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RESUMO 

Pacientes internados em hospitais são expostos a um maior risco de erros 
medicamentosos, devido ao seu quadro de enfermidade, ao grande número de 
medicamentos utilizados, à potencialidade de danos que estes podem causar e às 
equipes médica e de enfermagem sobrecarregadas. O setor de Clínica Médica do 
Hospital Municipal de Maringá-PR – Dra. Thelma Villanova Kasprowicz, apresenta 24 
leitos que geram um grande volume de atendimentos, fazendo da rotina hospitalar um 
processo passível de erros de prescrição. Assim sendo, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar a qualidade das prescrições médicas deste setor. Trata-se de um 
estudo observacional, descritivo com um enfoque qualitativo desenvolvido no período 
de julho a agosto de 2019. O perfil dos pacientes elencados para o estudo apresenta 
caráter homogêneo, sendo que 52,63% eram do sexo masculino, e 47,36 % do sexo 
feminino, com uma média de idade de 61 anos. Esses pacientes ficaram internados 
por 7 (±4) dias e receberam em média 11 medicamentos prescritos, sendo que 3 
destes, a prescrição foi realizada como “A critério Médico”. Das 114 prescrições 
analisadas os erros mais prevalentes foram: presença de rasuras (86,8%), prescrição 
por códigos (24,6%) e aprazamento das doses fora de alinhamento (21,1%). Diante 
do exposto, será possível organizar medidas corretivas/educativas e possibilitar a 
conscientização das equipes médica, de enfermagem e farmácia sobre a importância 
de um olhar mais crítico sobre a prescrição médica, seu correto atendimento e a 
prevenção de erros, sempre vislumbrando uma melhor qualidade na terapêutica do 
paciente. 
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QUALITY OF MEDICAL PRESCRIPTIONS IN THE MEDICAL CLINIC SECTOR 

OF THE PUBLIC HOSPITAL OF MARINGÁ – PR – DR. THELMA VILLANOVA 

KASPROWICZ 

 

ABSTRACT 

Patients admitted to hospitals are exposed to a higher risk of medication errors due to 
illness, the large number of medications used, the potential harm they can cause, and 
overloaded medical and nursing staff. The Medical Clinic sector of the Hospital 
Municipal de Maringá-PR - Dr. Thelma Villanova Kasprowicz, has 24 beds that 
generates a large volume of care, making the hospital routine a process susceptible to 
prescription errors. Therefore, the present work aims to evaluate the quality of medical 
prescriptions in this sector. This is an observational, descriptive study with a qualitative 
approach developed from July to August 2019. The profile of the patients listed for the 
study is homogeneous, with 52.63% being male, and 47.36. % female, with an average 
age of 61 years. These patients were hospitalized for 7 (± 4) days and received an 
average of 11 prescribed drugs, 3 of which were prescribed as “At the Doctor's 
discretion”. Of the 114 prescriptions analyzed, the most prevalent errors were 
presence of erasures (86.8%), prescription by codes (24.6%) and out of alignment 
(21.1%). Based on the above, it will be possible to organize corrective / educational 
measures and enable the awareness of medical, nursing and pharmacy teams about 
the importance of a more critical look at medical prescription, its correct care and the 
prevention of errors, always envisaging a better quality in patient therapy. 

 

KEYWORDS 

Drug Prescriptions, Medication errors, Pharmaceutical care. 
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INTRODUÇÃO 

 

           Na abordagem terapêutica, os medicamentos são elementos indispensáveis e 

essenciais, tendo efeitos biológicos comprovados. Medicar um paciente, tanto em 

nível ambulatorial como hospitalar, implica em modificar efeitos fisiológicos, 

bioquímicos, anatômicos e anormais, além de evitar ou tratar uma doença, realizar um 

diagnóstico, promover testes de possíveis efeitos colaterais, tratar sintomas, podendo 

também utilizar como placebo (ARONSON, 2009). 

