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INFORMAÇÕES 
DE BASE DO 
HOSPITAL
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1. Em que país se encontra o seu hospital? Base: amostra total (317) 

DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS

DISTRIBUIÇÃO POR PAÍS

(*) União Europeia dos Hospitais Privados (UEHP)

Bélgica 10
França 42
Alemanha 40
Hungria 6
Irlanda 4
Itália 42
Países Baixos 10
Polónia 20
Portugal 36
Espanha 41
Suécia 5
Suíça 12
Reino Unido 40
*Hospitais privados (UEHP) 9
TOTAL 317
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2. Se o(a) Sr(a). contasse todas as camas hospitalares que estão sob a responsabilidade do seu hospital (inclua redes/edifícios), quantas camas seriam aproximadamente? / 3. Descreva o 
tipo de hospital no qual o(a) Sr(a). trabalha. Indique mais do que uma descrição se a mesma clarificar o tipo de hospital.
Base: amostra total (36)

TIPO E TAMANHO DO HOSPITAL

TAMANHO DO HOSPITAL (DE ACORDO COM O N.º DE CAMAS) TIPO DE HOSPITAL

31

17

17

11

11

3

Hospital geral

Hospital universitário

Hospital especializado: oncologia

Hospital comunitário

Hospital privado

Especialidade: saúde mental
28

42

31Grande (>500 camas)

Médio (300–499 camas)

Pequeno (< 300 camas)

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas



Deteção e monitorização

ERROS DE 
MEDICAÇÃO (EM) E 
EVENTOS ADVERSOS 
PREVENÍVEIS
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4. O seu hospital é acreditado (tem um certificado de qualidade ou passou numa inspeção certificada)? Base: amostra total (36)
5. Os erros de medicação são incluídos neste processo de acreditação? Base: hospital acreditado (24)

Contudo, nem todos incluem EM no respetivo processo de acreditação

NEM TODOS OS HOSPITAIS SÃO ACREDITADOS

67%
dos hospitais
são acreditados

21%
não inclui erros de 
medicação no processo 
de acreditação

- Números expressos em % -
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6. Os erros de medicação são registados numa base de dados como:
Base: amostra total (36)

Apenas 14% dos entrevistados não regista EM numa base de dados

A MAIORIA DOS EM É REGISTADA NO SISTEMA DE 
RELATÓRIOS DE INCIDENTES CRÍTICOS (CIRS) OU NOS 
SISTEMAS DE DADOS LOCAIS

BASE DE DADOS PARA REGISTAR ERROS DE MEDICAÇÃO

39

22

8

14

11

6

Sistema de relatórios de incidentes críticos (CIRS)

Sistema de dados locais

Sistema de dados nacional

Não, eles não são registados

Não sei

Outra opção

- Números expressos em % 
-
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7. Os erros de medicação do seu hospital estão disponíveis para o público? Base: amostra total (36)
7a. Onde são publicados os erros de medicação?  Base: erros de medicação disponíveis para o público (2)

Apenas 6% dos EM está disponível, todos eles publicados no relatório anual do hospital

OS EM ESTÃO DIFICILMENTE DISPONÍVEIS PARA O 
PÚBLICO

6%
dos hospitais 
disponibiliza ao
público os erros de 
medicação

- Números expressos em % -

Sendo 
que...

100%
são publicados no 
relatório anual do 
hospital
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8. Existe alguma base de dados local, regional ou nacional para registar e estudar os erros de medicação no seu país, com o objetivo de partilhar iniciativas de melhoria contínua? Base: 
amostra total (36)
8a. O(a) Sr(a). diria que estas informações estão a ser utilizadas para fins práticos a fim de melhorar a segurança dos pacientes? Base: base de dados disponível no respetivo país (13)
8b. E, em sua opinião, deveria existir uma? Base: base de dados não disponível no respetivo país (23)

Contudo, aqueles que não a têm, consideram que deveria existir uma

BAIXA DISPONIBILIDADE DE BASES DE DADOS DE EM NO 
PAÍS PARA PARTILHAR INICIATIVAS DE MELHORIA CONTÍNUA

DISPONIBILIDADE DE BASE DE DADOS DE ERROS DE MEDICAÇÃO NO RESPETIVO PAÍS 
PARA PARTILHAR INICIATIVAS DE MELHORIA CONTÍNUA

69% dos que têm uma no respetivo país, considera que a 
mesma está a ser utilizada para fins práticos a fim de 
melhorar a segurança dos pacientes 

