BATAILLE et al., 2015; BECKETT et al., 2012; 

CABILAN et al., 2017; MANSOURI et al., 2014; PAPARELLA, 2010; PIAZZA et 

al., 2011; TYYNISMAA et al., 2017; WANG et al., 2015). O ISMP classificou 
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insulina, opiáceos e narcóticos, cloreto de potássio ou fosfato, anticoagulantes 

e cloreto de sódio como sendo os cinco principais MAVs (ISMP, 2012).  

A literatura científica dispõe de poucos dados quanto às taxas de 

prevalência de EMs provocados por MAVs, bem como sobre os danos que 

estes provocam (SAEDDER et al., 2014; TYYNISMAA et al., 2017). Os MAVs 

foram considerados para alguns autores preditores independentes de danos 

aos pacientes (ALSHEHRI et al., 2017; BECKETT et al., 2012). Stavroudis e 

colaboradores (2010) realizaram um estudo retrospectivo transversal de 6.749 

relatórios de EMs em Unidade de Terapia Intensiva neonatais, em que 163 

centros de saúde dos Estados Unidos reportaram EMs em seus relatórios, 

MAVs foram mencionados em 1.487 relatos (22%) como causas dos danos.  

Ademais, as taxas de EMs relatadas, parecem ser baixas, em contraste com 

percepções e experiências de profissionais de cuidados e a incidência dos 

erros relatados na literatura (HENEKA et al., 2016). Segundo revisão 

sistemática conduzida por Manias e colaboradores (2012), nos estudos 

incluídos, apenas os erros reportados foram examinados, demostrando 

subestimação importante de erros reais e dos danos. 

Nos Estados Unidos, aproximadamente 50% dos EMs foram associados 

a anticoagulantes, sendo a heparina (58%) e a varfarina (21%) os 

medicamentos mais envolvidos em erros (PIAZZA et al., 2011). Estudo 

realizado na Irlanda, os medicamentos não-opióides para cuidados paliativos 

em três anos representaram 33 a 58% dos EMs (O'BRIEN et al., 2017). Na 

Austrália e Nova Zelândia, mais de 50% dos incidentes com anestésicos foram 

considerados evitáveis, desses cerca de 26% foram associados com danos 

ao paciente e 4% adicionais com a morte (GIBBS et al., 2017). Em outro estudo 

realizado na Arábia Saudita, os anticoagulantes (22%) e antibióticos (21%) 

foram às classes de medicamentos mais associadas à EMs (ALJADHEY et al., 

2016).  

Alguns estudos identificaram em quais etapas do processo de 

medicação os erros com MAVs ocorreram. Em estudo realizado na Bélgica, 

erros de posologia inadequada (47%), omissão do medicamento (34%), 

escolha inapropriada do medicamento (8%), contraindicação conhecida (6%) 
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foram responsáveis por danos aos pacientes (MARQUET et al., 2017). Na 

China, os erros de administração de medicamentos ocorreram por omissão em 

33% dos casos, seguido de erro de administração no paciente errado (18%), 

erro de preparação (13%), erro de tempo de dosagem em 9%, erro de dose 

9%, erro de via de administração em 3%, administração duplicada em 3%, e 

velocidade de infusão em 2% (WANG et al., 2015). Na Austrália, ocorreram 

28% de EMs, sendo 17% relacionados à prescrição e 11% à administração de 

medicamentos (MANIAS et al., 2014). 

No Brasil, um estudo transversal se observou que 12% dos EMs 

estavam relacionados à MAVs, sendo os anestésicos venosos provocadores de 

43% dos erros, enquanto os anticoagulantes provocaram 27% dos erros e os 

analgésicos narcóticos 22% (BOHOMOL, 2014). Em outra investigação no 

país, foram encontrados erros de prescrição em 90% das prescrições que 

continham MAVs (SILVA et al., 2011). 

Quanto à identificação de MAVs por profissionais da pratica clínica, a 

maioria destes identificaram agentes de sedação intravenosa (IV) (53%), 

antiarrítmicos IV (51%), agentes anestésicos (65%) e agentes adrenérgicos IV 

(61%) como MAVs (ENGELS E CIARKOWSKI, 2015). Quatro classes não 

foram incluídas na lista de MAVs proposta pelo ISMP, mas foram citadas por 

profissionais de saúde como medicamentos que deveriam está na presente 

lista, tais como os antibióticos, analgésicos, medicamentos antiepilépticos e 

imunossupressores.  Para 22% dos médicos e 53% dos enfermeiros, a morfina 

é o medicamento mais frequentemente associado EMs (BATAILLE et al., 2015; 

ENGELS E CIARKOWSKI, 2015).  

Mesmo que os erros que ocorrem com os MAVs não sejam os mais 

frequentes, suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar 

lesões permanentes ou a morte (GRISSINGER, 2016; ISMP, 2015). Diversas 

organizações dedicadas à segurança do paciente no mundo recomendam aos 

profissionais de saúde que conheçam seus riscos e implementem práticas para 

minimizar a ocorrência de erros envolvendo este grupo de medicamentos nos 
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diferentes locais de prestação de serviços (GRISSINGER, 2016; ISMP, 2015; 

THE JOINT COMMISSION, 1999).   

Há poucos relatos na literatura de casos de EMs que provocam danos 

envolvendo os MAVs. A escassez de informações acerca da incidência de 

eventos adversos a esses medicamentos é provavelmente devida a não 

notificação por parte das equipes envolvidas nos cuidados aos pacientes 

(BATES et al., 1995; GRIFFIN et al., 2009; TYYNISMAA et al., 2017). No 

entanto, é importante conhecer quais medicamentos e sistemas de medicação 

que - em decorrência de erros - provocam danos aos pacientes, para que 

possam ser realizadas estratégias para melhora da segurança dos pacientes 

(BATAILLE et al., 2015; GRISSINGER, 2016; OTERO et al., 2014; PENG E 

WU, 2017). Ademais, a grande quantidade de medicamentos presentes nas 

listas de MAVs podem provocar fadiga no processo do profissional de saúde, 

que pode vir a realizar condultas de segurança desnecessárias.  

Frente ao exposto, a implementação de estratégias de segurança para 

uso dos medicamentos requer conhecimento quanto aos EMs, em quais etapas 

do sistema de medicação esses erros acontecem e quais os danos infligidos 

aos pacientes quando ocorre falha por parte da equipe de saúde hospitalar. 

Para tanto, é necessário adotar metodologias bem empregadas para identificar 

e classificar os EMs e danos. Ademais, as listas de MAVs são consideradas 

estratégias de segurança, no entanto, não há na literatura estudos que 

comprovem que esses medicamentos podem provocar mais danos aos 

pacientes quando comparados a medicamentos em geral. Não há estudos que 

abordem essa temática e que identificam sistematicamente as taxas de 

prevalências dos danos provocados pelos medicamentos em gerais e dos 

presentes nas listas de MAVs. Dessa forma. Para tanto, o objetivo desse 

trabalho é identificar sistematicamente na literatura a prevalência de danos 

provocados por MAVs quando utilizados erroneamente e recomendar 

metodologias para identificar e classificar os EMs e danos, bem como salientar 

a importância de cada unidade hospitalar criar sua própria lista de MAVs. 
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2.6 Histórico da Dissertação 

 

O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social da 

Universidade Federal de Sergipe – Brasil (LEPFS/UFS) fundado em 2007, tem 

como objetico o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão e formar pesquisadores para desenvolverem estudos na 

área da Farmácia Social. O LEPFS possui missão de inovar e formar 

profissionais para o cuidado ao paciente, para promoção do uso racional dos 

medicamentos e para o ensino.  

 

Desde a sua criação o LEPFS se configura como uma das referências 

nacionais no ensino e no desenvolvimento de pesquisas e extensão na área 

farmacêutica. São temas desenvolvidos: educação farmacêutica; comunicação 

farmacêutica; desenvolvimento, tradução, adaptação transcultural e validação 

de instrumentos; implantação e desenvolvimento de serviços clínicos 

farmacêuticos (SCF); avaliação do impacto dos SCF nos resultados em saúde; 

políticas e sistemas de saúde; avaliação do processo de trabalho dos 

farmacêuticos; saúde baseada em evidências; farmácia clínica e segurança do 

paciente; gerontologia; avaliação de competências clínicas; capacitação e 

formação de recursos humanos; e, uso racional de medicamentos. Importante 

destacar que estes trabalhos foram desenvolvidos nos diferentes cenários do 

sistema de saúde brasileiro, como farmácias comunitárias, farmácias 

especializadas, hospitais, ambulatórios, instituições de longa permanência para 

idosos, dentre outros. 

No contexto da farmácia clínica e segurança do paciente, as pesquisas 

elaboradas pelo LEPFS tiveram inicio em 2010, com a dissertação, da 

pesquisadora Jullyana de Souza Siqueira Quintans, cujo tema de estudo focou 

nos erros de medicação, e em especial de prescrição, em uma clínica 

cardiológica de um hospital privado do Nordeste do Brasil. Esse mestrado 

gerou três publicações e contribuiu para que o Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (HU/UFS) passasse a ser um cenário para as 

pesquisas do grupo (LYRA-JR et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2011; SIQUEIRA 

et al., 2012). Os trabalhos tiveram continuidade por meio de pesquisas que 
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envolveram a atuação do farmacêutico em serviços clínicos em colaboração 

com a equipe de saúde para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes, 

bem como atuar em prol da segurança do pacientes. 

A Msc. Tâmara Natasha Gonzaga de Andrade Santos desenvolveu em 

2011 sua dissertação de mestrado, cujo tema foi a avaliação da intervenção 

farmacêutica na identificação e manejo de interações medicamentosas em 

unidade de terapia intensiva, este trabalho gerou um artigo publicado 

(ANDRADE et al., 2015). Atualmente, esta pesquisadora realiza sua pesquisa 

de doutorado intitulada “Desenvolvimento de um prontuário orientado para 

resolução de problemas farmacoterapeuticos em pacientes de Unidade de 

Terapia Intensiva” sob orientação do Profº. Dr. Alfredo Dias de Oliveira Filho. 

Atualmente esse professor faz parte do Grupo de Ensino e Pesquisa em 

Farmácia Social (GEPFS), grupo este que integra os professores que fizeram 

parte do LEPFS e que continuaram em seu novo cenário de trabalho a realizar 

pesquisas no âmbito da Farmácia Social em parceiria com o LEPFS.   

