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Introdução: O processo de utilização dos medicamentos nos hospitais implica na atuação de diversos profissionais, transmissão 
de ordens ou materiais entre pessoas, contendo, cada elo do sistema, potenciais variados de ocorrência de erros. Não basta um 
medicamento ser seguro, mas deve-se também garantir a segurança do seu processo de uso. Objetivo: Verificar como a Bioética 
pode auxiliar no monitoramento de erros de medicação.  Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas principais bases de 
dados e literatura científica. Resultados: O monitoramento adequado dos erros de medicação reportados é uma das garantias de 
segurança para os pacientes, profissionais e instituições. A notificação de erros é uma prática adotada em busca da diminuição 
dos mesmos. Entretanto, erros notificados não representam o todo ocorrido, devido à subnotificação que ocorre por diversas 
causas: medo, vergonha, descaso. Há uma grande dificuldade em se aceitar o erro, o que impede a ação de tomada de 
consciência em relação ao problema. Para a Ergonomia Cognitiva, o erro humano não é a conclusão, mas, sim, o início de uma 
investigação. O problema do erro humano pode ser visto sob duas perspectivas: a abordagem da pessoa ou a do sistema. 
Ferramentas para identificação de tipos de erro humano são utilizadas para ajudar a identificar como os fatores humanos e 
questões de sistemas contribuíram para o erro. A reflexão bioética vai ser um elemento a mais na busca de uma reflexão 
adequada sobre estes temas, balizando, indicando as diferentes alternativas, com as suas conseqüências, com as reflexões feitas 
por outras pessoas e com a experiência já acumulada sobre este problema. Conclusão: o modelo de Bioética Complexa pode ser 
utilizado para verificar a adequação ou inadequação das ações notificadas.  

  

 




