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• Em 2000, o Institute of Medicine dos 

Estados Unidos publicou o estudo To 

Err Is Human, demonstrando que 

mais de 98 mil pessoas no país 

morriam anualmente como resultado 

de erros médicos que deveriam ser 

controlados mediante ações 

sistêmicas em vez de individuais. 

 
SEELEY, CE; NICEWANDER, D; PAGE, R; DYSERT, II PA. A baseline study of medication error rates at Baylor University Medical Center in 

preparation for implementation of a computerized physician order entry system. Proc (Bayl Univ Med Cent). v.17, n.3, p 357 -361, 2007 

 

Panorama 
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Panorama 
Lesões não intencionais associadas à terapia 
medicamentosa têm afetado 1,3 milhões de pessoas por 

ano nos Estados Unidos da América  

o custo relacionado à hospitalização do paciente devido 
ao efeito adverso chega a atingir, anualmente, 76,6 
bilhões de dólares 

o número de pacientes atingidos anualmente, 
representa um montante de 60.000 a 140.000 pacientes. 

Destes, 31% vivenciam um evento adverso de 
medicação durante a hospitalização, e 0,31% destes 
apresentam eventos adversos fatais 

Muitas vezes, os erros de medicação só são detectados 
quando as conseqüências são clinicamente manifestadas 
pelo paciente 

 

 

 

 



Panorama 

Sub-Notificação dos Erros 

O medo de punições, demissão, o 

sentimento de culpa e as preocupações 

com a gravidade do erro podem levar os 

indivíduos envolvidos a sub-notificarem o 

erro. 

Estima-se que apenas 25% dos erros são 

notificados 

 

 

 

 

 



Erros de Medicação 

Department of Health (2000) an Organisation with a memory. Report of an expert group on learning from 

adverse events in the NHS. The Stationery Office, London 

Estima-se: 

 em 850.000 eventos adversos / ano com danos ao paciente – 

10% das admissões 

 em £ 2 bilhões /ano os custos de permanência adicional, sem 

considerar quaisquer outros custos (humanos / econômicos) 

 que mais de 50% poderiam ser evitados 

 que pelo menos 13 pacientes morreram ou ficaram paralisados 

desde 1985 por que um medicamento foi erroneamente 

administrado por via espinhal 

Na verdade só amostralmente sabemos o que ocorre dentro de um 

hospital 



Erros de medicação 

• 39% no ato da prescrição; 

• 12% na transcrição do pedido 

médico; 

• 11% na dispensação; 

• 38% na administração dos 

medicamentos.  

(ASHP 2004) 
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Imperative - Patients 

• “Temos uma crise no uso de medicamentos no 

país neste momento…” 

  Carolyn M. Clancy, M.D. 

  Director, Agência de Investigação de Saúde e Qualidade 

  March 27, 2011 

• Um problema de $17.1Billhões: O custo anual 

de erros de medicação.  

  Health Aff April 2011 30:4596-603. 
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• Reporte de 2006  

do IOM. 

 

• “…os erros de 

medicação são, 

surpreendentemente, 

muito comuns…” 

 

• O comite concluiu que 

pelo menos 1.5 milhões 

de EA M preveníveis 

ocorrem por ano nos 

EUA. 



Reference:  Clinical Advisory Board, 2005 

Comparação de Erros em Serviços 

de Saúde com Outros Setores do 

Mercado   
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Como é perigoso cuidar da Saúde? 

(Leape) 
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Union Carbide em Bohpal, Índia – 1984 

Vazamento tóxico 

Grandes Acidentes na Década de 80 

Exxon Valdez – Alasca – 1989 

Derramou 41 milhões de litros de petróleo 

Acidente na plataforma “Piper Alpha”  

Mar do Norte - 1988  
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FARMACOECONOMIA 

Abrir o abdome é sempre mortal 

(Hipócatres - 300 AC) 

 

 

Errrar é Humano 



FARMACOECONOMIA 

Abrir o abdome é sempre mortal 

(Hipócatres - 300 AC) 

 

Não acredito que alguém pagaria para ter 

eletricidade em casa (Thomas Edson - 

1880) 

 

 

FARMACOECONOMIA Errrar  é umano 



FARMACOECONOMIA 

Abrir o abdome é sempre mortal 

(Hipócatres - 300 AC) 

 

Não acredito que alguém pagaria para ter 

eletricidade em casa (Thomas Edson - 

1880) 

 

O mercado mundial para computadores é 

um número entre 5 e 6 (Thomas Watson – 

1943) 

Errrar  he umanu 



• QUAL O LIMITE PARA O ERRO? 