Em 2014, a pesquisadora Carina Carvalho Silvestre defendeu a 

dissertação intitulada “Necessidade da conciliação de medicamentos: avaliação 

da história da farmacoterapia de pacientes admitidos em um hospital 

universitário”, constituindo o primeiro trabalho do grupo sobre conciliação de 

medicamentos (SILVESTRE, 2014). Trabalho esse que gerou três publicações 

(SILVESTRE et al., 2016; SILVESTRE et al., 2017a; SILVESTRE et al., 2017b). 

A mesma atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado na área de 

segurança do paciente, com enfoque na conciliação de medicamentos. Sendo 

resultado desses trabalhos a disponibilização de um novo cenário hospitalar 

para realização das pesquisas do LEPFS, o Hospital de Urgências de Sergipe 

(HUSE), local este que a doutoranda Thaciana dos Santos Alcântara está 

desenvolvendo o seu projeto, cujo enfoque é a segurança do paciente, e o 

trabalho é intitulado “Impacto da Conciliação de Medicamentos no setor de 

pediatria de um hospital público de alta complexidade”, sendo o tema central a 

segurança do paciente.  

No que diz respeito às pesquisas sobre Medicamentos de Alta 

Vigilância, as pesquisa deram inicio em 2016 com a então aluna de mestrado 

Michelle Santos Menezes defendendo sua dissertação intitulada “Perfil de 
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segurança dos Medicamentos de Alta Vigilância: uma revisão sistemática de 

ensaios clínicos randomizados” (MENEZES, 2016). A mesma deu continuidade 

no tema no doutorado que se iniciou em 2016 sob orientação do Profº. Dr. 

Alfredo Dias de Oliveira Filho. Portanto, o referido tema ainda apresenta grande 

potencial de exploração de pesquisa pelo grupo. 
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3.1 Objetivo geral 

• Determinar a prevalência dos danos aos pacientes envolvendo 

medicamentos de alta vigilância em decorrência de erros de 

medicação em hospitais. 

3.2 Objetivos específicos  

• Identificar os tipos de danos aos pacientes envolvendo 

Medicamentos de Alta Vigilância em decorrência de erros de 

medicação em hospitais; 

• Identificar os Medicamentos de Alta Vigilância mais relacionados a 

danos aos pacientes em decorrência de erros de medicação no 

âmbito hospitalar; 

• Constatar as evidências de segurança dos Medicamentos de Alta 

Vigilância na literatura científica; 

• Recomendar para comunidade acadêmica e entidades de segurança 

do paciente metodologias adequadas para identificação de EMs e 

danos; 
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4. RESULTADOS 

4.1 Capítulo 1 - PREVALÊNCIA DE DANOS PROVOCADOS POR DE ERROS 

DE MEDICAÇÃO ENVOLVENDO MEDICAMENTOS DE ALTA 

VIGILÂNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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RESUMO 

Introdução: embora o uso de Medicamentos de Alta Vigilância (MAVs) seja 

considerado como um preditor de dano ao paciente, as evidências científicas de que os 

atuais MAVs têm maior probabilidade de causar danos quando há erros de medicação 

(EMs) têm sido pouco estudadas. Contudo, pouco se sabe sobre os tipos e prevalência 

de danos envolvendo após EMs em hospitais. Objetivo: determinar a prevalência e 

tipos dos danos causados pelos MAVs após erros de medicação em hospitais. Método: 

foram utilizadas quatro bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, Scopus, web of 

science e Lilacs busca de artigos publicados até junho de 2017. Para identificação dos 

artigos foram utilizados descritores do Medical Subject Headings (MeSH) e outros 

descritores não padrões. Foram incluídos estudos que realizaram a detecção e/ou 

determinaram a frequência de danos causados por medicamentos de alta vigilância em 

decorrência de EMs em hospitais. Resultado: Inicialmente, foram identificados 6.244 

artigos. No total, cinco estudos foram incluídos nesta revisão sistemática. A prevalência 

de danos nos estudos variou de 3,8 a 100% dos EMs. A severidade dos erros variou de 

0,1 a 19,2% para erros moderados, 0,2 a 15,4% para erros graves e 1,9% foram letais 

para os pacientes. De modo geral, 16,3% de danos ocorreram devido a EMs com MAVs 

e menos de 0,01% resultaram em morte. As maiores prevalências de danos aconteceram 

com os medicamentos cloreto de potássio a 15%, insulina e epoprostenol. A menor 

prevalência foi relacionada a erros de administração de anticoagulantes. A 

heterogeneidade metodológica limitou as comparações diretas entre os estudos. 

Conclusão: de acordo com as evidências da literatura, poucos dos EMs levam à morte, 

ademais desfechos como hipotensão, hipoglicemia, hiperglicemia, hemorragia, parada 

cardíaca, acidente vascular cerebral, hospitalização prolongada, coma, lesão permanente 

também foram provocadas por MAVs quando usados com EMs Em geral, a prevalência 

de danos decorrentes de EM envolvendo o uso de um pequeno número de MAVs foi 

maior que a prevalência de danos decorrentes de erros envolvendo outros 

medicamentos, porém tal relação foi pouco estudada. Foram identificadas poucas 

evidências de que a maioria dos medicamentos presentes na lista do ISMP se 

enquadram no conceito de medicamentos de alta vigilância.  

Descritores: medicamentos de alta vigilância, erros de medicação, danos, eventos 

adversos a medicamentos preveníveis, hospital.  
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1 INTRODUÇÃO 

Quaisquer eventos evitáveis que podem causar ou levar ao uso inadequado de 

medicamentos ou danos aos pacientes, enquanto os medicamentos estão sob o controle 

de um profissional de saúde, paciente ou consumidor,  são considerados Erros de 

Medicação (EMs) [1]. Em todo mundo, no âmbito hospitalar, ocorrem em média 7,0% 

erros de prescrição [2], 0,1% a 2,7% erros de distribuição [3] e 19,0% erros de 

administração  [4], mesmo que os EMs possam ocorrer em outras etapas do processo de 

medicação, esses vem sendo poucos estudados, e o paciente está susceptível também a 

EMs nas transcrições, nos processos de preparo da dose e nas ações de monitoramento 

da farmacoterapia [3, 5-11].  

De acordo com a literatura, 27 a 72% dos EMs envolvem Medicamentos de Alta 

Vigilância (MAVs) [10, 12, 13], e envolvem de 11% a 33% de todos os medicamentos 

estudados [14, 15]. De acordo com o Institute for Safe Medication Practices  (ISMP), os 

MAVs “são aqueles medicamentos que apresentam um risco aumentado de causar 

danos significativos ao paciente quando eles são usados de modo errado” [16]. Entre as 

classes e medicamentos presentes na nesta lista, os antibióticos, sedativos, analgésicos, 

antitrombóticos, anticoagulantes, anestésicos, medicamentos cardiovasculares, insulina 

e albumina estavam relacionados à metade dos danos moderados ou graves [12-15, 17-

21]. Sendo esses medicamentos considerados preditores de dano ao paciente [12, 22].  

Ao contrário da relação entre EMs e MAVs, a relação entre os MAVs e os danos 

decorrentes da utilização errada destes ainda é pouco conhecida. O aumento do risco de 

danos dos MAVs quando comparados aos demais medicamentos não foi estimado na 

literatura científica [15, 23, 24]. Até o momento, as listas de MAVs têm utilizado como 

base principalmente a opinião de experts [25, 26]. Passadas quase duas décadas desde a 

divulgação da primeira lista, as evidências de que tais medicamentos atuam dentro do 

conceito de Medicamento de Alta Vigilância ainda são limitadas e escassas. 

 O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e os tipos de danos 

causados pelos MAVs após EMs. 
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2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica de acordo com a 

declaração PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses) [27]. O estudo foi realizado de maio de 2017 a fevereiro de 2018. O 

protocolo deste estudo foi registrado no PROSPERO [28] com o nº CRD 42017068739. 

 

2.1 Pergunta da Pesquisa 

Para definir a questão clínica, os critérios de elegibilidade e a estratégia de 

pesquisa foram baseados em elementos PICO (População, Intervenção, Comparação e 

Resultado): (1) população: pacientes hospitalizados; (2) intervenção: pacientes expostos 

a erros de medicações; (3) comparação: pacientes não expostos a erros; (4) resultados 

predefinidos: danos [29]. 

Desse modo, essa revisão buscou responder a seguinte pergunta: qual risco de 

danos envolvendo Medicamentos de Alta Vigilância em decorrência de erros de 

medicação em hospitais? 

 

2.2 Definições 

Duas definições para danos aos pacientes são amplamente utilizadas na 

literatura, sendo estas, a definição do National Patient Safety Foundation (NPSF) “um 

comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito deletério 

decorrente disso, incluindo doenças, lesões, sofrimento, deficiência e morte, e podem 

ser físicos, sociais ou psicológicos” [30] e do Institute for Healthcare Improvement 

(IHI)  “lesão física não intencional resultante ou contribuída por assistência médica que 

requer adicionais monitoramentos, tratamento ou hospitalização, ou que resulte na 

morte do paciente” [31]. The National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (NCC MERP) define Erro de Medicação (EM) como 

“qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamento 

ou dano ao paciente, enquanto o medicamento está sob o controle de um profissional de 

saúde, paciente ou consumidor” [1]. As definições de danos e EMs adotadas para o 

presente estudo corroboram com os termos mais empregados na segurança do paciente 

relacionados a medicação e definidos através de buscas sistemáticas na literatura e 

Método Delphi  [32, 33]. 
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Dentre as listas disposta pelo ISMP presente nos Estados Unidos, Canadá, 

Espanha e Brasil, foram utilizadas para presente revisão sistemática a Lista do ISMP 

Estados Unidos de Medicamentos de Alta Vigilância em configurações de cuidados 

agudos [34] e a Lista do ISMP Brasil de Medicamentos de Alta Vigilância utilizados em 

hospitais [25]. Estas listas se complementavam de forma a contemplar os medicamentos 

presentes nas demais listas. 

 

2.3 Estratégia de busca 

Uma busca abrangente da literatura foi conduzida nas bases de dados PubMed, 

Scopus, web of science e Lilacs para artigos publicados até junho de 2017. Para 

identificação dos artigos foram utilizados descritores para atender a pergunta da 

pesquisa e com a finalidade de contemplar todos os medicamentos presentes nas listas 

de MAVs adotadas para o estudo, os descritores Medical Subject Headings (MeSH) 

utilizados foram: “Medication Errors”, “Epinephrine”, “Magnesium Sulfate”, 

“Methotrexate”, “Nitroprusside”, “Potassium Chloride”, “Potassium Phosphate”, 

“Promethazine”, “Vasopressins”, “Epoprostenol”, “Insulin”, “Oxytocin”, “Saline 

Solution, Hypertonic”, “Glucose Solution, Hypertonic”, e outros descritores não 

padrões: “High-Alert Medication”, “Opium Tincture”, “Sterile Water for Injection”, 

“Sterile Water for Irrigation”. Os descritores foram adaptados para cada base de dados e 

combinados por meio de operadores booleanos (OR e AND).  

