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INTRODUÇÃO

A segurança do paciente tem sido considerada um atributo

prioritário da qualidade dos sistemas de saúde em todo o mundo.

Os medicamentos representam um dos maiores componentes da

despesa de saúde e, grande parte dos erros que ocorrem, tanto no

ambiente ambulatorial quanto hospitalar, está relacionada à

prescrição, administração e uso dos medicamentos.

OBJETIVO

 Identificar fatores relacionados aos erros de dispensação 

e oportunidades de melhoria do sistema e dos processos 

envolvendo o uso de medicamentos em hospitais;

 Propor ações para aprimorar o sistema de medicação e 

prevenir os erros de dispensação.

Compreender os processos de uso de medicamentos no hospital

microrregional para guiar ações voltadas à prevenção dos erros de

medicação.

JUSTIFICATIVA



METODOLOGIA

Revisão de Literatura realizada no período de outubro/2018 a 

março/2019

Tipos de estudo - intervencionais, observacionais e revisões de 

literatura

Estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, 

identificados nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Um  estudo  qualitativo

Três revisões de 
literatura

Cinco transversais

Três coortes

Cinco estudos 
descritivos

A maioria dos erros 

relacionou-se à falta de 

conferência do 

medicamento correto 

(43%)
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Sistema Informatizado Padronização de Procedimentos

CONCLUSÃO

Os erros de dispensação são frequentes no ambiente hospitalar e

comprometem a qualidade da assistência. A informatização dos

processos de trabalho, a implantação de validação da dispensação e

a atuação clínica do farmacêutico contribuem para a melhoria no

processo de cuidado e para o fortalecimento da Política Nacional de
Segurança do Paciente.
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