• 70% 

• 75% 

• 80% 

• 85%    

• 90% 

• 95% 
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• QUAL O LIMITE PARA O ERRO? 

 

»99% 
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Vocês 

Comeriam? 

Apenas 1% de 

nossos clientes 

tem problemas 

com 

intoxicação 

alimentar 

Atende mais 

de 5.000 

clientes por 

mês. 
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• QUAL O LIMITE PARA O ERRO? 

 

• Assertividade de 99,9% 

 

• Vocês concordam? 

• É um bom número? 
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• Assertividade de 99,9% 

 

 

 

• 84 pousos forçados por dia nos 

EUA 
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http://www.voecomdesconto.com/wp-content/uploads/2008/06/virgin_797.jpg


• Assertividade de 99,9% 

• 1.622 cartas entregues em endereços errados 
por dia no Brasil 
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http://www.correios.com.br/


• Assertividade de 99,9% 

• 32.000 movimentações bancárias erradas por 
dia 
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http://www.bb.com.br/portalbb/home/geral/index.bb


FARMACOECONOMIA 



FARMACOECONOMIA 



 

EU ACREDITO EM DUENDES... 



FARMACOECONOMIA 



FARMACOECONOMIA 
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Século Passado 
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Primeira Guerra Mundial 

Segunda Guerra Mundial 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://vaivirarmar.files.wordpress.com/2011/07/primeira-guerra-mundial-1.jpg&imgrefurl=http://vaivirarmar.wordpress.com/2011/07/29/sobre-primeira-guerra-mundial-pos-modernidade-e-geracaoy/&h=253&w=325&sz=17&tbnid=KVRA157gMXbHFM:&tbnh=92&tbnw=118&prev=/search?q=primeira+guerra+mundial&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=primeira+guerra+mundial&hl=pt-BR&usg=__oBBhaA4nPnWcXpPSN6HwPM9qdtE=&sa=X&ei=v1pvTpqKEsHE0AGup-XxCQ&ved=0CBYQ9QEwAg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.saberweb.com.br/historia/historia_geral/images/segunda_guerra_mundial.jpg&imgrefurl=http://www.saberweb.com.br/historia/historia_geral/segunda_guerra_mundial.htm&h=599&w=438&sz=46&tbnid=KbWdLXK9SCaPAM:&tbnh=135&tbnw=99&prev=/search?q=segunda+guerra+mundial&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=segunda+guerra+mundial&hl=pt-BR&usg=__pbWJ8cpe-9G9Ij8ptp6dMd8m5qo=&sa=X&ei=IFtvTsjnCOrk0QHR9MmWCg&ved=0CCQQ9QEwBg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/imagens/re_primeira_guerra_mundial_3.jpg&imgrefurl=http://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/primeira_guerra_mundial.aspx&h=254&w=370&sz=41&tbnid=TIGIAbAKulTP3M:&tbnh=84&tbnw=122&prev=/search?q=primeira+guerra+mundial+fotos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=primeira+guerra+mundial+fotos&hl=pt-BR&usg=__aT8CkZNiPmEdO1mL8RnO8FLRUoY=&sa=X&ei=1VtvTu7MPKHu0gHGnMSsCg&ved=0CBgQ9QEwAw


Século Passado 
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23 de outubro de 1906 

Santos Dumont 

20 de julho de 1969 

62 anos e 9 meses 

http://www.presenteparahomem.com.br/wp-content/uploads/2009/11/santos-dumond-14-bis-aviao.jpg


Século Passado 
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Cristovão Colombo 



Como tudo muda Rápido... 

O problema era a 

mulher colocar as 

suas  malas para 

fora de casa 

Hoje o problema 

é se você estiver 

dentro delas... 



 

O novo paciente... 
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Exposição  com  tecido de um metro de comprimento por 130 metros 

de comprimento onde foram colocados mais de 14.000 comprimidos e 

cápsulas, representando  a quantidade de doses que uma pessoa 

normal tomaria em sua ou sua vida . A exposição foi um poderoso 

lembrete de que as pessoas em todo o mundo 



ERRO DE MEDICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lado Negro... 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 

As meninas haviam acabado de nascer e estavam 
internadas na unidade de terapia intensiva da 
instituição. Quando completavam 12 dias de vida, 
receberam uma dose altíssima de uma droga 
anticoagulante e por pouco não perderam a vida. 
O erro foi de uma enfermeira, que confundiu a 
embalagem do remédio para criança com a de 
adulto. O ator processou a companhia fabricante 
do medicamento e também o hospital. Além disso, 
iniciou uma cruzada contra enganos do mesmo 
gênero. Ele ajudou a dar força a um movimento 
que alerta os profissionais sobre erros que podem 
ter sido cometidos - The National Alert Network 
for Serious Medication Errors System e acaba de 
produzir um documentário sobre a questão. 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 