 

2.4 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos estudos originais observacionais e experimentais que atenderam 

aos seguintes critérios: 1) realizaram a detecção de danos causados por medicamentos 

de alta vigilância em decorrência de EMs em hospitais; 2) possibilitaram determinar a 

frequência de danos causados por medicamentos de alta vigilância em decorrência de 

EMs em hospitais; 3) determinaram a frequência de danos causados por medicamentos 

de alta vigilância em decorrência de EMs em hospitais; 4) foram publicados em inglês, 

português ou espanhol; 5) foram publicados até junho de 2017. 

Nesta revisão sistemática foram adotados como critérios de exclusão: 1) livros, 

relatos de casos, resumos de congressos, cartas ao editor, resultados e relatórios de 
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prêmios; 2) revisões sistemáticas ou meta-análises; 3) estudos com limitações 

metodológicas capazes de impedir analise do tipo e frequência de danos causados por 

medicamentos de alta vigilância em decorrência de EMs; 4) artigos que abordaram 

farmacoterapia para câncer; 5) artigos que abordaram farmacoterapia em gestantes; 6) 

artigos que abordaram farmacoterapia em pediatria; 7) artigos não disponibilizados na 

íntegra. 

 

2.5 Seleção de estudos  

Após a busca nas bases de dados, o processo de seleção foi realizado em quatro 

etapas: 1) a exclusão de artigos repetidos; 2) análise de todos os títulos dos artigos; 3) 

avaliação dos resumos dos artigos cujos títulos foram selecionados e 4) análise dos 

artigos completos cujos resumos foram selecionados. Da primeira à quarta etapa, os 

estudos foram selecionados de forma independente por dois avaliadores (B.M.C.S.A. e 

A. S. G.), em caso de discordância, um terceiro avaliador (D.P.L.J.) analisou e julgou as 

discrepâncias.  

 

2.6 Extração dos dados 

Ao final da seleção dos artigos foram extraídas em duplicata as seguintes 

variáveis: autores, ano de publicação, revista, local do estudo, tipo de estudo, cenário de 

prática dentro do âmbito hospitalar, duração do estudo, tipo de seleção da amostra, 

tamanho da amostra, condições clínicas, limitação do estudo, observações, método 

utilizado para detectar o EM, qual definição de EM adotada pelo estudo, método 

utilizado para indetificar o dano, qual definição empregada para dano, tipo do dano 

causado ao paciente, desfecho analisado pelo autor, severidade EM/dano foi relatada 

pelo autor, classificação da severidade do EM/dano, etapa do processo de medicação em 

que ocorreu o erro/dano, medicamentos envolvidos no erro/dano, utilização do conceito 

de MAV, tipo e prevalência do erro, tipo e prevalência do dano. 

 

2.7 Avaliação da validade  

2.7.1 Avaliação da qualidade dos estudos  

 A avaliação da qualidade metodológica e do risco de viés do ensaio clínico 

randomizado foi realizada utilizando o instrumento de avaliação Cochrane Risk of Bias 
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Tool, composta por seis domínios, sendo esses a geração de sequência, ocultação da 

sequência, cegamento dos participantes, pesquisadores e avaliadores de resultados, 

dados incompletos de resultados, relatório de resultados seletivos e outras fontes de viés 

[35]. Para avaliação, os autores responderam a uma pergunta específica para cada 

domínio, com “ + ” indicando um baixo risco de viés, e “ - ” indicando alto risco de 

viés, ou “ ? ” sem informação suficiente para julgamento do risco de viés. O estudo que 

todos os critérios apresentaram baixo risco de viés, foi considerado de boa qualidade 

metodológica; de qualidade razoável, quando um critério foi definido com alto risco de 

viés ou dois critérios pouco claros; baixa qualidade, quando dois ou mais critérios 

listados como alto ou pouco claro risco de viés.  

Para avaliação da qualidade dos estudos de coorte foi utilizada a Escala 

Newcastle-Ottawa (NOS) [36]. É uma ferramenta com validade e confiabilidade 

estabelecidas entre os avaliadores. Os revisores pontuaram estrelas para critérios 

dividios em três domínios de qualidade: (1) Seleção de Grupos de Estudo; (2) 

Comparabilidade dos grupos e (3) Determinação da exposição/ resultado. Cada domínio 

é dividido em outras subcategorias. Para cada domínio, pode ser obtido um máximo de 

4, 2 e 3 estrelas, respectivamente. O estudo que pontuou acima de seis pontos, foi 

considerado de boa qualidade metodologica.  

A avaliação da qualidade dos estudos transversais incluídos foi utilizada a 

ferramenta “Quality Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional 

Studies”, de modo que os autores responderam a quatorze perguntas específicas, com 

‘Sim’, ‘Não’ e ‘Não se aplica’ [37]. Todas as avaliações da qualidade dos estudos 

incluídos nessa revisão sistemárica foi realizada por dois revisores (B.M.C.S.A) e 

(S.F.R) independentes e as discrepâncias foram resolvidas por reunião e consenso entre 

os revisores.  

 

3 RESULTADOS 

Inicialmente foram identificados 6.244 artigos potencialmente relevantes. A 

amostra incluiu 1.594 registros duplicados, que foram removidos. Após análise dos 

títulos e dos resumos, 76 textos completos foram avaliados quanto à elegibilidade. No 

total, cinco estudos foram incluídos nesta revisão sistemática (Fig. 1). 
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[Inserir Figura 1] 

 

3.1 Características dos estudos 

Os estudos presentes nesta revisão sistemática foram realizados em quatro 

continentes e setes países diferentes, sendo dois estudos norte americanos [38, 39], um 

estudo europeu [40], um asiático [41] e um africano [42], estes estudos foram 

conduzidos de forma unicêntrico. Dois artigos incluídos não relataram em qual cenário 

de prática dentro do ambiente hospitalar foram conduzidos [38, 41], três estudos foram 

realizados em Unidade de Terapia Intensiva [39, 40, 42]. As condições clínicas dos 

pacientes estudados variaram: três estudos incluiam pacientes com doenças respiratórias 

[39, 40, 42], dois foram realizados com pacientes com doenças cardíacas [40, 42], e um 

estudo com pacientes que apresentavam doença renal [40].  

 

3.2 Terminologias e conceitos relacionados à EMs e Danos 

Dois estudos usaram diferentes definições de erros. O estudo de Benkirane et al. 

[42] utilizou a definição do NCC MERP [1] para EM, e a definição de Kopp et al. [43] 

para EAMs. Enquanto Garrouste-Orgeas et al. [40] adotou as definições de erros 

médicos e eventos adversos desenvolvidas por Kohn et al. [44]. Nenhum estudo usou 

definições para danos. Quatro estudos relataram taxas de danos que se relacionaram a 

EM em diferentes etapas do sistema de medicação, desde a prescrição até a 

administração [38-41]. O método utilizado para detecção dos erros e danos foi descrito 

em apenas um estudo: por meio de rondas farmacêuticas diárias e relatórios da equipe 

de saúde [42] (Tabela 1). Os estudos de Sheu et al.[41] e Dunkley et al. [39] adoraram o 

conceito de MAVs disposto pelo ISMP para os medicamentos pesquisados.  

 

[Inserir Tabela 1] 

 

3.3 Desfechos relacionados à EMs 

Dentre os estudos incluídos, dois relataram erros de administração como 

causadores de danos [40, 41], um estudo relatou erros de administração - no entanto, 

não relacionando-o diretamente ao dano [42] - e três estudos relataram os subtipos de 

EMs que provocaram danos [38, 39, 41]. 
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A prevalência de danos nos estudos variou de 3,8 a 100% dos EMs, sendo as 

maiores prevalência em estudos realizados com os medicamentos cloreto de potássio a 

15%, insulina e epoprostenol [39-41]. E a menor prevalência, em um estudo de ensaio 

clínico relacionado a erros de administração de anticoagulantes [40]. As características 

dos estudos incluídos são apresentadas na Tabela 1. 

 

3.4 Tipos e severidades dos danos ao paciente 

Erros de administração de insulina provocaram 1.370 (16,8%) danos aos 

pacientes, sendo 3 (0,1%) coma e 1 (0,1%) morte [40, 41]. Erros de administração de 

cloreto de potássio a 15% causaram 4 (100%) dano, destes, 2(50%) resultaram em 

necessidade de ressuscitação do paciente e 2(50%) em morte [41]. Erros de 

administração de epoprostenol provocaram 3 (100%) dano e alguns pacientes 

apresentaram mais de um dano; 3 (100%) apresentaram hipotensão, 2 (66,7%) 

taquicardia e 2 (66,7%) trombocitopenia [39]. Um estudo identificou 30 (7,8%) danos 

relacionados a erros de prescrição e administração de anticoagulantes, desses, 7 (31,8%) 

correspondiam a embolia pulmonar e 4 (18,2%), hemorragia [40]. 

Três estudos relataram as taxas de severidade dos erros [38, 41, 42], e apenas um 

destes estudos [42] utilizou os critérios definidos pela NCC MERP [45], enquanto os 

demais adotaram critérios próprios. Os dados sobre a severidade dos erros revelaram 

que 0,1 a 19,2% foram moderados, 0,2 a 15,4% foram graves e até 1,9% foram letais 

para os pacientes. A análise de EMs envolvendo anestésicos, antibióticos e agentes 

adrenérgicos e dopaminérgicos revelou que esses medicamentos provocaram 19 (4,5%) 

de danos graves e mortes aos pacientes [38]. Outro estudo analisou os erros decorrentes 

da utilização de vários medicamentos em que mais da metade dos erros (55,5%) 

provocaram danos aos pacientes, com 9 (37,5%) dos erros levando os pacientes a risco 

de morte e óbito [42]. 

Não foram observadas evidências na literatura cientifica de que os seguintes 

MAVs têm alta probabilidade de provocar danos quando usados em erro: epinefrina, 

sulfato de magnésio, tintura de ópio, nitroprussiato de sódio, fosfato de potássio, 

prometazina, vasopressina, glicose hipertônica, água estéril e cloreto de sódio. 

