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Medicamentos potencialmente perigosos
são aqueles que apresentam risco aumentado de
provocar danos significativos aos pacientes. São
também denominados medicamentos de alto risco
ou medicamentos de alta vigilância.

Os erros que ocorrem com esses
medicamentos não são os mais frequentes, porém
suas consequências tendem a ser mais graves,
podendo ocasionar lesões permanentes ou a
morte.

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Analisar os incidentes com medicamentos de
alta vigilância em um hospital privado e descrever as
ações de melhoria implementadas a partir destes
eventos.

MÉTODO

Foram analisadas as ocorrências
relacionadas ao uso de medicamentos de alta
vigilância durante o período de janeiro 2016 a
dezembro de 2017.

Os dados foram coletados do sistema de
gerenciamento de risco (Startrec®) e analisados em
Excel® 2013.

A análise contemplou o número e eventos,
a classe dos medicamentos envolvidos e as
unidades de maior ocorrência dos eventos. Além
disso, foi descrito ações de melhoria implantadas a
partir da análise dos eventos.

RESULTADOS

Foram notificadas em 2016, 33 ocorrências
relacionadas a medicamentos de alta vigilância e em
2017, 32 ocorrências.

Das 32 ocorrências, 12 (38%) ocorreram com
insulinas, 12 (38%) com anticoagulantes (7 com
heparina, 4 com enoxaparina, 1 com varfarina), 5
(16%) com noradrenalina, 3 (8%) com eletrólitos.

Em 2016, foram implementadas ações como:
revisão da lista de medicamentos de alta vigilância,
padronização do uso de bombas inteligentes (smart
pumps) com a definição de protocolos nas unidades
críticas, implantação da rotina de dupla checagem de
medicamentos administrados em bomba de infusão
nas unidades de terapia intensiva.

Em 2017, as ações foram: mapeamento de
problemas relacionados ao reaprazamento que tem
alto impacto nos eventos relacionados a
administração, treinamento a distância sobre controle
glicêmico para a equipe de enfermagem, implantação
do duplo checagem informatizada para os
medicamentos de alta vigilância, criação da diretriz
para administração de drogas irritantes e vesicantes
por acesso venoso periférico, inclusão dos gestores
das unidades críticas e da gerencia de risco no núcleo
de investigação de eventos.

CONCLUSÃO

O acompanhamento dos eventos adversos é
essencial para a identificação das causas das falhas nos
processos de utilização dos medicamentos.

O acompanhamento destes eventos adversos
deve ser realizado com foco na busca de
oportunidades de melhoria dos processos para
aumentar a segurança para os colaboradores e para o
paciente.
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Lorem ipsum dolorin varius neque auctor id. In ac 
magna metus. Curabitur vari sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean massa leo, lacinia non convallis 
sit amet, adipiscing a diam. Sed  in lacus eget eros 
vehicula tempor. Nam dapibus pharetra rutrum. 
Pellentesque sollicitudin, lacus eu sodales 
condimentum, diam nunc rutrum dolor, vitae 
ullamcorper mi sapien id velit. Vivamus auctor egestas 
tellus a consequat. Nullam consequat lacus et semper 
convallis. Ut euismod scelerisque mauris, in varius 
neque auctor id. In ac magna metus. Curabitur varius 
ultricies tellus, a dapibus leo tincidunt ut.
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