 

O ponto de partida para o atendimento a uma demanda do paciente e 

administração de medicamentos dentro de um hospital é a prescrição, tendo ela um 

valor legal que confere segurança ao paciente e responsabilidade ao prescritor, aos 

que dispensam/distribuem e aos que administram.  A prescrição envolve a tomada de 

decisão sobre a escolha de medicamentos e está associada a cuidados médicos, além 

disso, é a comunicação ao farmacêutico que disponibiliza o medicamento para a 

equipe de enfermagem, que enfim, faz a administração. Todo processo de prescrição  

requer comunicação e como todo processo envolvendo vários indivíduos, este 

também está sujeito a erros, que por sua vez podem resultar em prejuízo no 

atendimento ao paciente. É importante garantir a entrega perfeita e administração 

correta dos medicamentos prescritos aos pacientes, permitindo assim a minimização 

de efeitos adversos ou falha na terapia (MOHAN P.; SHARMA, A.K.; PANWAR, S.S., 

2014). A Prescrição é definida pela Portaria GM/MS n° 3.916, de 30 de outubro de 

1998 como o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com a 

respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse ato é expresso mediante 

a elaboração de uma receita médica (BRASIL, 1998). 

Segundo o art. 35 da lei n° 5.991 de 17 de Dezembro de 1973, somente será 

aviada a prescrição que estiver escrita à tinta, em vernáculo, por extenso e de modo 

legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, que 

contiver o nome e o endereço residencial do paciente, expressamente, o modo de 

usar a medicação, que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do 

consultório ou residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho Profissional 

(BRASIL, 1973). 
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Um importante problema relacionado à utilização dos medicamentos são os 

erros de medicação, definidos como qualquer evento evitável que de fato ou 

potencialmente pode levar ao uso inadequado de medicamento. O erro pode estar 

relacionado à prática profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, 

problemas de comunicação, incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes, 

preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e 

uso de medicamentos (ANACLETO et al., 2010). Estudos realizados nos Estados 

Unidos mostram que das 44.000 mortes anuais por erros médicos, 7.000 são 

atribuídas a erros de medicação (ODUKOYA et al., 2014). 

Um estudo realizado em hospitais Norte-Americanos aponta que falhas na 

prescrição podem levar a erros na administração de medicamentos podendo trazer 

resultados graves, com danos à saúde do paciente. Estes ocorrem de 0,4 a 1,9% de 

todas as ordens de medicamentos prescritos (DEAN et al., 2000). Aguiar et al. (2018) 

demonstraram em um estudo que dentre os erros de prescrição encontrados 

aproximadamente 2% a 14% ocorrem em pacientes hospitalizados. Esses erros 

acarretam além de danos ao paciente, em custos elevados aos serviços de saúde, 

sendo importante identificar sua origem, para determinar ações de precaução, 

minimizando também a perda e a má administração de recursos em saúde. 

Baylor University Medical Center, no Texas, realizou um estudo que evidenciou 

111,4 erros para cada 1000 prescrições. Os erros mais comuns foram erros de 

dosagem, seguido de erros de frequência e erros de medicamentos indisponíveis. Do 

total de 113 erros encontrados, a maioria teve uma causa baseada na transcrição. 

Causas relacionadas ao sistema ou processo (como ordens duplicadas ou falta de 

cruzamento de um sistema de informação para outro) e as causas baseadas na 

prescrição (como a dosagem errada ou medicamentos não padronizados) também 

prevaleceram (SEELEY et al., 2004).   

O atendimento de uma prescrição no meio hospitalar é de responsabilidade do 

farmacêutico. Como descreve a Portaria GM/MS n° 3.916 de 30 de outubro de 1998, 

dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma 

receita elaborada por um profissional autorizado (BRASIL, 1998). Dessa forma o papel 

do farmacêutico no âmbito hospitalar não é apenas de gestão, mas sim na prática 
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farmacêutica, tendo o medicamento como instrumento e não o fim (DANTAS, 2011). 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) define atenção farmacêutica como ato 

profissional de ações farmacêuticas onde o paciente é o principal beneficiário. Com 

isso o farmacêutico dispõe de suas habilidades e conhecimento para uma efetiva 

assistência ao paciente e se responsabiliza juntamente com a equipe multiprofissional 

pela segurança e pela eficácia da farmacoterapia, através do reconhecimento, 

resolução e prevenção de problemas relacionados com medicamentos (AGUIAR et 

al., 2018).   

Por ser o último ponto de revisão das prescrições antes da dispensação, os 

farmacêuticos têm papel crucial na prevenção de erros, sendo eles capacitados para 

fazer uma intervenção antes do medicamento chegar ao paciente e assim evitar 

consequências que podem ser negativas ao mesmo (ODUKOYA et al., 2014). 