 

3.5 Análise da qualidade metodológica dos estudos 
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O ensaio clínico randomizado foi avaliado como de baixa qualidade 

metodológica, os dados estão descritos na Tabela 2 [40]. No que se refere ao estudo de 

coorte, cujos dados são apresentados na Tabela 3, foram atribuídas quatro estrelas para 

o estudo, de modo que não pode ser considerado de boa qualidade metodológica [42]. 

Quanto aos estudos transversais, os dados estão dispostos na Tabela 4, o estudo 

conduzido por Orser, Chen e Yee [38] possuía três dos quatorze critérios estabelecidos 

pelo instrumento e Dunkley et al. [39] possuía seis critérios. Um estudo presente nessa 

revisão sistemática se tratava de um desenvolvimento metodológico, não sendo possível 

realizar a avaliação da qualidade metodológica do mesmo.  

 

4 DISCUSSÃO 

Os estudos aqui incluídos variaram consideravelmente em termos de 

metodologia e desfechos analisados. Tal heterogeneidade foi observada também nos 

termos e definições utilizadas para descrever os EMs. Contudo, nenhuma definição de 

danos foi descrita nos estudos, mesmo sendo danos e mortes indicadores de resultados 

das condutas para segurança do paciente, e um termo amplamente difundido [46, 32, 

47]. Para melhorar a qualidade dos dados e promover a comparação das taxas de 

prevalência de danos entre os estudos, não deve haver ambiguidade nas definições e nos 

métodos utilizados nas pesquisas [1, 32, 48]. Deve-se notar que nesta revisão os estudos 

foram realizados em continentes e países diferentes, em sua maioria desenvolvidos, 

possibilitando a analise ampla dos danos provocados por erros com MAVs. 

Apesar da ausência na literatura cientifica de dados robustos sobre a prevalência 

de danos em decorrência de EMs com MAVs, The Joint Commission criou - em 1999 - 

a lista e conceito de MAVs, e a mesma vem sendo atualizada e divulgada pelo ISMP 

desde então, a partir da análise dos relatórios de EMs submetidos voluntariamente ao 

ISMP, relatórios de erros prejudiciais na literatura e contribuições de profissionais e 

especialistas em segurança do paciente [25, 26, 49]. Entretanto, estudos sobre EMs e 

estratégias de segurança com MAVs são frequentemente conduzidos, mesmo não 

apresentando dados quantitativos que possibilitem analisar quais danos são mais 

frequentes, quais os medicamentos que os provocam e até mesmo quais as etapas do 

processo de medicação envolvidas [15, 22, 50-53]. Ademais, estudos presentes nessa 

revisão utilizaram o termo High-Risk Medications (HRM) para os medicamentos 
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analisados [38, 42]. De modo que esta revisão identificou uma clara necessidade de 

mais estudos para avaliar a prevalência de danos em decorrência de EMs, além da 

necessidade de se adotar métodos bem delineados que possibilitarão inferências mais 

precisas em revisões sistemáticas futuras.  

A maior parte dos estudos incluídos nesta revisão foi desenvolvida em nações 

economicamente desenvolvidas, cujas políticas de prevenção de danos são mais 

evoluídas, no entanto, ainda existem falhas nos processos de segurança do paciente. 

Nesse sentindo, é possível que os países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento em 

que as condições de saúde são reduzidas e as políticas de prevenção de danos são ainda 

pouco empregadas, possam possuir pouca quantidade de pacientes que sofrem de danos 

provocados por EMs ou nesses países a condulta de subnotificações/notificações 

realizadas de modo errôneo provoquem poucos estudos publicados quanto aos danos e 

EMs nesses paises.  

Em quatro estudos, além dos danos, foram identificados os medicamentos e 

etapas do sistema de medicação que causaram os erros que provocaram danos. Porém 

esses estudos foram limitados quanto à possibilidade de inferir quantos pacientes 

sofreram danos em decorrências de EMs. Três estudos relataram a prevalência de danos 

causados por EMs, enquanto outros dois apresentaram dados sobre taxas de EMs e de 

danos decorrentes destas, sem no entanto estabelecerem uma relação direta entre ambas 

por meio de valores de taxas [39, 40, 42]. Não foi possível avaliar nesta revisão a taxa 

de pacientes que sofreram danos, deste modo, esta revisão sistemática não consegue 

determinar qual a prevalência de exposição aos danos causados por MAVs entre os 

pacientes. Todavia, conseguimos identificar a prevalência de danos em relação a taxa de 

EMs que os pacientes haviam sofrido e quais os tipos de danos mais prevalentes dentro 

dos estudos.  

Os métodos utilizados para identificar EMs não foram relatados nos estudos 

incluídos, exceto no estudo de Benkirane et al. [42]. Usar métodos como o Global 

Trigger Tool, desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) para 

identificar de forma adequada os desfechos relacionados a EMs, contribui para maior 

fidedignidade dos estudos [31]. Mesmo existindo métodos desenvolvidos para 

identificar EMs e danos, ainda existe resistência dos pesquisadores quanto à 
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padronização internacional destes métodos [31]. Desse modo, pode ter ocorrido viés de 

vigilância e limitações metodológicas dos sistemas de notificações voluntária que 

podem resultar em identificações e classificações erradas dos danos e os fatores que os 

provocaram [46, 51, 54]. Os diferentes métodos para identificação de EM e danos levam 

a diferentes resultados, sendo recomendado usar uma combinação de métodos [52, 55-

59]. Os métodos para detecção dos EMs podem causar variância nas taxas dos erros e 

consequentemente produzir dados pouco confiáveis, deste modo, as pesquisas futuras 

devem atentar-se para os métodos mais adequados, tais como rondas farmacêuticas, 

notificações realizadas por equipe de farmacovigilância, para analisar os desfechos 

desejados. 

Apesar da elevada variação na prevalência dos danos causados pelos MAVs 

analisados, em geral, os danos com esses foram mais frequentes em comparação com os 

danos provocados por EMs envolvendo todos os medicamentos, sejam MAVs ou não 

[31, 60, 61].  Foi encontrada uma taxa de prevalência de danos após erro no uso de 

MAVs de 16,3%, enquanto, na literatura, considerando todos os tipos de medicamentos, 

estudo realizado por Griffin et al. [31] observaram que apenas 5 a 10% dos erros 

relatados causam danos aos pacientes. Estudo realizado pelo Institute of Medicine et al. 

[61] reportou que menos de 1% dos EMs resultaram em danos. Estudo conduzido por 

Robb et al. [24] mostraram que 28% dos pacientes sofrem um ou mais danos 

relacionados a medicamentos, sem no entanto especificar quais deles eram decorrentes 

de EMs. Erros envolvendo MAVs resultam em mais danos em comparação com 

medicamentos não listados como tal por entidades como o ISMP [21].  

Poucos estudos são conduzidos para identificar a prevalência dos danos 

provocados por medicamentos que não estão presentes na lista de MAVs, nesse sentido, 

inferir que MAVs tem maior probalilidade de provocar dano ao paciente se torna 

limitado [24, 31, 60, 61]. No intuito de aumentar a possibilidade de realizar maiores 

inferências quanto aos riscos que os pacientes estão exposto ao experimentatem um erro 

de medicação, politícas para incentivar as notificações por parte dos profissionais 

envolvidos nos cuidados e a realização de estudos que abordem dados quanto a 

prevalência de danos decorrentes de EMs, estão entre medidas passiveis de serem 

adotatas por entidades de segurança do paciente.  
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Nesta revisão sistemática, 7,1% de todos os danos causados por erros 

envolvendo MAVs foi considerada grave e letal, levando ao coma e/ou à morte; e 

envolvendo principalmente anestésicos, insulinas e cloreto de potássio a 15% [38, 40-

42]. Segundo o ISMP [34] os cinco principais MAVs são insulina, opiáceos e 

narcóticos, cloreto de potássio injetável ou concentrado de fosfato, anticoagulantes 

intravenosos e cloreto de sódio concentrado. Segundo a American Diabetes Association 

[62], hipoglicemia e hiperglicêmica foi responsável por mais de 280 mil visitas a 

departamentos de emergência. Estima-se que 97.648 visitas aos departamentos de 

emergências ocorram devido à hipoglicemia relacionada à insulina, e que sequelas 

neurológicas graves ocorreram em 60,6% dessas visitas [63]. Os medicamentos 

opióides foram associados a 58% dos EMs, porém maior parte das taxas de EMs 

envolvendo opiódes são oriundas da percepção e experiência dos profissionais de saúde, 

não sendo confiáveis [11, 64]. Mais de 50% dos incidentes com anestésicos foram 

considerados evitáveis e cerca de 26% desses incidentes causaram danos ao paciente, 

sendo 4% mortes [65]. Todavia, em estudo de Pérez-Moreno et al. [14] a severidade dos 

erros com MAVs (54%) foi comparável aos medicamentos que não pertencem a este 

grupo (58%). 

As divergências entre as prevalências de danos provocados por erros com MAVs 

levaram outros pesquisadores e profissionais da prática hospitalar a desenvolverem 

listas de MAVs especificas para determinados locais e condições clínicas, e tornando as 

listas itens obrigatórios para acreditação hospitalar [20, 66-68]. A alta discrepância entre 

as taxas de prevalência de danos graves identificadas nessa revisão sistemática e o 

conceito de MAVs sugere que essas listas de medicamentos são preditores limitados de 

EMs que resultam em danos aos pacientes, dessa forma, sugere-se que as decisões para 

implementar estratégias para combater os EMs e danos não devem ser feitas apenas com 

base na atual lista de MAVs. Arrisca-se, assim, a subestimar os riscos que o paciente 

esta exposto e provocar não realização de intervenções que sejam necessárias ou até 

mesmo superestimar o problema, levando a intervenções desnecessárias. Nesse sentido, 

as condultas realizadas desnecessariamente provocam na equipe envolvida no cuidado 

esgotamento físico e psicológico, haja vista que o processo de trabalho desses 

profissionais esta sendo desenvolvido através de diversas etapas.  
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Esta é a primeira revisão sistemática que propõe a prevalência dos danos 

causados por EM com MAVs em ambiente hospitalar. Os estudos foram realizados em 

continentes e países diferentes, possibilitando a análise global dos danos provocados por 

MAVs. No entanto, existem algumas limitações. Alguns medicamentos presentes na 

lista de MAVs adotadas para esta revisão sistemática foram usados para tratamento de 

condições clínicas e/ou pacientes não elegíveis para inclusão no presente estudo, tais 

como oxitocina e nutrição parenteral. Os dados foram extraídos de estudos realizados 

após a publicação do relatório “To Err is Human”, realizado pelo Institute of Medicine 

em 2000. Após esse relatório diversas medidas de seguranças foram adotadas, 

implicando na provável redução do número de eventos. Lamenta-se não ter outros 

estudos anteriores aos anos 2000 para que possamos correlacionar a influencia de tal 

publicação com a redução dos EMs e danos aos pacientes. Os estudos presentes nesta 

revisão foram avaliados negativamente quanto a qualidade metodológica emprega nos 

mesmo, dessa forma, os dados contidos nestes estudos podem não ser seguros e nossas 

inferências se tornam limitadas. Foram utilizados quatro bancos de dados, mas nenhuma 

base de dados de literatura cinzenta foi usada para identificar material relevante. 

