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RESUMO 

Introdução: A grande maioria dos fármacos atualmente usados possuem uma 
margem terapêutica consideravelmente segura, entretanto, alguns possuem maiores 
chances de trazer danos ao paciente devido a falhas no processo de administração. 
O presente estudo tem como objetivo a análise da relação de medicamentos 
padronizados classificados como potencialmente perigosos segundo o ISMP e 
eventos de sound alike ou look alike, em um hospital privado de grande porte em 
Teresina-PI.  Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva com 
abordagem quantitativa realizada em um hospital geral com 187 leitos. A relação de 
medicamentos padronizados foi analisada identificando os medicamentos 
potencialmente perigosos conforme o boletim do ISMP nº 3 de setembro 2015, ISSN: 
2317-2312, Volume 04. Resultados e Discussão: Dentre os 574 medicamentos 
padronizados no hospital, um total de 94 (16,37%) medicamentos considerados 
potencialmente perigosos segundo o ISMP (2015). Conclusões Após análise técnica 
e farmacêutica foi possível identificar 94 medicamentos considerados potencialmente 
perigosos segundo o ISMP dentre os 574 medicamentos padronizados no hospital 
privado de grande porte em Teresina-PI.  
Palavras-chave – Segurança do Paciente, Assistência Farmacêutica, Assistência à 
Saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: The vast majority of drugs currently used have a considerably safe 
therapeutic margin, however, some are more likely to bring harm to the patient due to 
failures in the administration process. The present study aims to analyze the 
relationship of standardized drugs classified as potentially dangerous according to the 
ISMP and sound alike or look alike events, in a large private hospital in Teresina-PI. 
Methodology: This is a documental and descriptive research with quantitative 
approach performed in a general hospital with 187 beds. The list of standardized drugs 
was analyzed identifying potentially dangerous drugs according to the ISMP newsletter 
nº 3 of September 2015, ISSN: 2317-2312, Volume 04. Results and Discussion: Of 
the 574 standardized drugs in the hospital, a total of 94 (16 , 37%) drugs considered 
to be potentially dangerous according to the ISMP (2015). Conclusions: After 
technical and pharmaceutical analysis, it was possible to identify 94 drugs considered 
to be potentially dangerous according to the ISMP among the 574 standardized drugs 
in the large private hospital in Teresina-PI.  
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INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto para Práticas Seguras no uso de Medicamentos (2015), 
são considerados medicamentos potencialmente perigosos (MPP) aqueles que 
apresentam risco acentuado de levar a eventos adversos ou danos que, sobre 
maneira, possam prejudicar o paciente e que tenham sido ocasionados devido a erros 
durante todo o processo de administração. 

Alguns erros relacionados aos MPP’s acontecem quando ocorrem eventos 
de sound alike ou look alike, medicamentos que possuem pronúncia parecida ou grafia 
e embalagens parecidas, respectivamente. A maioria das instituições não possuem 
ferramentas que garantam o cuidado e a prevenção desse tipo de erro. É 
recomendação do ISMP bem como da portaria 2.095 a dupla checagem nos 
processos que envolvam o uso de MPP’s (MACHADO, 2018). 

Com base no exposto, o presente estudo tem como objetivo a análise da 
relação de medicamentos padronizados classificados como potencialmente perigosos 
segundo o ISMP e eventos de sound alike ou look alike, em um hospital privado de 
grande porte em Teresina-PI. 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva com abordagem 
quantitativa realizada em um hospital geral com 187 leitos, com unidades de 
internação, emergência, centro cirúrgico e centro de tratamento intensivo. 

Foi solicitado a Coordenação de Assistência Farmacêutica do hospital geral 
privado via ofício, uma cópia da atual relação de medicamentos padronizados. A 
relação de medicamentos padronizados foi analisada identificando os medicamentos 
potencialmente perigosos conforme o boletim do ISMP nº 3 de setembro 2015, ISSN: 
2317-2312, Volume 04. 

Os medicamentos forma classificados nas seguintes categorias, segundo 
o ISMP de acordo com a figura 1:  
 

FIGURA 1. Classificação dos medicamentos potencialmente perigosos 
segundo o ISMP nº 3 de setembro 2015, ISSN: 2317-2312, Volume 04. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: ISMP nº 3 de setembro 2015, ISSN: 2317-2312, Volume 04. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Considerando os objetivos propostos neste estudo e ainda as devidas 
análises farmacêuticas realizadas, foi possível se obter os seguintes resultados: 

 
Gráfico 1. Distribuição dos medicamentos padronizados considerados ou não 

potencialmente perigosos em um hospital privado de grande porte em 
Teresina-PI segundo o ISMP. 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dentre os 574 medicamentos padronizados no hospital, um total de 94 
(16,37%) medicamentos considerados potencialmente perigosos segundo o ISMP 
(2015) (Gráfico 1). 