Ante o exposto, este trabalho teve por objetivo analisar a qualidade das 

prescrições médicas de pacientes internados na clínica médica do Hospital Municipal 

de Maringá – Dra. Thelma Villanova Kasprowicz, identificando e quantificando quais 

os problemas mais comuns presentes nestas. 
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METODOLOGIA 

 O trabalho em questão trata-se de um estudo observacional, descritivo do 

tipo retrospectivo, no qual foram analisadas prescrições da clínica médica do Hospital 

Municipal de Maringá durante o mês de julho do ano de 2019. O estudo foi submetido 

ao Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais (CECAPS) onde foi 

avaliado e autorizado no dia 13 de julho de 2019. Também foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), através da plataforma Brasil no dia 27 de maio de 2019. 

O período de coleta aconteceu do dia 5 ao dia 23 de agosto de 2019, após a 

autorização do CECAPS e do CEP. 

 

 A pesquisa foi realizada no Hospital Municipal de Maringá – Dra. Thelma 

Villanova Kasprowicz que tem esse nome em homenagem a primeira pediatra da 

cidade. É um hospital geral, que conta com o atendimento de diversas especialidades 

e realização de uma variedade de exames. Em 2016, o hospital contava com 85 leitos 

e hoje são 120, com a disponibilidade de 33 leitos na clínica médica, porém é possível 

a utilização de apenas 24. Além disso, dispõe de um quadro de 340 funcionários.  

 

 A análise incluiu prescrições médicas do setor da clínica médica emitidas no 

período compreendido entre 01 e 31 de julho de 2019. Foram desconsideradas e 

excluídas prescrições incompletas, duplicadas ou ilegíveis devido à qualidade da 

impressão. 

 

 As prescrições foram avaliadas quanto aos seguintes critérios: 

1. Perfil do paciente: idade, sexo e tempo de internação.  

2.   Perfil Farmacoterapêutico: quantidade de medicamentos prescritos, quantidade 

de medicamentos prescritos à critério médico e uso dos mesmos. 

3. Legibilidade da prescrição. 

4. Presença de posologia, dosagem, via de administração, forma farmacêutica.  

5. Presença de rasuras, identificação do prescritor, assinatura e data de 

prescrição.  

6. Percentual da utilização da nomenclatura Denominação comum Brasileira 

(DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI). 
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 Os resultados foram descritos em planilhas e em seguida mensurados em 

gráfico e tabelas de comparações dos índices de problemas mais comuns 

encontrados nas prescrições através do programa Microsoft Office Excel®. Os dados 

foram expressos na forma de média ± desvio padrão e analisados aplicando-se os 

test-t com uma significância de p < 0,05. Os resultados obtidos foram relacionados 

com a literatura. 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/p/excel/cfq7ttc0k7dx
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O presente estudo avaliou as prescrições emitidas pelo setor de Clínica 

Médica do Hospital Municipal durante os 31 dias do mês de julho de 2019, totalizando 

120 prescrições emitidas. Posteriormente, 6 foram excluídas pois não preenchiam os 

requisitos do projeto, restando prescrições de 114 pacientes.  

 Os pacientes internados neste setor do hospital apresentaram 

homogeneidade tanto relativa à distribuição por gênero, quanto à média de idade. Dos 

pacientes avaliados, 52,63% (n = 60) eram do sexo masculino e 47,36 % (n = 54) do 

sexo feminino, com uma média de idade de 61 anos (Tabela 1). Em um estudo 

realizado na Clínica Médica da Unidade de Emergência de um Hospital Universitário 

de Ribeirão Preto-SP, 40,5% dos pacientes tinham idades entre 60-69 anos, o que 

acaba demonstrando similaridade entre o público assistido em ambos os hospitais 

(STORTI et al., 2013). 

 Segundo Moraes (2012), os idosos (> 60 anos) utilizam os serviços de saúde 

de maneira mais frequente que a população mais jovem. Isso envolve custos 

elevados, tratamento mais prolongado, recuperação mais lenta e a necessidade de 

atenção redobrada com os cuidados a essa faixa etária.  