Somente estudos publicados em inglês, espanhol e português foram incluídos, 

potencialmente excluindo artigos relevantes em outras línguas. 

 

5 CONCLUSÕES 

Esta revisão monstrou que a proporção de danos decorrentes de EMs envolvendo 

alguns MAVs é maior do que aquela envolvendo outros medicamentos, com base nos 

poucos estudos que relatam danos com medicamentos gerais, e embora apenas uma 

pequena fração dos erros como MAVs tenham resultado em morte. No entanto, as 

prevalências de danos que ocorreram em decorrência de EMs com MAVs e com 

medicamentos em geral, foram raramente relatadas, tornando difícil a obtenção de taxas 

agregadas de prevalência. Não foi possível avaliar nesta revisão a taxa de pacientes que 

sofreram danos, todavia, conseguimos identificar a prevalência de danos em relação a 

taxa de EMs que os pacientes haviam sofrido e quais os tipos de danos mais prevalentes 

dentro dos estudos. Ademais, as listas de MAVs contêm medicamentos que  segundo 

busca sistemática na literatura não são preditores independentes de danos aos pacientes.   
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Dois terços dos MAVs não possuem evidência na literatura de que causem mais 

danos que medicamentos comuns quando usados em erros. De um modo geral, nos 

poucos estudos que relataram esses danos, pequena quantidade de medicamentos 

presentes na lista de MAVs do ISMP foi analisada, e isto limita as equipes de cuidado 

hospitalar - que têm nas listas de MAVs o principal apoio para realizar intervenções de 

segurança - a uma farmacoterapia baseada em poucas evidências. Ademais, a presença 

de mais medicamentos na lista de MAVs pode contribuir para que a equipe de saúde 

execute mais processo de segurança desnecessários, provocando nestes profissionais 

esgotamento físico e psicológico e aumentando a possibilidade de falhas nos processos 

de segurança do paciente, até mesmo aumentar os custo financeiros para o sistema de 

saúde e/ou paciente. A falta de padronização nas definições usadas e os métodos de 

pesquisa empregados para detectar danos continuam a prejudicar comparações e 

interpretação de resultados significativos. Estudos futuros realizados com métodos 

apropriados e que examinem danos relacionados à EMs com MAVs são necessários 

para definir quais medicamentos devem ser categorizados como tal. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Capítulo 2 - MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA, ONDE ESTÃO 

AS EVIDÊNCIAS? 
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CARTA AO EDITOR 

A segurança do paciente relacionada ao uso de medicamentos é uma questão 

frequentemente discutida em todo o mundo.  Nesse sentido, The Joint Commission - 

preocupada com os danos que os medicamentos podem provocar aos pacientes, 

principalmente quando usados erroneamente - publicou em 1999 a primeira lista de 

Medicamentos de Alta Vigilância (MAVs) para uso hospitalar e ambulatorial, 

definindo-os como “medicamentos que apresentam um risco aumentado de causar danos 

significativos ao paciente quando eles são usados por erro”. Desde então, o Institute for 

Safe Medication Practices (ISMP), presente nos Estados Unidos da America, Canadá, 

Espanha e Brasil, vem atualizando as listas de MAVs, por meio da análise dos relatórios 

de erros de medicação (EMs) submetidos voluntariamente, relatórios de erros 
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prejudiciais aos pacientes obtidos na literatura científica e contribuições de profissionais 

e especialistas em segurança do paciente. 

No que diz respeito à saúde baseada em evidências, as opiniões de experts, séries 

de casos e relato de caso estão dentre as evidências científicas de menor nível. Tais 

evidências têm sido constantemente utilizadas para a identificação dos MAVs até o 

momento. Ademais, as publicações do ISMP não têm apresentado referências que 

comprovem que os medicamentos presentes nas listas são significativamente mais 

propensos a provocar danos aos pacientes quando usados erroneamente do que os 

demais medicamentos. 

Recentemente, em uma revisão sistemática, não foram encontradas evidências 

suficientes na literatura cientifica para sustentar a presença de dois tercos dos 

medicamentos presentes nas Listas de MAVs para uso hospitalar. Assim, entende-se a 

preocupação dos ISMP, mas chamamos a atenção para situações em que profissionais 

de saúde venham a utilizar rotineiramente tais listas como os principais instrumentos de 

orientação para realizar condutas de prevenção de danos aos pacientes em seu ambiente 

de trabalho. Além disso, é preciso que a comunidade cíentifica colabore com o ISMP 

para a obteção de dados que sejam obtidos por meio de métodos adequados, de modo a 

evitar viéses recorrentes como a não adoção de definições padrão sobre os desfechos 

analisados nos estudos, e como o uso de métodos que avaliem a causalidade dos danos.  

Nesse sentido, sugera-se que futuros estudos sejam realizados para identificar EMs e em 

que proporção e magnitude os danos decorrentes destes atingem os pacientes.  

Além disso, tais estudos devem ser conduzidos com métodos apropriados para 

tal objetivo. Quanto ao delineamento dos estudos que produzem as melhores evidências 

cíentificas, destacam-seos ensaios clínicos randomizados, coortes e casos-controles, e 

quando possível realização de estudos multicêntricos. Para tanto será necessário definir 

a(s) melhor(es) forma(s) de identificar os EMs e os desfechos clínicos negativos (danos) 

destes. Sugere-se análises a partir de notificações de EMs realizados por equipes de 

famacovigilância devidamente treinadas, notificações voluntarias de todos profissionais 

envolvidos nos cuidados desde que estes sejam também treinados para identificarem e 

relatarem dividademente os dados, rondas diárias no local de estudo realizado por 

pesquisador(es) que tenham competência para identificação dos dados, além de 

pesquisas em bancos de dados online disponibilizados para que os profissionais de 
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saúde possam notificar tais eventos, como por exemplo 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.htm, https://www.ismp.org/report-

medication-error, http://www.ema.europa.eu/ema/, http://portal.anvisa.gov.br/notivisa. 

Recomenda-se que o ISMP adote os princípios da saúde baseada em evidência 

para suas futuras publicações, e estimulem hospitais e outros ambientes de cuidado à 

saúde a conhecerem os EMs e danos aos quais seus pacientes estão expostos, além do 

estímulo aos relatos logo após observação dos eventose da investigação minuciosa dos 

dados relatados com a finalidade de identificar as causas e fatores associados aos erros e 

danos. Dessa forma, com dados suficientes e seguros os hospitais e demais unidades de 

saúde poderão criar listas especificas que irão nortear as estratégias de segurança do 

paciente dentro da realidade de cada instituição.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Conclusão geral  

Os danos decorrentes de erros de medicação envolvendo medicamentos 

de alta vigilância ocorrem com maior frequência em comparação com os danos 

provocados por medicamentos em geral. Os danos relacionados a erros com 

MAVs mais relatados foram hipotensão, hipoglicemia, hiperglicemia, 

hemorragia, parada cardíaca, acidente vascular cerebral, hospitalização 

prolongada, coma, lesão permanente, morte. Sendo os medicamentos que 

mais causaram danos aos pacientes o cloreto de potássio a 15%, insulina, 

anticoagulantes, epoprostenol, anestésicos. Dentre os quinze medicamentos 

presentes na lista de MAVs do ISMP dos Estados Unidos e do Brasil, nove não 

apresentaram evidências científicas quanto ao potencial de provocar danos. 

Desse modo, se torna insuficiente que os profissionais de saúde em ambiente 

hospitalar utilizem apenas a lista de MAVs do ISMP para realizar intervenções 

de segurança para os pacientes. Portanto, são necessários mais estudos cujo 

delinemanto fornecam as melhores evidências cíenticas e que utilizem 

metodologias adequadas para identificarem EMs com MAVs e os danos 

relacionados a estes e também politicas para incentivar que os hospitais 

conheçam os perfis de EMs e danos provocados por estes. 

 

6.2 Perspectivas 

Espera-se que o estudo desta dissertação contribua para elevar as 

evidências científicas quantos aos danos que os MAVs possam provocar, de 

modo a contribuir para o aumento da confiabilidade de medidas de controle de 

danos provenientes da utilização errônea desses medicamentos. Os dados 

quanto a prevalência de danos provenientes dos MAVs, pode auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias para minimizar EMs e seus danos. Ademais, o 

estudo tem enfoque em segurança do paciente, no sentido de conscientizar 

profissional de saúde para que conheçam o perfil dos danos causados por EMs 

em seus locais de trabalho, e ressaltar a importância da criação de listas de 

MAVs especifícas para cada hospitalar.  
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APÊNDICE 1 

Quadro 1 -  Estratégia de busca completa nas bases de dados pesquisadas 

• PubMed 

(((((((((((("Medication Errors"[Mesh]) OR "Medication Errors") OR "Errors, Medication") OR "Error, Medication") 

OR "Medication Error") OR "Drug Use Error") OR "Drug Use Errors") OR "Error, Drug Use") OR "Errors, Drug 

Use") OR "Use Error, Drug") OR "Use Errors, Drug")) AND (((((((((("High-Alert Medication") OR "High-Alert 

Medications") OR "High Risk Medicine") OR "High Risk Medicines") OR "High-Risk Medicine") OR "High-Risk 

Medicines") OR "High Alert Medication") OR "High Alert Medications")) OR 

((((((((((((((((((((((("Vasopressins"[Mesh]) OR "Vasopressins") OR "beta-Hypophamine") OR "beta Hypophamine") 

OR "Antidiuretic Hormones") OR "Pitressin") OR "Vasopressin (USP)") OR "Vasopressin")) OR 

(((((((((((((((((((("Promethazine"[Mesh]) OR "Promethazine") OR "Prometazin") OR "Proazamine") OR 

"Rumergan") OR "Diprazin") OR "Isopromethazine") OR "Phenergan") OR "Phenargan") OR "Phensedyl") OR 

"Pipolfen") OR "Pipolphen") OR "Promet") OR "Promethazine Hydrochloride") OR "Hydrochloride, Promethazine") 

