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✓ Década de 70 – estudos sobre a incidência de eventos adversos
relacionados ao cuidado e a negligência em hospitais

✓ 1999 – Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro, do
Institute of Medicine (IOM)

Nos EUA, cerca de 100 mil pessoas morreram em hospitais 
a cada ano vítimas de eventos adversos

Prejuízo financeiro:  gastos anuais decorrentes de eventos 
adversos foram estimados entre 17 e 29 bilhões de dólares

✓ 2000 – Relatório no Reino Unido estimou que o prolongamento do tempo
de permanência hospitalar devido a eventos adversos custou cerca de 2
bilhões de libras ao ano

Antecedentes



✓ 2004 – A OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente
pautando o tema em nível mundial e como prioridade em saúde pública

Objetivo: despertar a consciência e o
comprometimento político para melhorar
a segurança na assistência, além de
apoiar os países no desenvolvimento de
políticas públicas e práticas para a
segurança do paciente em todo o mundo

Antecedentes



✓Em atenção à magnitude dos problemas de segurança do paciente,
os diversos atores envolvidos no cuidado à saúde precisaram incluir o
tema em suas agendas e definir estratégias para a melhoria da
qualidade e do desempenho das organizações de saúde
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Antecedentes



Em 2013, o Ministério da Saúde criou o Programa
Nacional de Segurança do Paciente para o
monitoramento e prevenção de danos na assistência à
saúde

Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 - Institui o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os
estabelecimentos de saúde do território nacional.

✓ Implantar a gestão de risco e os Núcleos de Segurança do Paciente nos
estabelecimentos de saúde;

✓ Envolver os pacientes e familiares nas ações;

✓ Ampliar o acesso da sociedade às informações;

✓ Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos; e

✓ Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico
e de graduação e pós-graduação na área da saúde.

Programa Nacional de Segurança do Paciente
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Segurança do paciente

▪ “Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 
cuidado de saúde” (Portaria 529/13)

▪ Abordagem sistêmica: a maioria dos erros refletem falhas humanas previsíveis no 
contexto dos sistemas mal desenhados

▪ Erros são esperados mesmo em organizações de excelência

▪ Diante da falibilidade humana: mudar as condições em 
que os indivíduos trabalham, com camadas defensivas
cada vez mais sofisticadas



Erro de medicação

▪ Um dos principais incidentes que causam danos em todo o mundo

▪ “Qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, possa levar ao uso 
inadequado de medicamento quando o medicamento se encontra sob o controle de 
profissionais de saúde, paciente ou consumidor”1

▪ Podem estar relacionados a:
▪ Prática profissional
▪ Produtos para a saúde
▪ Embalagem, rotulagem e nomenclatura de medicamentos
▪ Fases do ciclo de uso do medicamento: prescrição, dispensação, administração
▪ Educação
▪ Etc.

1. NCC MERP. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Taxonomy of Medication Errors. RIVM. 1988.



Contexto

▪ IOM (2006) estima cada paciente internado nos EUA está sujeito a 
um erro de medicação/dia1

▪ 2-7% dos pacientes admitidos em hospitais sofrem algum erro de 
medicação grave2. Crianças são as mais afetadas3 (2 ou 3X mais)

▪ Em jan-jul/2016, foram registrados 1.508 erros/quase erros na 
Anvisa
▪ Principal tipo de medicamento associado aos erros de medicação 

notificados (classificação de acordo com o Sistema ATC) são os 
antibacterianos de uso sistêmico

▪ Etapa mais comum: administração (65%) (Fonte: Notivisa)

1. IOM. Preventing medication errors. Institute of Medicine: Washington DC,2006.
2. Bates et. al. The costs of adverse drugs events in hospitalized patients. JAMA. 1997; 277(4):307-11.
3. OMS. Reporting and learning system for medication error: the role of pharmacovigilance system. 2014.



Contexto

▪ Lei 13.236/2015: medicamentos devem possuir características que inibam 
erros de dispensação e de administração, trocas indesejadas ou uso 
equivocado

“Art. 5º  Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes, designações, rótulos 
ou embalagens que induzam a erro”

§ 2º  Os rótulos de medicamentos, de drogas e de produtos correlatos 
deverão possuir características que os diferenciem claramente entre si e que inibam 
erros de dispensação e de administração, trocas indesejadas ou uso equivocado.”