“Anjo da Morte” 
39 



ERRO DE MEDICAÇÃO 

Edson Izidoro Guimarães 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 
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ERRO DE MEDICAÇÃO 
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Erro médico » Bebê tem olho colado em hospital 

de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro  

 
•  

Agência O Globo 

• Publicação: 04/07/2012 14:39 Atualização:  

• Os pais de um bebê de 1 ano e 7 meses acusam uma cirurgiã do Hospital Rio’s Dor, em Jacarepaguá, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, de ter colado o olho esquerdo da criança. Segundo o servidor público 

Fabiano Mendonça e a meteorologista Gilmara Furtado, a cirurgiã teria cometido erro médico ao utilizar 

cola cirúrgica para tratar de um corte no supercílio de Bruno Lima Furtado. O produto, de acordo com o 

casal, atingiu o globo ocular e provocou o fechamento parcial da pálpebra. A médica teria optado por usar 

a cola para fechar o corte em vez de fazer uma sutura. O bebê se cortou ao bater a cabeça, enquanto 

brincava, contra uma mesa dentro de casa. 

 

A direção do hospital não quis divulgar o nome completo da médica que atendeu Bruno. Os pais sabem 

apenas que ela se chama Raquel. Fabiano e Gilmara afirmam que a médica teria apertado com muita 

força o bastão de cola cirúrgica. Por causa do problema, o menino teve de ser internado na noite desta 

terça-feira. O casal conta que a cirugiã ligou para o oftalmologista do hospital que, entretanto, não pôde ir 

à unidade prestar o atendimento. Mendonça e Gilmara prestaram queixa na 32ª DP (Taquara). Eles 

também pretendem acionar a Justiça sobre o caso. 

 

"Ele estava dormindo durante o atendimento e ficou muito agitado quando o produto caiu no olho. Ele 

começou a esfregar, o que piorou a situação. Mas a médica, em momento algum, pediu a ajuda de uma 

enfermeira e usou apenas uma gaze com soro fisiológico para tentar retirar a cola", disse a mãe. 

 

 

 

mailto:edviver.pe@dabr.com.br
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.silvajardim.com/wp-content/uploads/2012/07/erro-medico.jpg&imgrefurl=http://www.silvajardim.com/bebe-tem-olho-colado-em-hospital-de-jacarepagua/&usg=__-oStr8Fu9CL3i5aLsPzLKlC_1nI=&h=375&w=500&sz=24&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&tbnid=YPW3C3PrieYs8M:&tbnh=98&tbnw=130&ei=T1X8T_DnCafu0gHJkI2BBw&prev=/search?q=olho+colado+erro+medico&hl=pt-BR&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsu&itbs=1










“Ai , meu Deus! O que foi que eu fiz? Eu 

errei!!” gritou a auxiliar de enfermagem 

após errar a via de administração do 

hidróxido de alumínio. O hidróxido de 

alumínio foi administrado na via 

intravenosa e não na sonda enteral. 
Jornal do Brasil – 06/08/1985 



POSITIVE 

DEVIANCE 



O que é? 

 

• Positive Deviance é baseada na observação de certos indivíduos na 

comunidade com comportamentos e / ou  estratégias incomuns que 

lhes permitem encontrar as melhores soluções para os problemas  

que os seus pares, apesar de terem acesso aos mesmos recursos e 

enfrentando desafios semelhantes ou piores.  

 

• A abordagem Positive Deviance é uma abordagem baseada em  

resolução de problemas e conduzido pela comunidade que permite 

que a comunidade  descobra comportamentos e estratégias de 

sucesso e desenvolva um plano de ação para promover a sua 

adoção por todos os interessados . 

 



• O "Positive Deviance“  inicialmente apareceu na literatura com a 

publicação de um livro intitulado "Positive Deviance em Nutrição" 

pela Tufts University  de Marian Zeitlin.  

 

 

• Na década de 1990, documentou a existência de "positivos 

desviantes "crianças de comunidades pobres que estavam mais 

bem nutridos do que outros. Neste livro, Zeitlin e seus colegas 

defendeu o uso deste conceito para resolver problemas de 

desnutrição infantil no nível da comunidade, identificando o que 

estava acontecendo  na comunidade, a fim de ampliá-lo, ao 

contrário de se concentrar no que estava acontecendo de errado no 

comunidade e corrigi-lo. 