100% dos que não têm uma no respetivo 
país, considera que deveria existir uma

64

36
Sim

Não

- Números expressos em % -
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9. Em que áreas é que o(a) Sr(a). monitoriza erros de medicação?
Base: amostra total (36)

Contudo, 36% dos hospitais não monitoriza rotineiramente os EM

53% DOS EM É MONITORIZADO DE FORMA CENTRALIZADA

De forma centralizada que abrange todo o hospital

Cuidados intensivos

Oncologia

Unidades gerais

Não monitorizados rotineiramente

Outra opção

53

14

11

11

36

3

ÁREAS ONDE OS ERROS DE MEDICAÇÃO SÃO MONITORIZADOS  

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas
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10. De que forma é utilizada a monitorização de dados de erros de medicação e de eventos adversos no seu hospital? 
Base: amostra total (36)

A MONITORIZAÇÃO DE DADOS DE EM E EA É 
PRINCIPALMENTE UTILIZADA COMO UMA ANÁLISE DE 
ORIGEM DE PROBLEMAS PARA RESOLVER INCIDENTES

Análise de origem de problemas para resolver incidentes

É investigada e discutida em reuniões regulares de qualidade

Iniciativas de ensino e/ou prevenção de erros

Desempenho gerido com indicadores-chave de desempenho

Não é muito utilizada, necessita de ser melhorada

36

25

25

19

61

MONITORIZAÇÃO DE DADOS DE ERROS DE MEDICAÇÃO E DE EVENTOS ADVERSOS

Contudo, 13% dos hospitais não a utiliza com muita frequência
- Números expressos em % -

Podem ser fornecidas várias 
respostas
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11. Qual o número total estimado de erros de medicação registados e analisados por ano, no seu hospital?
Base: amostra total (36)

A maioria dos EM registados está a ser analisada

NÚMERO ESTIMADO DE ERROS DE MEDICAÇÃO POR ANO - Números expressos em % -

53% DOS HOSPITAIS NÃO TEM CONHECIMENTO DO 
NÚMERO DE EM que ESTÁ A SER REGISTADO

33

11
3

53

92 8

< 100 Não sei

REGISTADOS ANALISADOS

< 100

100–250

250–500

Não sei
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12. Qual a frequência estimada em percentagem de erros de medicação, dentro das fases do processo de medicação listadas abaixo? 
Base: amostra total (36)

A prescrição transcrita manualmente apresenta a menor frequência de EM

OS EM OCORREM EM TODAS AS FASES, MAS 
PRINCIPALMENTE NA PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA E NA
ADMINISTRAÇÃO

FREQUÊNCIA DE CADA ERRO DE MEDICAÇÃO

19

18

10

30

24Administração

Prescrição (eletronicamente)

Prescrição (transcrita
manualmente)

Dispensa

Preparação

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas
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Com muitas outras causas indicadas

OS PROBLEMAS AMBIENTAIS, DE PESSOAL OU DE FLUXO 
DE TRABALHO SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS DE EM

PRINCIPAL CAUSA DE ERROS DE MEDICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO)

72

75

42

42

56

33

22

67

53

25

14

28

17

17

17

8

6

6

3

Problema ambiental, de recursos humanos ou de…

Falta de informação clínica

Problema de armazenamento ou de entrega de…

Falta de controlo de qualidade ou sistema de…

Problema no nome, na etiqueta ou na embalagem…

Falha de comunicação da encomenda de…

Não fornecimento por parte de armazéns

Falta de formação do pessoal

Falta de informação do medicamento

Problema de formação dos pacientes

Problema do dispositivo de aplicação de…

Mencionado

1.º lugar

13. Quais as principais causas de erros de medicação no seu hospital? Classifique os 5 fatores mais importantes dos 11 listados aqui. 
Base: amostra total (36)

- Números expressos em % -
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14. Que medidas, se for o caso, são utilizadas para dinamizar o desempenho de segurança de medicação melhorado no seu hospital? 
Base: amostra total (36)

Contudo, 1 em cada 2 hospitais indica que poucas ou nenhumas medidas são tomadas para 
melhorar o desempenho de segurança de medicação

CONSIDERA-SE QUE AS DISCUSSÕES ABERTAS SÃO A 
MELHOR SOLUÇÃO PARA GARANTIR UMA MELHORIA 
CONTÍNUA 

Erros de medicação e erros evitados são discutidos de uma forma aberta/transparente para ajudar a assegurar uma melhoria contínua