▪ O Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do 
Paciente tem demandado a atuação da Anvisa nesse tema



Contexto

▪ 3º Desafio Global em segurança do paciente: 
▪ Reduzir em 50% os danos graves e evitáveis associados a 

medicamentos em todos os países nos próximos 5 anos
▪ “Confusões com medicamentos LASA (look-alike soundalike

medicines names) e/ou com embalagens e rótulos de medicamentos
são frequentes fontes de erros e danos que devem ser abordados”

▪ Demais Autoridades reguladoras tem se debruçado sobre o tema

Todos esses fatores contribuem ao entendimento de que os erros
de medicação devam ser tema prioritário na agenda da Anvisa
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Erros de medicação

▪ Rótulos e embalagens: responsáveis por 33% dos erros de medicação e 30% das 
fatalidades relacionadas1

▪ Medicamentos com pronúncia ou nome semelhante (LASA): respondem por 15% dos 
erros2

▪ Em situações nas quais podem ocorrer comportamentos de risco, 
o que se pode fazer?3

▪ Remover incentivos a erros
▪ Incentivar comportamentos adequados
▪ Aumentar os alertas

1. IOM. Preventing medication errors. Institute of Medicine: Washington DC,2006.
2. OMS. Reporting and learning system for medication error: the role of pharmacovigilance system. 2014.
3. https://www.outcome-eng.com/getting-to-know-just-culture/



Design do produto

▪ “O atual design de embalagem e rótulos não são centrados no paciente; ao contrário, partem da 
presunção de uma perfeita performance dos profissionais de saúde”1

▪ “Os erros de medicação podem ser minimizados pela realização de avaliações de risco pré-mercado, 
nas quais se analisa como os usuários irão interagir com a droga nos vários ambientes do ciclo de uso 
do medicamento, baseando-se em métodos analíticos de engenharia de fatores humanos”2

▪ Design do produto: tamanho, apresentação, embalagem, aparência, palatabilidade
▪ Objetivo do design: promover o uso seguro e correto e eliminar ou reduzir os elementos 

do projeto que podem causar riscos relacionados ao uso2

1. OMS. Reporting and learning system for medication error: the role of pharmacovigilance system. 2014.
2. FDA. Safety consideration for product design to minimize medication errors. 2016.
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• A informação da 
embalagem está 
apresentada de forma a ser 
compreendida pelo 
usuário?

• Qual informação se mostra 
mais proeminente?

• O que sua forma de 
apresentação “diz” sobre 
como o produto deve de ser 
utilizado?

• A aparência do produto e a 
forma como as informações 
são apresentadas fazem 
inferência ao modo correto 
de uso? 

Planejamento do design1

1. ISMP, Health Canada. Good label and package practices guide for non-prescription drugs and natural health products. May 2017. 



Exemplos de medidas de prevenção



▪ Não utilizar seringas que se conectem a agulhas como dosadores de 
medicamentos a serem administrados por via oral

▪ Cores ou outras medidas para diferenciar concentrações do mesmo produto

▪ Alertas em medicamentos apresentados em forma tradicionalmente associado a uma via de 
administração, porém destinado a outra (cápsulas para inalação, descongestionantes 
aplicados como colírio)

▪ Disponibilidade de dosadores com medidas adequadas (não permitir quantidade maior que 
a dose máxima) e orientações claras

Exemplos de medidas de prevenção



▪ Princípio de compatibilidade de proximidade aplicada a rotulagem: toda informação 
relevante a uma mesma operação mental deve ser apresentada próxima (denominação, 
concentração, apresentação e via)

▪ Evitar adesivos de difícil visualização na pele (evitar sobredose)

▪ Comunicados e alertas sobre novas concentração entrando em circulação

▪ Uso de materiais educativos para uso seguro 
(folhetos, matérias eletrônicos)

Exemplos de medidas de prevenção



Novas perspectivas sobre segurança do paciente/medicamentos

Visão ultrapassada Visão atual/futura

Erro: judicialização Eventos adversos: múltiplas falhas no sistema. Construir 
sistemas mais seguros, planejados, que levem em conta as 
limitações humanas 

Punições individuais como resposta e/ou aceitação dos 
riscos inerentes

Aprender com os erros: identificar potenciais fragilidades e 
promover melhorias

Protocolos e seu cumprimento Compreensão das falhas humanas, sistemas de defesa e 
engenharia de fatores humanos

Erros de medicação como falhas no serviços, dos 
profissionais ou consumidores

Design e regulação passam a ser também responsáveis. 
Nomes, apresentação, rótulos, bulas e embalagens: 
potencializadores de erros

Padronização Padronização com medidas de diferenciação para evitar 
confundimentos/uso inadequado

Pós-mercado como mecanismo central Medidas proativas de gestão do risco

Agências reguladoras e setor produtivo: periféricos na 
segurança do paciente. Foco em hospitais

Agências reguladoras e setor produtivo no centro do debate 
sobre segurança do paciente



A segurança do paciente demanda o engajamento de diversos atores. A indústria de 

medicamentos e as autoridades regulatórias devem buscar mecanismos cada vez mais 

efetivos para promover a segurança no uso de medicamentos, aproveitando lições já 

aprendidas e se antecipando na identificação e manejo dos fatores de risco



Muito obrigada!
copes@anvisa.gov.br

(61) 3462-4120

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br