 

 

O que é? 



• No início de 1990, Jerry Sternin, professor visitante da Universidade 

Tufts, e sua esposa, Monique, experimentou idéias Zeitlin e 

operacionalizado o conceito PD como uma ferramenta para 

promover o comportamento e mudança social para organizar vários 

PD-centradas intervenções de mudança social em torno da mundo. 

 

 

• Os Sternins ajudou a institucionalizar a PD como uma abordagem 

de mudança social, demonstrando a sua aplicação bem-sucedida, 

primeiro a desnutrição infantil, e, em seguida, expandiu a sua 

aplicação bem sucedida para uma variedade de problemas 

aparentemente insolúveis em diversos setores, como saúde pública, 

educação e protecção da criança, entre outros 

O que é? 



POSITIVE DEVIANCE  

INICIATIVAS DE SUCESSO 

Redução drástica da mortalidade e morbidade 

neonatal no Paquistão com o aumento de  voz 

para mulheres 

Um aumento de 50% na retenção de 

estudante em escolas primárias participantes 

em  Provincies, Argentina 

Uma redução de 30% no tráfico de meninas 

que afetam 900 crianças em vilas pobres em  

Java 

Milhares de circuncisões femininas (mutilação 

genital feminina) evitadas no Egito ao longo dos 

últimos oito anos 



POSITIVE DEVIANCE  

INICIATIVAS DE SUCESSO 

Redução de 30 - 62% em transmissões de bactérias a 

antibióticos resitentes (MRSA) em três hospitais dos 

Estados Unidos 

Reduçãp de 30 a 50% na desnutrição infantil em 

comunidades em 41 países em todo o mundo 



• Em maio, profissionais de saúde do Hospital Albert Einstein 

celebraram PD na Unidade de Oncologia / Hematologia.  

• Durante a semana, todos os médicos foram abordados para realizar 

a higiene das mãos com álcool gel antes de entrar no quarto do 

paciente e eles receberam algumas instruções sobre a higienização 

das mãos.  

• O mesmo grupo de Albert Einstein, recentemente, também publicou 

um artigo no American Journal of Infection Control, que investiga o 

uso da abordagem de PD para aumentar a conformidade com a 

higiene das mãos pelos profissionais de saúde 

Exemplo 



Como funciona o Positive Deviance? 

Os quatro Ds do Positive Deviance: 
 

Definir o problema e o resultado desejado 

Determinar se algum indivíduo ou entidade na 
comunidade já tem o comportamento ou o resultado 
desejado (identificação de PDs) 

Descobrir  comportamentos ou estratégias incomuns 
de PDs para encontrar  melhores soluções para o 
problema do que outros em sua comunidade 

Desenhar ou desenvolver e executar iniciativas 
que permitam a outros na comunidade o acesso a 
novos comportamentos e práticas (remover 
barreiras) 

Sternin J.  Program for women Forum on emerging issues University of 

Alabama at Birmingham School of Medicine and West Virginia University 

School of Medicine 2007 



Como funciona o Positive Deviance? 
 

“Somente aqueles comportamentos/estratégias 
acessíveis a todos são mantidos os não 
acessíveis são descartados.” 
 

“Não se pode clonar pessoas mas é possível 
adotar seus comportamentos/estratégias de 
sucesso.” 
 

“É mais fácil agir em seu caminho numa nova 
forma de pensar, do que pensar  seu caminho 
para uma nova forma de agir.” 

Sternin J.  Program for women Forum on emerging issues University of 

Alabama at Birmingham School of Medicine and West Virginia University 

School of Medicine 2007 



O primeiro Positive 

Deviance 



Abordagens Tradicionais  X  Positive Deviance 

Sternin J.  Program for women Forum on emerging issues University of Alabama at Birmingham School of Medicine and West Virginia 

University School of Medicine 2007 



Abordagens Tradicionais  X  Positive Deviance 

Sternin J.  Program for women Forum on emerging issues University of Alabama at Birmingham School of Medicine and West Virginia 

University School of Medicine 2007 
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• Dupla conferência da PMs 

• Dupla checagem no momento da administração 

de medicamentos ou no preparo para os 

medicamentos de Alta Vigilância (drogas 

vasoativas, insulinas, heparina e todos 

administrados em bomba de infusão) 

• Inserção no cadastro do item medicamento de 

dupla checagem (exemplo: Insulina R 

(Medicamento de Dupla Checagem)  

 

 

Ações do Positive 

Deviance 



• Elaboração da prescrição de acordo com o 

protocolo da Dor e JC 

• Treinamento do corpo clinico (contratado e 

aberto) de acordo com a Política da PM 

• 1. Prescrever com letra legível 

• 2. Cada nova ordem médica, esta será discutida 

com o enfermeiro da Unidade. 