Objetivos definidos e erros de medicação avaliados e monitorizados

Inspeção contra as normas de acreditação hospitalar

Autodeclaração de políticas e normas em vigor

Poucas ou nenhumas medidas são tomadas

44

28

22

8

53

MEDIDAS UTILIZADAS PARA DINAMIZAR O DESEMPENHO DE SEGURANÇA DE MEDICAÇÃO MELHORADO

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas
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15. Existe algum profissional de saúde formado específico para detetar erros de medicação e melhorar a segurança dos pacientes no seu hospital? Base: amostra total (36)
15a. Que profissionais de saúde foram formados? Base: erros de medicação disponíveis para o público (16)

Sendo a maioria farmacêuticos hospitalares ou gerentes de qualidade

44% DOS HOSPITAIS TÊM PS FORMADOS PARA DETETAR EM

44%

Farmacêutico(s) hospitalar(es)

Gerente(s) de qualidade

Diretor(es) médico(s)

Gerente(s) da unidade

Outra opção

75

63

25

19

19

dos hospitais tem profissionais de 
saúde formados específicos para 
detetar erros de medicação e
melhorar a segurança dos 
pacientes 

que são...

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas



SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO



3.1
REGISTOS MÉDICOS 
ELETRÓNICOS
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16. O seu hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos para: Base: amostra total (36)
17. O sistema de registos médicos eletrónicos está integrado nos cuidados primários? Base: o hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos (35)

Mas nem sempre integrado nos cuidados primários

A MAIORIA DOS HOSPITAIS TEM UM SISTEMA DE REGISTOS 
MÉDICOS ELETRÓNICOS

97%
dos hospitais
tem um sistema de registos 
médicos eletrónicos em pelo 
menos uma das suas áreas

57%
tem o mesmo 
integrado nos 
cuidados primários
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16. O seu hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos para:
Base: amostra total (36)

OS SISTEMAS DE REGISTOS MÉDICOS ELETRÓNICOS NÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA TODOS OS PACIENTES

DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE REGISTOS MÉDICOS ELETRÓNICOS

94

83

75

75

69

69

3

8

14

6

11

8

3

8

11

19

19

22

Unidades gerais

Farmácia central

Ambulatório (para além de oncologia)

UCI

Oncologia – Hospital ambulatório ou hospital de 
dia

Oncologia – Unidades

Sim para todos os pacientes Sim para alguns pacientes Não

- Números expressos em % -



3.2
SISTEMA DE PRESCRIÇÃO 
ELETRÓNICA
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18. O seu hospital tem um sistema de prescrição eletrónica para as seguintes áreas? Base: amostra total (36)
19a. O seu sistema de prescrição eletrónica está integrado num sistema de apoio à decisão clínica? Base: o hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos (35)

Contudo, existe uma margem para melhorar a integração em sistemas de apoio à decisão clínica

A MAIORIA DOS HOSPITAIS TEM UM SISTEMA DE 
PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA DISPONÍVEL

INTEGRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA
EM SISTEMA DE APOIO À DECISÃO CLÍNICA

40

43

17
Sim, está integrado

Sim, mas deveria ser melhorado

Não

97%
dos hospitais tem um sistema 
de prescrição eletrónica em 
pelo menos uma das suas 
áreas

- Números expressos em % -
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94

83

81

72

69

67

3

8

11

6

6

11

3

8

8

22

25

22

Unidades gerais

Farmácia central

Ambulatório (para além de oncologia)

Oncologia – Unidades

UCI

Oncologia - Ambulatório ou hospital de dia

Sim para todos os pacientes Sim para alguns pacientes Não

18. O seu hospital tem um sistema de prescrição eletrónica para as seguintes áreas?
Base: amostra total (36)

OS SISTEMAS DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA ESTÃO 
DISPONÍVEIS PARA A MAIORIA DOS PACIENTES

DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA

- Números expressos em % -

Especialmente nas unidades gerais e na farmácia central
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6

49

46
Sim, para todas as prescrições

Sim, para algumas prescrições

Não

19b. As suas prescrições eletrónicas são validadas por um farmacêutico antes da dispensa e da administração? Base: o hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos (35)
19c. ESPECIFIQUE QUE PRESCRIÇÕES SÃO VALIDADAS POR UM FARMACÊUTICO ANTES DA DISPENSA E DA ADMINISTRAÇÃO: Base: algumas prescrições são validadas por um 
farmacêutico (17)

