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Introdução: O uso de medicamentos no âmbito hospitalar está sujeito a vários erros, pois envolve muitas etapas. Dentre eles, estão os 
de prescrição, os quais podem induzir a ocorrência de outros erros e danos ao paciente.   Objetivos: Identificar erros nas prescrições 
pediátricas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e sua frequencia, verificar o resultado das intervenções realizadas.   Métodos: 
Estudo transversal. Foram analisadas, de janeiro a maio de 2010, de segunda a sexta-feira, prescrições informatizadas de pacientes 
internados nas unidades pediátricas de internação geral, terapia intensiva (UTI) e neonatologia (Neo). Os erros foram classificados de 
acordo com o National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention e alerta foi enviado ao prescribente solicitando 
revisão do item. Após 24 horas, verificou-se o resultado da intervenção farmacêutica.   Resultados: Analisou-se 9035 prescrições (58% 
na internação, 30% na Neo e 11,3% na UTI); o total de 98 erros foi identificado (média de 0,01 por prescrição). A frequência de erros foi 
62,2% na internação, 26,5% na Neo e 11,2% na UTI. As etapas relacionadas com a dose e escolha da concentração/apresentação 
adequada foram as mais envolvidas nos erros, em 25 (25,5%) e 20 prescrições (20,4%) respectivamente. 87,7% das falhas foram da 
categoria B, pois não atingiram o paciente. Das 98 intervenções, 64 (65,3%) tiveram o desfecho positivo (alteração da prescrição) e 33 
(33,7%) negativo, resultando em uso errôneo do medicamento em 18,4% dos casos. Os medicamentos mais envolvidos foram omeprazol 
(17,3%) e cefepime (9,2%).   Conclusão: Conclui-se que a identificação de erros é necessária para que medidas preventivas e 
intervenções possam ser realizadas para assegurar a qualidade da assistência ao paciente.    
  

 

 