Tabela 1: Média de idade (anos) da amostra 

  n Idade DP p % 

Masc 60 63 18 
0,44 

52,63 

Fem 54 60 21 47,36 

 
Daibert et al. (2014), em um estudo realizado em três hospitais privados de Belo 

Horizonte – MG, demonstraram que a média do tempo de internação de pacientes 

durante dois anos foi de 9 dias. Valor muito próximo à média encontrada neste 

trabalho (Tabela 2). Avaliando as médias encontradas no trabalho e os respectivos 

desvios padrão, obteve-se um elevado coeficiente de variância, o que indica a 

necessidade de avaliar o valor da moda dos dados. O valor encontrado para os 

pacientes do sexo masculino e feminino também são próximo, 5 e 4 dias 

respectivamente. 
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Tabela 2: Média do tempo de internação (dias) 

  n Dias DP p Moda 

Masc 60 8 5 
0,06 

5 

Fem 54 7 4 4 

p não significativo pelo teste t considerando nível de significância 
de 5%. 

 No estudo em tela, a média de medicamentos totais prescritos foi de 11 não 

havendo diferença entre os sexos feminino e masculino. Os medicamentos prescritos 

para horários definidos foram de 7 para o sexo masculino e 8 para o sexo feminino. 

Enquanto a média de medicamentos prescritos ACM – A Critério Médico, foram de 3 

por paciente sendo que destes, 1 (± 1) acabou sendo utilizado quando necessário, 

não havendo diferença quanto ao sexo (Tabelas 3 e 4). A prescrição utilizando os 

dizeres “A critério médico” é uma prática frequente que ocorre na internação e consiste 

na elaboração da prescrição de medicamentos feita pelo médico responsável, que 

pressupõe a possibilidade da administração de certos medicamentos de acordo com 

a evolução do quadro do paciente. A administração dos mesmos depende da 

autorização médica (COREN-SP, 2011). 

Tabela 3: Medicamentos prescritos por horário 

  n média DP Test-t moda Mediana 

Geral 114 7 3 --- --- --- 

Masc 60 7 3 
0,47 

6 7 

Fem 54 8 4 10 7,5 

p não significativo pelo teste t considerando nível de significância 
de 5%. 

 

Tabela 4: Medicamentos prescritos “A Critério Médico” 

  N Média DP Test-t 

Geral 114 3 1 --- 

Masc 60 3 1 
0,6 

Fem 54 3 1 
p não significativo pelo teste t considerando nível de significância 
de 5%. 

 

Segundo ARRAIS, BARRETO e COELHO (2007), estudos realizados em 

Fortaleza-CE concluíram que 56,4% das consultas acarretam em prescrições 

médicas, sendo essas, importante representação da função médica fundamental e 

importante atividade de cuidados assistenciais aos pacientes. Portanto as prescrições 
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têm atribuições singulares na prevenção de erros e sabe-se que esses erros podem 

resultar de prescrições não completas ou ilegíveis e ainda ambíguas, causando sérios 

danos ao paciente (VALADÃO et al., 2009). O Instituto Americano de Medicina 

realizou estudos que informam que cerca de 44.000 a 98.000 pacientes morrem por 

ano por lesões iatrogênicas, sendo a principal causa o erro na prescrição (KOHN et 

al.,2003). 

A aplicação de fármacos no organismo se dá através de uma das várias vias 

presentes de acordo com a terapêutica em questão (MELO, 2012). Desse modo a 

administração feita em via errada pode apresentar variação na biodisponibilidade do 

fármaco e com isso alterar a ação terapêutica do medicamento (GIMENES et al., 

2011). As dosagens precisam ser precisamente obedecidas para que consigam 

alcançar a disponibilidade sistêmica do fármaco (GIMENES et al., 2010). Silva (2009) 

apresentou um estudo com 18,2% das prescrições sem dosagem e 7,2% de 

prescrições sem via de administração, valores semelhantes aos encontrados no 

presente estudo (Tabela 5). 

Tabela 5: Média de medicamentos prescritos em conformidade com a legislação, quanto a 
presença de via de administração, presença de dosagem e uso da Denominação Comum 
Brasileira – DCB. 