OR "Prothazin") OR "Pyrethia") OR "Remsed") OR "Atosil") OR "Diphergan")) OR (((((((((((((((("potassium 

phosphate" [Supplementary Concept]) OR "potassium phosphates") OR "potassium phosphate, unspecified form") 

OR "potassium phosphate (K3-PO4)") OR "potassium phosphate (K-H3PO4(1:2))") OR "potassium phosphate (K2-

HPO4)") OR "potassium monohydrogen phosphate") OR "K2HPO4") OR "dipotassium hydrogen phosphate") OR 

"potassium phosphate, dibasic") OR "KD2PO4") OR "potassium dideuterium phosphate") OR "potassium phosphate 

(K-H2PO4)") OR "potassium phosphate, monobasic") OR "potassium acid phosphate") OR "potassium dihydrogen 

phosphate")) OR (((("Potassium Chloride") OR "Chloride, Potassium") OR "Slow-K") OR "Potassium 

Chloride"[Mesh])) OR ((((("Oxytocin"[Mesh]) OR "Oxytocin") OR "Ocytocin") OR "Syntocinon") OR "Pitocin")) 

OR "opium tincture") OR (((((((((((((((("Nitroprusside"[Mesh]) OR "Nitroprusside") OR "Cyanonitrosylferrate") OR 

"Nitroferricyanide") OR "Nipruton") OR "Nitriate") OR "Nitropress") OR "Nitroprusside, Disodium Salt, 

Dihydrate") OR "Nipride") OR "Naniprus") OR "Nitroprussiat Fides") OR "Sodium Nitroprusside") OR 

"Nitroprusside, Sodium") OR "Nitroprusside, Disodium Salt") OR "Disodium Salt Nitroprusside") OR "Ketostix")) 

OR (((((((((((((("Methotrexate"[Mesh]) OR "Methotrexate") OR "Amethopterin") OR "Methotrexate, (D)-Isomer") 

OR "Methotrexate, (DL)-Isomer") OR "Mexate") OR "Methotrexate Sodium") OR "Sodium, Methotrexate") OR 

"Methotrexate, Sodium Salt") OR "Methotrexate, Disodium Salt") OR "Methotrexate Hydrate") OR "Hydrate, 

Methotrexate") OR "Methotrexate, Dicesium Salt") OR "Dicesium Salt Methotrexate")) OR ((((("Magnesium 

Sulfate"[Mesh]) OR "Magnesium Sulfate") OR "Sulfate, Magnesium") OR "Magnesium Sulfate, Heptahydrate") OR 

"Heptahydrate Magnesium Sulfate")) OR ((((((((((((("Insulin"[Mesh]) OR "insulin") OR "Insulin, Regular") OR 

"Regular Insulin") OR "Soluble Insulin") OR "Insulin, Soluble") OR "Insulin A Chain") OR "Sodium Insulin") OR 

"Insulin, Sodium") OR "Novolin") OR "Iletin") OR "Insulin B Chain") OR "Chain, Insulin B")) OR (("sterile water 

for injection") OR "sterile water for irrigation")) OR (((((((((((((((("Saline Solution, Hypertonic"[Mesh]) OR 

"Hypertonic Sodium Chloride") OR "Saline Solution, Hypertonic") OR "Hypertonic Solutions, Saline") OR "Saline 

Hypertonic Solutions") OR "Solutions, Saline Hypertonic") OR "Saline Solutions, Hypertonic") OR "Sodium 

Chloride Solution, Hypertonic") OR "Hypertonic Solution, Saline") OR "Saline Hypertonic Solution") OR "Solution, 

Saline Hypertonic") OR "Sodium Chloride Solutions, Hypertonic") OR "Hypertonic Saline Solutions") OR 

"Solutions, Hypertonic Saline") OR "Hypertonic Saline Solution") OR "Solution, Hypertonic Saline")) OR 

((((((((((((("Glucose Solution, Hypertonic"[Mesh]) OR "Hypertonic Glucose") OR "Hypertonic Solutions, Glucose") 

OR "Glucose Hypertonic Solutions") OR "Solutions, Glucose Hypertonic") OR "Hypertonic Solution, Glucose") OR 

"Glucose Hypertonic Solution") OR "Solution, Glucose Hypertonic") OR "Glucose Solutions, Hypertonic") OR 

"Hypertonic Glucose Solutions") OR "Solutions, Hypertonic Glucose") OR "Hypertonic Glucose Solution") OR 

"Solution, Hypertonic Glucose")) OR ((((((((((("Epoprostenol"[Mesh]) OR "Epoprostenol") OR "PGI2") OR 

"Prostaglandin I2") OR "Prostacyclin") OR "Prostaglandin I(2)") OR "Epoprostanol") OR "PGX") OR "Epoprostenol 

Sodium") OR "Epoprostenol Sodium Salt, (5Z,9alpha,11alpha,13E,15S)-Isomer") OR "Flolan")) OR 

(((((((((((((((("Epinephrine"[Mesh]) OR "Epinephrine") OR "4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-benzenediol") 

OR "Adrenaline") OR "Epinephrine Acetate") OR "Acetate, Epinephrine") OR "Medihaler-Epi") OR "Epinephrine 

Hydrochloride") OR "Adrenaline Hydrochloride") OR "Epitrate") OR "Lyophrin") OR "Epifrin") OR "Epinephrine 

Bitartrate") OR "Adrenaline Acid Tartrate") OR "Epinephrine Hydrogen Tartrate") OR "Adrenaline Bitartrate"))) 

• Scopus 

( ( ALL ( "High-Alert Medication" )  OR  ALL ( "High Alert Medication" )  OR  ALL ( "Potentially Dangerous 

Drugs" )  OR  ALL ( "Potentially Dangerous Medications" )  OR  ALL ( "Potentially Dangerous 

Drug" )  OR  ALL ( "Potentially Dangerous Medication" )  OR  ALL ( "High Alert 

Medications" )  OR  ALL ( "High-Alert Medications" )  OR  ALL ( "High-Risk Medicines" )  OR  ALL ( "High-Risk 

Medicine" )  OR  ALL ( "High Risk Medicines" )  OR  ALL ( "High Risk 

Medicine" ) )  OR  ( ALL ( "Epinephrine" )  OR  ALL ( "4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-
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benzenediol" )  OR  ALL ( "Adrenaline" )  OR  ALL ( "Epinephrine Acetate" )  OR  ALL ( "Acetate, 

Epinephrine" )  OR  ALL ( "Medihaler-Epi" )  OR  ALL ( "Epinephrine Hydrochloride" )  OR  ALL ( "Adrenaline 

Hydrochloride" )  OR  ALL ( "Epitrate" )  OR  ALL ( "Lyophrin" )  OR  ALL ( "Epifrin" )  OR  ALL ( "Epinephrin

e Bitartrate" )  OR  ALL ( "Adrenaline Acid Tartrate" )  OR  ALL ( "Epinephrine Hydrogen 

Tartrate" )  OR  ALL ( "Adrenaline 

Bitartrate" ) )  OR  ( ALL ( "Epoprostenol" )  OR  ALL ( "PGI2" )  OR  ALL ( "Prostaglandin 

I2" )  OR  ALL ( "Prostacyclin" )  OR  ALL ( "Prostaglandin 

I(2)" )  OR  ALL ( "Epoprostanol" )  OR  ALL ( "PGX" )  OR  ALL ( "Epoprostenol 

Sodium" )  OR  ALL ( "Epoprostenol Sodium Salt, (5Z,9alpha,11alpha,13E,15S)-

Isomer" )  OR  ALL ( "Flolan" ) )  OR  ( ALL ( "Glucose Solution, Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic 

Glucose" )  OR  ALL ( "Hypertonic Solutions, Glucose" )  OR  ALL ( "Glucose Hypertonic 

Solutions" )  OR  ALL ( "Solutions, Glucose Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic Solution, 

Glucose" )  OR  ALL ( "Glucose Hypertonic Solution" )  OR  ALL ( "Solution, Glucose 

Hypertonic" )  OR  ALL ( "Glucose Solutions, Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic Glucose 

Solutions" )  OR  ALL ( "Solutions, Hypertonic Glucose" )  OR  ALL ( "Hypertonic Glucose 

Solution" )  OR  ALL ( "Solution, Hypertonic Glucose" ) )  OR  ( ALL ( "Hypertonic Sodium 

Chloride" )  OR  ALL ( "Saline Solution, Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic Solutions, 

Saline" )  OR  ALL ( "Saline Hypertonic Solutions" )  OR  ALL ( "Solutions, Saline 

Hypertonic" )  OR  ALL ( "Saline Solutions, Hypertonic" )  OR  ALL ( "Sodium Chloride Solution, 

Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic Solution, Saline" )  OR  ALL ( "Saline Hypertonic 

Solution" )  OR  ALL ( "Solution, Saline Hypertonic" )  OR  ALL ( "Sodium Chloride Solutions, 

Hypertonic" )  OR  ALL ( "Hypertonic Saline Solutions" )  OR  ALL ( "Solutions, Hypertonic 

Saline" )  OR  ALL ( "Hypertonic Saline Solution" )  OR  ALL ( "Solution, Hypertonic 

Saline" ) )  OR  ( ALL ( "sterile water for injection" )  OR  ALL ( "sterile water for 

irrigation" ) )  OR  ( ALL ( "Insulin" )  OR  ALL ( "Insulin, Regular" )  OR  ALL ( "Regular 

Insulin" )  OR  ALL ( "Soluble Insulin" )  OR  ALL ( "Insulin, Soluble" )  OR  ALL ( "Insulin A 

Chain" )  OR  ALL ( "Sodium Insulin" )  OR  ALL ( "Insulin, 

Sodium" )  OR  ALL ( "Novolin" )  OR  ALL ( "Iletin" )  OR  ALL ( "Insulin B Chain" )  OR  ALL ( "Chain, Insulin 

B" ) )  OR  ( ALL ( "Magnesium Sulfate" )  OR  ALL ( "Sulfate, Magnesium" )  OR  ALL ( "Magnesium Sulfate, 

Heptahydrate" )  OR  ALL ( "Heptahydrate Magnesium 

Sulfate" ) )  OR  ( ALL ( "Methotrexate" )  OR  ALL ( "Amethopterin" )  OR  ALL ( "Methotrexate, (D)-

Isomer" )  OR  ALL ( "Methotrexate, (DL)-Isomer" )  OR  ALL ( "Mexate" )  OR  ALL ( "Methotrexate 