O quantitativo geral de MPP’s padronizados neste hospital é condizente 
com um hospital de grande porte levando também em consideração as especialidades 
medicas que o mesmo disponibiliza. A tabela 1 demonstra a distribuição desses 
medicamentos levando em consideração a classificação do ISMP.  

Tabela 1. Distribuição das frequências absolutas e relativas dos medicamentos 
potencialmente perigosos padronizados em um hospital privado de grande 

porte em Teresina-PI 

CLASSE FARMACÊUTICA FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

AGONISTAS ADRENÉRGICOS ENDOVENOSOS 7 7,450% 
ANALGÉSICOS OPIOIDES ENDOVENOSOS, 

TRANSDÉRMICOS E DE USO ORAL 18 19,150% 

ANESTÉSICOS GERAIS, INALATÓRIOS E 
ENDOVENOSOS 9 9,580% 

ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS 
ENDOVENOSOS 1 1,100% 

ANTIARRÍTMICOS ENDOVENOSOS 5 5,300 % 
ANTITROMBÓTICOS 12 12,770% 

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES 7 7,450% 
CONTRASTES RADIOLÓGICOS ENDOVENOSOS 6 6,390% 

HIPOGLICEMIANTES ORAIS 3 3,120% 

 Medicamentos padronizados no hospital 
   Representação em percentual dos medicamentos padronizados 

São classificados como MPP’s 
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INOTRÓPICOS ENDOVENOSOS 1 1,100% 
INSULINA SUBCUTÂNEA E ENDOVENOSA 5 5,300% 

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VIA 
EPIDURAL OU INTRATECAL 1 1,100% 

MEDICAMENTOS NA FORMA LIPOSSOMAL 2 2,130% 
SOLUÇÕES CARDIOPLÉGICAS 2 2,130% 

SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 2 2,130% 
MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS 13 13,800% 

TOTAL: 94 100% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

As classes que apresentaram menor representatividade na frequência 
relativa e absoluta foram as dos Antagonistas adrenérgicos endovenosos, Inotrópicos 
endovenosos e Medicamentos administrados por via epidural ou intratecal. Já os 
Analgésicos opioides endovenosos, transdérmicos e de uso oral foram a classe de 
medicamentos de maior representatividade.  

 
Figura 2. Estratégia adotada pelo hospital para diferenciar os 

medicamentos potencialmente perigosos e com grafias e sons parecidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
O hospital adota a mesma metodologia que é descrita por Machado (2018), 

que recomenda que os medicamentos potencialmente perigosos que possuem grafia, 
pronuncia ou embalagem parecida, devem ter seus nomes identificados com a 
destaque na escrita na parte do nome que os diferencia, como no exemplo da 
norADRENalina e ADRENalina.  

Além dos medicamentos sinalizados pelo hospital, foi possível identificar 
durante análise da lista de medicamentos padronizados, outros medicamentos, 
segundo o ISMP, boletim número 06, volume 3, que deveriam também ser sinalizados. 
O ISMP recomenda que os hospitais adotem a sua própria lista de referência para o 
cadastro desse tipo de medicamento.  

 
CONCLUSÕES 

Após análise técnica e farmacêutica foi possível identificar 94 
medicamentos considerados potencialmente perigosos segundo o ISMP dentre os 
574 medicamentos padronizados no hospital privado de grande porte em Teresina-PI. 
Ainda nesta análise, foi possível observar a presença de medicamentos sound alike 
ou look alike, e que nem todos os medicamentos que apontassem perigo para este 
tipo de erro estavam devidamente sinalizados. 

O hospital adota medidas para evitar erros e agravos com esse tipo de 
medicamentos, como os recomendados pelo ISMP como a identificação desses 
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medicamentos com etiqueta de cor vermelha para os Medicamentos Potencialmente 
Perigosos e o uso do método CD3, para identificação dos medicamentos sound alike 
ou look alike. Diante disso, faz-se saber a necessidade de classificar e identificar 
esses medicamentos devido ao risco que apresentam, seguindo as recomendações 
do Programa Nacional de Segurança do Paciente, bem como as do ISMP, as quais 
podem minimizar os riscos sobremaneira, tendo enfoque a capacitação de toda a 
equipe multiprofissional.  
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