 

A falta do uso da DCB é caracterizada como um erro de prescrição que pode 

levar ao equívoco na dispensação, pois o número de nomes comerciais para um 

mesmo princípio ativo pode variar muito (BONADIMAN et al., 2013). Estudos 

realizados no município de João Pessoa na Paraíba apresentaram 84,47% de 

prescrições utilizaram a DCB, resultados semelhantes ao encontrado no presente 

estudo, sendo 82% de prescrições adequadas quanto à utilização desta denominação 

– Tabela 5 (MORAES; COMARELLA; MORAES, 2017). 

Dos problemas identificados nas prescrições avaliadas no presente estudo, a 

presença de rasura foi o que apresentou maior índice, com percentual de 86,6% nas 

prescrições. Presença de códigos e prescrições com falta de alinhamento do 

  Média DP  Frequência % 

Medicamentos prescritos 11 3 100% 

Medicamentos prescritos com via de administração 10 3 91% 

Medicamentos prescritos com dosagem 9 3 82% 

Prescritos pela DCB 9 3 82% 
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aprazamento de horários das doses foram os índices com segundo e terceiro maior 

percentual respectivamente, onde 24,6% das prescrições apresentaram códigos e 

21,1% das prescrições apresentaram falta de alinhamento (Gráfico 1).  Esses tipos de 

problemas podem levar à ocorrência de erros de medicação devido a problemas na 

leitura e interpretação da prescrição, culminando em possíveis danos ao paciente 

(BATISTA et al., 2012). 

Gráfico 1: Prevalência (%) de problemas nas prescrições médicas 

 

Um estudo realizado por Gimenes (2010) analisou a presença de rasuras em 

prescrições de 5 hospitais, apresentando uma média de 6,4% valor inferior ao 

encontrado no presente estudo.  

Foi evidenciado nos dados do presente trabalho que itens ilegíveis foram o 

quarto erro mais encontrado nas prescrições, com uma incidência de 3,5%, valor 

semelhante ao encontrado em um estudo realizado no hospital do projeto de Hospitais 

Sentinela da ANVISA que apresentou 3,14% de prescrições ilegíveis (MELO, 2016). 

Dados como ausência de posologia, ausência da identificação do prescritor, 

ausência da assinatura do prescritor e erros na apresentação mostraram prevalências 

abaixo de 1%. Esses dados se assemelham a um estudo feito no município de 

Araraquara, onde 99,46% das prescrições apresentavam posologia, sendo seu erro 

menor que 1% (OLIVEIRA; LIMA; MARTINS, 2015). 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
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Ausência de data não ocorreu em nenhuma das prescrições analisadas, sendo 

uma grande vantagem para o hospital. Partindo do ponto em que no Brasil os hospitais 

empregam a data da prescrição como um referencial importante para o 

acompanhamento da evolução do paciente dentro de 24 horas e para a dispensação 

e administração dos medicamentos por período estipulado (AGUIAR; JÚNIOR; 

FERREIRA, 2006). 
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CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados foi possível caracterizar a população 

assistida pela Clínica Médica do Hospital Municipal de Maringá como homogênea 

quanto ao sexo, com prevalência de idosos (> 60 anos), o que evidencia a 

necessidade de cuidados ainda mais apurados relacionados a farmacoterapêutica, 

considerando o estado de maior fragilidade destes. 

Pode-se concluir que de todas as prescrições analisadas, a maioria se 

apresentava em conformidade com a legislação, tendo medicamentos prescritos 

segundo a DCB, com dosagem e via de administração. Entre as prescrições que 

apresentavam erros, a presença de rasuras e prescrições por códigos foram os 

principais problemas identificados, equívocos estes que podem comprometer a 

exatidão da dispensação do medicamento.  

Destacamos assim, o papel do farmacêutico como essencial na análise e na 

distribuição dos medicamentos, de forma a melhorar a qualidade da assistência aos 

pacientes e do uso racional e adequado de medicamentos garantindo que o 

medicamento prescrito é o indicado para o quadro do paciente e será o medicamento 

administrado pela equipe de enfermagem. 

Ademais, é identificada a necessidade de medidas corretivas/educativas e a 

indispensabilidade de efetuar uma conscientização das equipes médica, de 

enfermagem e farmácia sobre a importância de um olhar mais crítico sobre a 

qualidade das prescrições médicas, seu correto atendimento e a prevenção de erros, 

sempre vislumbrando ganhos na qualidade da terapêutica do paciente bem como sua 

segurança. 
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