• 3. Uso de no mínimo dois identificadores: nome 

completo e número de prontuário do paciente. 

 

 

 

 

Ações do Positive 

Deviance 



 

 

 

Ações do Positive 

Deviance 

• 4. Os campos obrigatórios da prescrição médica 

são: Data, Horário, Medicamento, Dose, Via e 

Freqüência. 

• 5. Numerar todos os itens da prescrição. 

• 6. Prescrever sem rasuras 

• 7. prescrever sempre por dose. 

• 8. Seguir a padronização de medicamentos 

• 9. Em caso de alergia do paciente a algum 

medicamento, esta informação deve constar em 

todas as folhas da prescrição. 

 

 



 

 

 

Ações do Positive 

Deviance 

 10. A prescrição de medicamento "se necessário" 

deve ter descrita a indicação específica (ex: se 

dor, se febre, se náusea, se vômito, se dor ou 

febre, se prurido, se tremores, se náusea ou 

vômito, se convulsão, se diarréia). Colocar a 

freqüência e/ ou dose máxima indicada para o 

medicamento prescrito. 

 

 



 

 

 

Ações do Positive 

Deviance 

 11. Os medicamentos de uso habitual ou permanente 

pelo paciente são considerados no processo de 

Reconciliação Medicamentosa. 

12. O processo de interrupção automática não existe 

na Instituição. Sempre há contato com o médico, caso 

ele já não tenha suspenso, para validar a interrupção. 

13. Na prescrição pediátrica é indispensável indicar a 

dose por mg/Kg/dia para todos os pacientes até 18 

anos, até que se atinja a dose de adulto, bem como a 

freqüência.  

 

 



Soluções padronizadas 
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Outras Ações 
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Manipulações Extras 

 

 

Atualização do Cadastro do SGH / SAP 

 

 

EMBALAGENS 

Vaselina e Glicerina 

Rastreabilidade e Amostra Diálise 



Serviço de Informações e  

Segurança de Medicamentos 
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1. GSM 

2. Alertas 

3. Informações 

4. Análise da Cadeia de Medicamentos 

 

5. Farmacovigilância (RAM e 

Desvio Técnico 

6. Suporte a CFT 

7. Manual Farmacêutico 

 



Grafias e Sons Semelhantes 
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1 voluntário 



Grafias e Sons Semelhantes 

 35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 

M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 

F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! 

R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO 35T4V4 M310 

COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 

M3NT3 V41 D3C1FR4NDO O CÓD1GO QU453 

4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R 

P3N54R MU1TO, C3RTO? POD3 F1C4R B3M 

ORGULHO5O D155O! SU4 C4P4C1D4D3 

M3R3C3! P4R4BÉN5!  
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Grafia Semelhante e/ou 

 Som Semelhante 

• Cefamox 

• Diamox 

 

• Claritin 

• Clavulin 

 

• Floratil 

• Foradil 

• Benadryl 

• Bricanyl 

 

• Retemic 

• Renitec 

 

• Advil 

• Adtil 
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Prescrição eletrônica 
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Prescrição eletrônica 







Metroniflex Glicose 5% 

Solução 

fisiológica 

Zoltec 



 

reniTEC 10mg 

reteMIC 5mg reniTEC 20mg 
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Ações 
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Ações 
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Ações 
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Ações 
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Ações 
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GRAMBEL: Projeto de Checagem Eletrônica  
de Medicamentos à Beira do Leito 
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Autor: Jefrey  Burton Russel 

Todo dia na África o Antílope desperta pela 

manhã e sabe que tem que correr mais rápido 

que o Leão para continuar vivo. 

 

Todo dia na África o Leão acorda e sabe que 

tem que correr mais rápido que o Antílope 

mais lento para não morrer de fome. 

 

 Não importa que bicho você  é:  se Antílope 

ou Leão 

 

Na hora que acordar sai 

correndo... 
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Ajuda Humanitária Einstein – Haiti 
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Ajuda Humanitária Einstein Haiti 

A Viagem 
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Kiki voltou para terminar o jogo... 
112 
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Flórida Paulista 

Praça Gerson Veronesi Ferracini 
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http://www.floridapaulista.sp.gov.br/


Praça Gerson Veronese Ferracini 

fabio.ferracini@einstein.br Obrigado, 
120 


