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Resumo: A segurança do paciente tem sido uma das principais 

preocupações das organizações de saúde para melhorar a qualidade de seus 

serviços, a fim de configurar “a redução do risco de danos desnecessários 

associados com cuidado em saúde a um mínimo aceitável”. Esses danos, 

atualmente denominados de eventos adversos (EAs), são complicações ou lesões 

não intencionais decorrentes do cuidado prestado ao paciente. Dentre os 

profissionais da saúde, a equipe de enfermagem é a mais suscetível a cometer EAs, 

visto que realiza diversas intervenções invasivas e permanece por um tempo 

prolongado junto ao paciente. Nesse contexto de segurança, o sistema de 

medicação merece atenção já que os erros relacionados aos medicamentos 

representam um desafio de saúde pública afetando principalmente, os pacientes em 

ambientes hospitalares. O objetivo deste trabalho é identificar na literatura 

produções que abordem o tema segurança do paciente e erro de medicação. Para 

tanto realizou-se uma revisão de literatura, nos moldes revisão integrativa cuja a 

temática aborda os assuntos segurança do paciente e erros de medicação. Como 

resultado encontrou-se 1023 artigos que, após a aplicação dos critérios de inclusão 

e exclusão, formou-se um total de 17 produções, que serão bordadas e discutidas 

na próxima fase do trabalho. 

Palavras chaves: Erros de medicação; segurança do paciente e Enfermagem. 

Abstract:  

Patient safety has been a major concern of health organizations to improve the 

quality of their services in order to configure "reducing the risk of unnecessary harm 

associated with health care to an acceptable minimum." These damages, currently 



called adverse events (AEs), are unintentional complications or injuries resulting 

from the care provided to the patient. Among the health professionals, the nursing 

team is the most susceptible to commit AEs, since it performs several invasive 

interventions and stays for an extended time with the patient. In this safety context, 

the medication system deserves attention since the errors related to medication 

represent a public health challenge affecting mainly patients in hospital settings. The 

objective of this work is to identify in the literature productions that approach the 

subject of patient safety and medication error. For this, a literature review was carried 

out, in the form of an integrative review, whose theme addresses the subjects of 

patient safety and medication errors. As a result, 1023 articles were found that, after 

applying the inclusion and exclusion criteria, a total of 17 productions were formed, 

which will be embroidered and discussed in the next phase of the study. 

Keywords: medications errors, patient safety, nursing 

 

INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente tem sido uma das principais preocupações das 

organizações de saúde para melhorar a qualidade de seus serviços. Em resposta 

as recomendações para a melhoria da segurança do paciente do Institute of 

Medicine (IOM) em 2000, a segurança do paciente tornou-se uma política de saúde 

prevalente em todo o mundo; sendo vista como um paradigma, prática ou 

movimento reunindo diferentes comunidades a um objetivo comum. (Mello; 

Barbosa, 2017). 

 Trata-se de configurar “a redução do risco de danos desnecessários 

associados com cuidado em saúde a um mínimo aceitável”. Esses danos, 

atualmente denominados de eventos adversos (EAs), são complicações ou lesões 

não intencionais decorrentes do cuidado prestado ao paciente, que podem 

ocasionar danos ou incapacidade, temporária ou permanente, prolongamento do 

tempo de internação e até mesmo a morte, não tendo correlação com a doença que 

determinou a internação. 

Diante disso, a avaliação da cultura de segurança do paciente é o primeiro 

passo para melhorar a segurança do paciente nas organizações de saúde por 



permitir: uma visão clara dos aspectos de segurança dos pacientes que requerem 

atenção urgente; identificação de pontos fortes e fracos de sua cultura de 

segurança; detecção da existência de problemas de segurança do paciente nas 

unidades e avaliação comparativa dos seus escores como outras instituições de 

saúde. (Mello; Barbosa, 2017) 

Dentre os profissionais da saúde, a equipe de enfermagem é a mais 

suscetível a cometer EAs, visto que realiza diversas intervenções invasivas e 

permanece por um tempo prolongado junto ao paciente. 

 Nesse contexto de segurança, o sistema de medicação merece atenção já 

que os erros relacionados aos medicamentos representam um desafio de saúde 

pública afetando principalmente, os pacientes em ambientes hospitalares. 

(PEREIRA et al, 2016). 

