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Declaro não possuir 

conflito de interesse 

de qualquer natureza.



http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2017/05/WHO-

Brochure-GPSC_Medication-Without-Harm-1.pdf

✓ “Worldwide, the cost associated with

medication errors has been estimated

around US$42 billion annually".

✓ "Errors occur most frequently during

administration, however there are risks at

different stages of the medication process."

✓ Reduce the level of severe, avoidable harm 

related to medications by 50% over 5 years, 

globally 

http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2017/05/WHO-Brochure-GPSC_Medication-Without-Harm-1.pdf


A campanha prioriza:

Situações de alto risco;

Transições de cuidados;

Polifarmácia (uso concomitante de 

vários medicamentos)

Medicamentos 

parecidos, com sons 

semelhantes.



Situações de alto risco – administração de medicamento

Rótulo de linha



Cassano-Piché, A., Fan, M., Sabovitch, S., Masino, C., Easty, A. C., 
Health Technology Safety Research Team, & Institute for Safe 
Medication Practices Canada (2012). Multiple intravenous infusions
phase 1b: practice and training scan. Ontario health technology
assessment series, 12(16), 1–132.

Situações de alto risco – administração de medicamento



Transições de cuidados – como foco no uso de medicamentos

Pontos críticos

Transferência entre 

setores

Passagem de plantão Alta hospitalar

Existem algumas ferramentas que 

auxiliam esse processos



Ferramenta - SBAR 

https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2019/04/boletim_ismp_30a_edicao.pdf

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/48402/35916

▪ O uso é validado e endossado por múltiplas

organizações de saúde envolvidas na

segurança do paciente (OMS, IHI, AHRQ, JCI).

▪ É mais efetivo em situações que envolvem

tempo limitado para comunicação e nas quais

uma decisão mais rápida é demandada.

https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2019/04/boletim_ismp_30a_edicao.pdf


Campanha

Conheça. Verifique. 

Pergunte.

https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm/campaign-materials


Ponto crítico - Polifarmácia
(uso concomitante de vários medicamentos)



O que é a estratégia

Medication time out?

Após a discussão dos casos pela equipe

multidisciplinar os dados contidos nas prescrições

foram lidos em voz alta. (TAINTER et al.,2017)

Os demais 

profissionais 

ouviram 

atentamente e 

atuaram na 

interceptação de 

erros na prescrição 

das medicações. 



Resultados Foram analisadas 234 prescrições  utilizando a estratégia do 

medication time out em um período de 06 meses.



Resultados

Prescrições polifarmacos tem 1,8 vezes maior chance de sofrer 

alterações com a aplicação da estratégia medication time out. 

Considerando polifarmácia excessiva a prescrição de 10 ou mais 

medicamentos.



Medicamentos parecidos, com sons 

semelhantes



Medicamentos parecidos, com sons 

semelhantes

https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V3N1.pdf

A forma como o medicamento vai ser 

prescrito, embalado, dispensado, 

armazenado... Tem relação direta 

com a segurança na administração



A administração é a última 

fase para interceptar o 

erro...



Fonte: arquivo pessoal



- Plano de Ação Global para a 

Segurança do Paciente 2021-2030.

- Documento apresentado na 74ª 

Assembleia Mundial da Saúde, em 

maio de 2021.





Sistemas de alta 
confiabilidade

You could enter a subtitle here if you need it



Fonte: arquivo pessoal



Estrutura 

para ação



Ferramenta de engajamento do paciente foi
desenvolvida como estratégia do 3º desafio
global “ medicação sem dano”.



Segurança nos 
processos clínicos



https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002490IQmwD8.pdf



Paciente certo

Hora certa
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Medicamento certo
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