Sodium" )  OR  ALL ( "Sodium, Methotrexate" )  OR  ALL ( "Methotrexate, Sodium 

Salt" )  OR  ALL ( "Methotrexate, Disodium Salt" )  OR  ALL ( "Methotrexate Hydrate" )  OR  ALL ( "Hydrate, 

Methotrexate" )  OR  ALL ( "Methotrexate, Dicesium Salt" )  OR  ALL ( "Dicesium Salt 

Methotrexate" ) )  OR  ( ALL ( "Nitroprusside" )  OR  ALL ( "Cyanonitrosylferrate" )  OR  ALL ( "Nitroferricyanid

e" )  OR  ALL ( "Nipruton" )  OR  ALL ( "Nitriate" )  OR  ALL ( "Nitropress" )  OR  ALL ( "Nitroprusside, 

Disodium Salt, Dihydrate" )  OR  ALL ( "Nipride" )  OR  ALL ( "Naniprus" )  OR  ALL ( "Nitroprussiat 

Fides" )  OR  ALL ( "Sodium Nitroprusside" )  OR  ALL ( "Nitroprusside, Sodium" )  OR  ALL ( "Nitroprusside, 

Disodium Salt" )  OR  ALL ( "Disodium Salt Nitroprusside" )  OR  ALL ( "Ketostix" ) )  OR  ALL ( "opium 

tincture" )  OR  ( ALL ( "Oxytocin" )  OR  ALL ( "Ocytocin" )  OR  ALL ( "Syntocinon" )  OR  ALL ( "Pitocin" ) ) 
 OR  ( ALL ( "Potassium Chloride" )  OR  ALL ( "Chloride, Potassium" )  OR  ALL ( "Slow-

K" ) )  OR  ( ALL ( "potassium phosphate" )  OR  ALL ( "potassium phosphates" )  OR  ALL ( "potassium 

phosphate, unspecified form" )  OR  ALL ( "potassium phosphate (K3-PO4)" )  OR  ALL ( "potassium phosphate 

(K-H3PO4(1:2))" )  OR  ALL ( "potassium phosphate (K2-HPO4)" )  OR  ALL ( "potassium monohydrogen 

phosphate" )  OR  ALL ( "K2HPO4" )  OR  ALL ( "dipotassium hydrogen phosphate" )  OR  ALL ( "potassium 

phosphate, dibasic" )  OR  ALL ( "KD2PO4" )  OR  ALL ( "potassium dideuterium 

phosphate" )  OR  ALL ( "potassium phosphate (K-H2PO4)" )  OR  ALL ( "potassium phosphate, 

monobasic" )  OR  ALL ( "potassium acid phosphate" )  OR  ALL ( "potassium dihydrogen 

phosphate" ) )  OR  ( ALL ( "Promethazine" )  OR  ALL ( "Prometazin" )  OR  ALL ( "Proazamine" )  OR  ALL ( "
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Rumergan" )  OR  ALL ( "Diprazin" )  OR  ALL ( "Isopromethazine" )  OR  ALL ( "Phenergan" )  OR  ALL ( "Phe

nargan" )  OR  ALL ( "Phensedyl" )  OR  ALL ( "Pipolfen" )  OR  ALL ( "Pipolphen" )  OR  ALL ( "Promet" )  O
R  ALL ( "Promethazine Hydrochloride" )  OR  ALL ( "Hydrochloride, 

Promethazine" )  OR  ALL ( "Prothazin" )  OR  ALL ( "Pyrethia" )  OR  ALL ( "Remsed" )  OR  ALL ( "Atosil" )  
OR  ALL ( "Diphergan" ) )  OR  ( ALL ( "Vasopressins" )  OR  ALL ( "beta-Hypophamine" )  OR  ALL ( "beta 

Hypophamine" )  OR  ALL ( "Antidiuretic Hormones" )  OR  ALL ( "Pitressin" )  OR  ALL ( "Vasopressin 

(USP)" )  OR  ALL ( "Vasopressin" ) ) )  AND  ( ( ALL ( "Medication Errors" )  OR  ALL ( "Medication 

Errors" )  OR  ALL ( "Errors, Medication" )  OR  ALL ( "Error, Medication" )  OR  ALL ( "Medication 

Error" )  OR  ALL ( "Drug Use Error" )  OR  ALL ( "Drug Use Errors" )  OR  ALL ( "Error, Drug 

Use" )  OR  ALL ( "Errors, Drug Use" )  OR  ALL ( "Use Error, Drug" )  OR  ALL ( "Use Errors, Drug" ) ) ) 

 

• Web of Science  

 

Tópico: ("Medication Errors") OR Tópico: ("Errors, Medication") OR Tópico: ("Error, 

Medication") OR Tópico: ("Medication Error") OR Tópico: ("Drug Use Error") OR Tópico: ("Drug Use 

Errors") OR Tópico: ("Error, Drug Use") OR Tópico: ("Errors, Drug Use") OR Tópico: ("Use Error, 

Drug") OR Tópico: ("Use Errors, Drug") AND Tópico: ("High-Alert Medication") OR Tópico: ("High Alert 

Medication") OR Tópico: ("Potentially Dangerous Drugs") ORTópico: ("Potentially Dangerous 

Medications") OR Tópico: ("Potentially Dangerous Drug") ORTópico: ("Potentially Dangerous 

Medication") OR Tópico: ("High Alert Medications") OR Tópico: ("High-Alert Medications") OR Tópico: ("High-

Risk Medicines") OR Tópico: ("High-Risk Medicine") OR Tópico: ("High Risk Medicines") OR Tópico: ("High Risk 

Medicine") OR ((((((((((((((Tópico: ("Epinephrine") ORTópico: ("4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-

benzenediol")) OR Tópico: ("Adrenaline")) ORTópico: ("Epinephrine Acetate")) ORTópico: ("Acetate, 

Epinephrine")) ORTópico: ("Medihaler-Epi")) ORTópico: ("Epinephrine Hydrochloride")) OR Tópico: ("Adrenaline 

Hydrochloride")) ORTópico: ("epistrate")) OR Tópico: ("lycophron")) OR Tópico: ("epifrine")) OR Tópico: ("Epinep

hrine Bitartrate")) OR Tópico: ("Adrenaline Acid Tartrate")) OR Tópico: ("Epinephrine Hydrogen 

Tartrate")) OR Tópico: ("Adrenaline Bitartrate")) OR 

("Epoprostenol") OR Tópico: ("PGI2") OR Tópico: ("Prostaglandin 

I2") ORTópico: ("Prostacyclin") OR Tópico: ("Prostaglandin 

I(2)") OR Tópico: ("Epoprostanol") OR Tópico: ("PGX") OR Tópico: ("Epoprostenol 

Sodium") OR Tópico: ("Epoprostenol Sodium Salt, (5Z,9alpha,11alpha,13E,15S)-Isomer") OR Tópico: ("Flolan") 

OR Tópico: ("Glucose Solution, Hypertonic") ORTópico: ("Hypertonic Glucose") ORTópico: ("Hypertonic 

Solutions, Glucose") OR Tópico: ("Glucose Hypertonic Solutions") OR Tópico: ("Solutions, Glucose 

Hypertonic") ORTópico: ("Hypertonic Solution, Glucose") OR Tópico: ("Glucose Hypertonic 

Solution") OR Tópico: ("Solution, Glucose Hypertonic") ORTópico: ("Glucose Solutions, 

Hypertonic") OR Tópico: ("Hypertonic Glucose Solutions") OR Tópico: ("Solutions, Hypertonic 

Glucose") ORTópico: ("Hypertonic Glucose Solution") OR Tópico: ("Solution, Hypertonic Glucose") OR 

Tópico: ("Hypertonic Sodium Chloride") ORTópico: ("Saline Solution, Hypertonic") OR Tópico: ("Hypertonic 

Solutions, Saline") OR Tópico: ("Saline Hypertonic Solutions") ORTópico: ("Solutions, Saline 

Hypertonic") OR Tópico: ("Saline Solutions, Hypertonic") OR Tópico: ("Sodium Chloride Solution, 

Hypertonic") OR Tópico: ("Hypertonic Solution, Saline") OR Tópico: ("Saline Hypertonic 

Solution") ORTópico: ("Solution, Saline Hypertonic") OR Tópico: ("Sodium Chloride Solutions, 

Hypertonic") ORTópico: ("Hypertonic Saline Solutions") OR Tópico: ("Solutions, Hypertonic 

Saline") OR Tópico: ("Hypertonic Saline Solution") ORTópico: ("Solution, Hypertonic Saline") OR Tópico: ("sterile 

water for injection") ORTópico: (" sterile water for irrigation") OR Tópico: ("Insulin") OR Tópico: ("Insulin, 

Regular") OR Tópico: ("Regular Insulin") OR Tópico: ("Soluble Insulin") OR Tópico: ("Insulin, 

Soluble") OR Tópico: ("Insulin A Chain") OR Tópico: ("Sodium Insulin") OR Tópico: ("Insulin, 

Sodium") OR Tópico: ("Novolin") ORTópico: ("Iletin") OR Tópico: ("Insulin B Chain") OR Tópico: ("Chain, Insulin 

B") OR Tópico: ("Magnesium Sulfate") OR Tópico: ("Sulfate, Magnesium") OR Tópico: ("Magnesium Sulfate, 

Heptahydrate") OR Tópico: ("Heptahydrate Magnesium Sulfate") OR 

Tópico: ("Methotrexate") OR Tópico: ("Amethopterin") OR Tópico: ("Methotrexate, (D)-

Isomer") ORTópico: ("Methotrexate, (DL)-Isomer") OR Tópico: ("Mexate") OR Tópico: ("Methotrexate 

Sodium") OR Tópico: ("Sodium, Methotrexate") OR Tópico: ("Methotrexate, Sodium 

Salt") ORTópico: ("Methotrexate, Disodium Salt") OR Tópico: ("Methotrexate Hydrate") OR Tópico: ("Hydrate, 
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Methotrexate") OR Tópico: ("Methotrexate, Dicesium Salt") ORTópico: ("Dicesium Salt Methotrexate") OR 

Tópico: ("Nitroprusside") OR Tópico: ("Cyanonitrosylferrate") OR Tópico: ("Nitroferricyanide") OR Tópico: ("Nipr

uton") OR Tópico: ("Nitriate") OR Tópico: ("Nitropress") ORTópico: ("Nitroprusside, Disodium Salt, 

Dihydrate") OR Tópico: ("Nipride") OR Tópico: ("Naniprus") OR Tópico: ("Nitroprussiat 

Fides") OR Tópico: ("Sodium Nitroprusside") OR Tópico: ("Nitroprusside, Sodium") OR Tópico: ("Nitroprusside, 