Uma importante referência sobre a segurança do paciente é o relatório do 

Instituto Americano de Medicina To err is Human: Building a safer health care 

system, que traz dados alarmantes quando aos erros evitáveis advindos do cuidado 

à saúde. Como exemplo têm-se os erros de medicação, que ocasionam 7.391 

mortes anuais de americanos nos hospitais e mais de 10.000 mortes em instituições 

ambulatoriais. (DIAS et al.2014). 

No art. 3 inciso I, da Portaria nº529/2013 um dos objetivos envolve a 

promoção e apoio á implementação de iniciativas voltadas á segurança do paciente, 

por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) dos serviços de saúde. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) 

O Conselho Regional de Enfermagem (COREN) diante da vigência do tema 

segurança do paciente elaborou uma cartilha contendo os 10 passos para a 

segurança do paciente, tendo intuito de informar, esclarecer e orientar sobre 

aspectos relevantes aspectos desta prática. 

No passo 1 da cartilha relativo a identificação do paciente o assunto erro de 

medicação indica que podem acarretar sérias consequências para a segurança do 

paciente. (COREN,2010)  

Para ALBUQUERQUE (2012), os erros de medicação são atualmente 

considerados um problema de saúde pública, pois erro é um assunto de difícil 



abordagem e geralmente as discussões se direcionam para as responsabilidades 

de um culpado e não proporcionam oportunidades que visem à melhoria do sistema 

com o objetivo de prevenir falhas. 

Nos dias atuais os enfermeiros têm um papel fundamental para a área da 

saúde e essencial que o enfermeiro esteja capacitado a orientar a sua equipe em 

relação a medicamentos e monitoramento para haja a redução desses erros. 

Os erros de medicação só passam a ser detectados depois das alterações 

clinicamente manifestadas pelos sinais, sintomas e reações adversas, após algum 

tempo em que foi ministrada a medicação. 

Segundo a ANVISA (2015) há várias ocorrências relacionadas ao uso de 

medicamentos que são objetos de farmacovigilância, dentre elas: reações 

adversas, eventos adversos causados por desvio da qualidade ou decorrente do 

uso não aprovado, interações medicamentosas, inefetividades terapêuticas, uso 

abusivo e os erros de medicações 

Tais eventos estão relacionados à prática profissional, produtos da saúde, 

procedimentos e sistemas, monitoração e uso dos medicamentos. No Brasil, um 

paciente hospitalizado é vítima de, pelo menos, um erro de medicação por dia. 

SILVA et al. 2014. 

A equipe de Enfermagem tem que estar atenta após a administração da 

medicação, e rapidamente quando descoberta para realizar as intervenções, onde 

poderá prevenir complicações graves. 

O profissional da área da saúde, as equipes de enfermagem são essenciais 

para garantir e contribuir com conhecimento cientifico, garantindo maiores cuidados 

aos pacientes, envolvendo também o cuidar, educar, acolher, aliviar desconfortos, 

controlar sintomas e minimizar o sofrimento são ações cotidianas na vida dos 

profissionais de saúde, porém é fundamental auxiliar estes profissionais na 

aquisição de conhecimentos clínicos que favoreçam essa prática. 

Esse profissional é o responsável pela equipe de enfermagem na ocorrência 

de erro de medicação e precisa estar preparado para lidar com essa situação. 

(DIAS, et al 2014). 

 



OBJETIVO 

Identificar na literatura produções que abordem o tema segurança do 

paciente e erro de medicação. 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão da literatura, nos moldes revisão integrativa cuja a 

temática aborda os assuntos segurança do paciente e erros de medicação. 

Para composição do corpo do trabalho, os artigos tiveram que obedecer aos 

seguintes critérios: 

• Critérios de inclusão: artigos originais, completos, disponíveis nas 

bases de dados, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Base de dados de Enfermagem (BDENF), no 

idioma português, publicados em periódicos científicos no período de 

2012 a 2017 e que retratem o tema no contexto brasileiro. 

• Critérios de exclusão: Editoriais, resenhas, relatos de experiência e 

reflexões teóricas, dissertações, teses e monografias, resumos 

publicados em eventos e artigos repetidos.  

Estratégia de busca:  

Utilizou-se a base de dados da Biblioteca regional de Medicina (BIREME) e os 

descritores: segurança do paciente, erros de medicação e enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Artigos bases 
de dados = 1023 

Nº de artigos após 
eliminar exclusão 
de dos 
duplicados=1020  

Nº de artigos 
rastreados =1274  

Nº de artigos 
completos = 521 Idioma = 69 

Assunto principal = 
17 
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