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Objetivos: Quantificar e caracterizar os eventos adversos de erros e quase erros de medicação correlacionando ao perfil dos pacientes envolvidos e grau de dano causado, por meio do
sistema de notificação em um hospital de ensino. Materiais e Métodos: Estudo quantitativo,
prospectivo e longitudinal, realizado em uma instituição hospitalar de ensino de porte especial.
Os dados sobre erros e quase erros de medicação foram coletados a partir do sistema de notificação de eventos adversos no sistema informatizado do hospital e do prontuário eletrônico do
paciente, no período de setembro de 2014 a agosto de 2015. Para análise estatística foi utilizada a regressão logística múltipla a fim de estabelecer correlação entre as variáveis coletadas
e a ocorrência ou não de erros de medicação. Resultados: Foram realizadas 132 notificações
que se enquadravam nos critérios de inclusão, destes, 78 pacientes eram do sexo masculino e
54 do feminino; 61 tinham idade ente 56 e 75 anos, sendo que alguns foram acometidos por
mais de um erro de medicação, portanto, mais de uma notificação. Quanto à procedência, 77
não residiam no município em que estavam internados e 66 eram aposentados. A média de dias
de internação foi 25,3 dias. Quanto aos tipos de erros, 10 foram quase erros (near miss); 46
estavam relacionados aos cinco certos da medicação (paciente, medicação, dose, horário e via)
e 46 relacionados a não administração do medicamento, desta forma, 60 erros não atingiu o
paciente, e dos 72 que atingiu, 54 não causaram dano algum. Conclusão: A caracterização dos
incidentes de erros de medicação e sua correlação com o perfil dos pacientes e grau de dano do
evento possibilita ao enfermeiro direcionar as atividades da equipe de enfermagem para uma
assistência com maior segurança e qualidade ao paciente.

Descritores: Sistema de Notificação; Indicador Assistencial; Erros de Medicação; Perfil dos
Pacientes.
Apoio Financeiro: BAP-FAMERP.
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