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Descrever os erros de administração de
medicamentos notificados no sistema de
informações gerenciais (SIG) em uma
maternidade de referência no Ceará e o uso
dos mesmos para retroalimentar a melhoria
contínua.

Estudo transversal, descritivo, dos incidentes
envolvendo erros de administração de
medicamentos, notificados no SIG, em 2017,
em uma maternidade de referência de
Fortaleza/CE.
Os dados foram analisados utilizando o
software Microsoft Excel 2010.

APRENDENDO COM ERROS E NEAR MISS NA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UMA 

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA NO CEARÁ

As notificações dos erros e quase erros
proporcionam melhorias nas diversas etapas
do processo de administração de
medicamentos e adoção de práticas de
segurança na terapia medicamentosa gerando
impacto positivo na redução da incidência de
danos e diminuição do tempo de tratamento e
hospitalização.

RESULTADOS

Gráfico 1 – Percentual de incidentes por
setor, 2017.

Gráfico 2 – Percentual de eventos por
classificação do incidente, 2017.
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Cerca de 60% estiveram associados a erros na
checagem, doses, trocas de paciente,
medicamento prescrito não administrado,
medicamento não prescrito administrado e
administração em horário errado.

Os resultados obtidos retroalimentam o
processo de melhoria contínua, apontando
pontos nos quais são necessários revisar e
intensificar a prática dos nove certos na
administração de medicamentos. Ações para
envolver os profissionais para notificar os
eventos adversos ocorridos, para melhorar
continuamente as práticas, influenciam na
qualidade da assistência e compõe a cultura de
segurança na instituição.
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