Disodium Salt") OR Tópico: ("Disodium Salt Nitroprusside") OR Tópico: ("Ketostix") OR Tópico: ("opium 

tincture") OR Tópico: ("Oxytocin") OR Tópico: ("Ocytocin") OR Tópico: ("Syntocinon") ORTópico: ("Pitocin") OR 

ópico: ("Potassium Chloride") OR Tópico: ("Chloride, Potassium") OR Tópico: ("Slow-K") OR Tópico: ("potassium 

phosphate") OR Tópico: ("potassium phosphates") ORTópico: ("potassium phosphate, unspecified 

form") OR Tópico: ("potassium phosphate (K3-PO4)") OR Tópico: ("potassium phosphate (K-

H3PO4(1:2))") OR Tópico: ("potassium phosphate (K2-HPO4)") OR Tópico: ("potassium monohydrogen 

phosphate") ORTópico: ("K2HPO4") OR Tópico: ("dipotassium hydrogen phosphate") OR Tópico: ("potassium 

phosphate, dibasic") OR Tópico: ("KD2PO4") ORTópico: ("potassium dideuterium 

phosphate") OR Tópico: ("potassium phosphate (K-H2PO4)") OR Tópico: ("potassium phosphate, 

monobasic") OR Tópico: ("potassium acid phosphate") OR Tópico: ("potassium dihydrogen phosphate") OR 

Tópico: ("Promethazine") OR Tópico: ("Prometazin") OR Tópico: ("Proazamine") OR Tópico: ("Rumergan") OR Tó

pico: ("Diprazin") OR Tópico: ("Isopromethazine") ORTópico: ("Phenergan") OR Tópico: ("Phenargan") OR Tópico

: ("Phensedyl") OR Tópico: ("Pipolfen") OR Tópico: ("Pipolphen") ORTópico: ("Promet") OR Tópico: ("Promethazi

ne Hydrochloride") ORTópico: ("Hydrochloride, 

Promethazine") OR Tópico: ("Prothazin") OR Tópico: ("Pyrethia") OR Tópico: ("Remsed") OR Tópico: ("Atosil") O

R Tópico: ("Diphergan") OR Tópico: ("Vasopressins") OR Tópico: ("beta-Hypophamine") OR Tópico: ("beta 

Hypophamine") OR Tópico: ("Antidiuretic Hormones") OR Tópico: ("Pitressin") OR Tópico: ("Vasopressin 

(USP)") OR Tópico: ("Vasopressin")  

• Lilacs 

(tw:((tw:("Medication Errors")) OR (tw:("Errors, Medication")) OR (tw:("Error, Medication")) OR (tw:("Medication 

Error")) OR (tw:("Drug Use Error")) OR (tw:("Drug Use Errors")) OR (tw:("Error, Drug Use")) OR (tw:("Errors, 

Drug Use")) OR (tw:("Use Error, Drug")) OR (tw:("Use Errors, Drug")))) AND (tw:((tw:((tw:("High-Alert 

Medication")) OR (tw:("High Alert Medication")) OR (tw:("Potentially Dangerous Drugs")) OR (tw:("Potentially 

Dangerous Medications")) OR (tw:("Potentially Dangerous Drug")) OR (tw:("Potentially Dangerous Medication")) 

OR (tw:("High Alert Medications")) OR (tw:("High-Alert Medications")) OR (tw:("High-Risk Medicines")) OR 

(tw:("High-Risk Medicine")) OR (tw:("High Risk Medicines")) OR (tw:("High Risk Medicine")))) OR 

(tw:((tw:((tw:("Vasopressins")) OR (tw:("beta-Hypophamine")) OR (tw:("beta Hypophamine")) OR 

(tw:("Antidiuretic Hormones")) OR (tw:("Pitressin")) OR (tw:("Vasopressin (USP)")) OR (tw:("Vasopressin")))) OR 

(tw:((tw:("Promethazine")) OR (tw:("Prometazin")) OR (tw:("Proazamine")) OR (tw:("Rumergan")) OR 

(tw:("Diprazin")) OR (tw:("Isopromethazine")) OR (tw:("Phenergan")) OR (tw:("Phenargan")) OR 

(tw:("Phensedyl")) OR (tw:("Pipolfen")) OR (tw:("Pipolphen")) OR (tw:("Promet")) OR (tw:("Promethazine 

Hydrochloride")) OR (tw:("Hydrochloride, Promethazine")) OR (tw:("Prothazin")) OR (tw:("Pyrethia")) OR 

(tw:("Remsed")) OR (tw:("Atosil")) OR (tw:("Diphergan")))) OR (tw:((tw:("potassium phosphate")) OR 

(tw:("potassium phosphates")) OR (tw:("potassium phosphate, unspecified form")) OR (tw:("potassium phosphate 

(K3-PO4)")) OR (tw:("potassium phosphate (K-H3PO4(1:2))")) OR (tw:("potassium phosphate (K2-HPO4)")) OR 

(tw:("potassium monohydrogen phosphate")) OR (tw:("K2HPO4")) OR (tw:("dipotassium hydrogen phosphate")) 

OR (tw:("potassium phosphate, dibasic")) OR (tw:("KD2PO4")) OR (tw:("potassium dideuterium phosphate")) OR 

(tw:("potassium phosphate (K-H2PO4)")) OR (tw:("potassium phosphate, monobasic")) OR (tw:("potassium acid 

phosphate")) OR (tw:("potassium dihydrogen phosphate")))) OR (tw:((tw:("PotassiumChloride")) OR (tw:("Chloride, 

Potassium" )) OR (tw:("Slow-K")))) OR (tw:((tw:("Oxytocin")) OR (tw:("Ocytocin")) OR (tw:("Syntocinon")) OR 

(tw:("Pitocin")))) OR (tw:((tw:("Opium tincture")))) OR (tw:((tw:("Nitroprusside")) OR (tw:("Cyanonitrosylferrate")) 

OR (tw:("Nitroferricyanide")) OR (tw:("Nipruton")) OR (tw:("Nitriate")) OR (tw:("Nitropress")) OR 

(tw:("Nitroprusside, Disodium Salt, Dihydrate")) OR (tw:("Nipride")) OR (tw:("Naniprus")) OR (tw:("Nitroprussiat 

Fides")) OR (tw:("Sodium Nitroprusside")) OR (tw:("Nitroprusside, Sodium")) OR (tw:("Nitroprusside, Disodium 

Salt")) OR (tw:("Disodium Salt Nitroprusside")) OR (tw:("Ketostix")))) OR (tw:((tw:("Methotrexate")) OR 

(tw:("Amethopterin")) OR (tw:("Methotrexate, (D)-Isomer")) OR (tw:("Methotrexate, (DL)-Isomer")) OR 

(tw:("Mexate")) OR (tw:("Methotrexate Sodium")) OR (tw:("Sodium, Methotrexate")) OR (tw:("Methotrexate, 

Sodium Salt")) OR (tw:("Methotrexate, Disodium Salt")) OR (tw:("Methotrexate Hydrate")) OR (tw:("Hydrate, 

Methotrexate")) OR (tw:("Methotrexate, Dicesium Salt")) OR (tw:("Dicesium Salt Methotrexate")))) OR 

(tw:((tw:("Magnesium Sulfate")) OR (tw:("Sulfate, Magnesium")) OR (tw:("Magnesium Sulfate, Heptahydrate")) OR 

(tw:("Heptahydrate Magnesium Sulfate")))) OR (tw:((tw:("Insulin ")) OR (tw:("Insulin, Regular")) OR (tw:("Regular 

Insulin")) OR (tw:("Soluble Insulin")) OR (tw:("Insulin, Soluble")) OR (tw:("Insulin A Chain")) OR (tw:("Sodium 

Insulin")) OR (tw:("Insulin, Sodium")) OR (tw:("Novolin")) OR (tw:("Iletin")) OR (tw:("Insulin B Chain")) OR 

(tw:("Chain, Insulin B")))) OR (tw:((tw:("sterile water for injection"  )) OR (tw:("sterile water for irrigation")))) OR 

(tw:((tw:("Hypertonic Sodium Chloride")) OR (tw:("Saline Solution, Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Solutions, 
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Saline")) OR (tw:("Saline Hypertonic Solutions")) OR (tw:("Solutions, Saline Hypertonic")) OR (tw:("Saline 

Solutions, Hypertonic")) OR (tw:("Sodium Chloride Solution, Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Solution, Saline")) 

OR (tw:("Saline Hypertonic Solution")) OR (tw:("Solution, Saline Hypertonic")) OR (tw:("Sodium Chloride 

Solutions, Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Saline Solutions")) OR (tw:("Solutions, Hypertonic Saline")) OR 

(tw:("Hypertonic Saline Solution")) OR (tw:("Solution, Hypertonic Saline")))) OR (tw:((tw:("Glucose Solution, 

Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Glucose")) OR (tw:("Hypertonic Solutions, Glucose")) OR (tw:("Glucose 

Hypertonic Solutions")) OR (tw:("Solutions, Glucose Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Solution, Glucose")) OR 

(tw:("Glucose Hypertonic Solution")) OR (tw:("Solution, Glucose Hypertonic")) OR (tw:("Glucose Solutions, 

Hypertonic")) OR (tw:("Hypertonic Glucose Solutions")) OR (tw:("Solutions, Hypertonic Glucose")) OR 

(tw:("Hypertonic Glucose Solution")) OR (tw:("Solution, Hypertonic Glucose")))) OR (tw:((tw:("Epoprostenol")) OR 

(tw:("PGI2")) OR (tw:("Prostaglandin I2")) OR (tw:("Prostacyclin")) OR (tw:("Prostaglandin I(2)")) OR 

(tw:("Epoprostanol")) OR (tw:("PGX")) OR (tw:("Epoprostenol Sodium")) OR (tw:("Flolan")))) OR 

(tw:((tw:("Epinephrine")) OR (tw:("4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)-1,2-benzenediol")) OR (tw:("Adrenaline")) 

OR (tw:("Epinephrine Acetate")) OR (tw:("Acetate, Epinephrine")) OR (tw:("Medihaler-Epi")) OR 

(tw:("Epinephrine Hydrochloride")) OR (tw:("Adrenaline Hydrochloride")) OR (tw:("Epitrate")) OR 

(tw:("Lyophrin")) OR (tw:("Epifrin")) OR (tw:("Epinephrine Bitartrate")) OR (tw:("Adrenaline Acid Tartrate")) OR 

(tw:("Epinephrine Hydrogen Tartrate")) OR (tw:("Adrenaline Bitartrate")))))))) 

 