6% das prescrições não é validado

AS PRESCRIÇÕES ELETRÓNICAS NEM SEMPRE SÃO 
VALIDADAS POR UM FARMACÊUTICO

PRESCRIÇÕES ELETRÓNICAS VALIDADAS POR UM FARMACÊUTICO ANTES DA DISPENSA E DA ADMINISTRAÇÃO

Algumas

Nenhumas

94

6

QUE PRESCRIÇÕES SÃO VALIDADAS POR UM 
FARMACÊUTICO ANTES DA DISPENSA E DA ADMINISTRAÇÃO

- Números expressos em % -
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20. O sistema de prescrição eletrónica está integrado no(s): 
Base: o hospital tem um sistema de registos médicos eletrónicos (36)

O SISTEMA DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA É INTEGRADO 
DE FORMA VARIÁVEL NOUTROS SISTEMAS

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA

66

74

49

43

14

11

60

49

23

37

26

31

63

46

43

20

20

17

74

54

34

23

20

14

Registos médicos eletrónicos

Sistema de dispensa de farmácias

Armários de medicamentos

Sistemas farmacêuticos de fabricação

Sistemas de bombas de infusão

Nenhuma das opções referidas

Farmácia central Oncologia UCI Unidades gerais

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas



3.3
SISTEMA DE DISPENSA 
ELETRÓNICA DE 
MEDICAMENTOS
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21. Os armários de medicamentos automatizados estão disponíveis? Base: amostra total/21a. Quantos armários de medicamentos automatizados estão disponíveis? Base: armários de 
medicamentos automatizados disponíveis

OS ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS AUTOMATIZADOS 
ESTÃO DISPONÍVEIS PRINCIPALMENTE NA FARMÁCIA 
CENTRAL E NA UCI 

ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS AUTOMATIZADOS

39

33

22

11

8

6

Farmácia central

UCI

Unidades gerais

 Ambulatório (para além de oncologia)

Oncologia – Unidades

 Oncologia - Ambulatório ou hospital de dia

% de disponibilidade Número médio

2.8

2.6

8.4

3.3

4.0

5.5

- Números expressos em % -
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22. A codificação de barras é utilizada para verificar a seleção de medicamentos antes da dispensa de medicamentos e/ou do reabastecimento de armários de medicamentos 
automatizados? Base: amostra total (36)

CODIFICAÇÃO DE BARRAS PARA VERIFICAR A SELEÇÃO 
DE MEDICAMENTOS ANTES DA DISPENSA OU DO 
REABASTECIMENTO DE ARMÁRIOS AUTOMATIZADOS É 
BAIXA

CODIFICAÇÃO DE BARRAS PARA VERIFICAR A SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ANTES DA DISPENSA EM ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS AUTOMATIZADOS

64

22

14

Sim

Parcialmente

Não

- Números expressos em % -



3.4
SISTEMA ELETRÓNICO DE 
MANIPULAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS
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23. Qual a percentagem de medicamentos de infusão preparada por? / 24. Para as medicações preparadas nas seguintes áreas, existe algum sistema eletrónico de preparação/manipulação 
baseado em software? 
Base: amostra total (36) 

Os sistemas de medicação eletrónica estão dificilmente disponíveis

APENAS 18% DOS MEDICAMENTOS DE INFUSÃO É 
PREPARADO NA FARMÁCIA CENTRAL

PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INFUSÃO (MÉDIA)

10

25

18

19

28Unidades gerais

UCI

Farmácia central

Ambulatório (incl.
oncologia)

Ambulatório (não
oncologia)

DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS ELETRÓNICOS DE 
PREPARAÇÃO/MANIPULAÇÃO
Farmácia central

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

UCI

Unidades gerais

Oncologia – Unidades

Ambulatório (para além de oncologia)

22

8

6

6

3

3

- Números expressos em % -
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25. Os farmacêuticos estão envolvidos na implementação de procedimentos operacionais 
padrão de enfermagem para preparações asséticas ou injetáveis nas unidades, de forma a 
assegurar a respetiva gestão “fora da farmácia”, minimizando, assim, os riscos? Base: 
amostra total (36)

A MAIORIA DOS HOSPITAIS NÃO 
IMPLEMENTA PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PADRÃO DE 
ENFERMAGEM

36%
dos hospitais tem farmacêuticos 
envolvidos na implementação de 
procedimentos operacionais 
padrão de enfermagem para
preparações asséticas ou injetáveis 
nas unidades 



3.5
SISTEMA ELETRÓNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAÇÃO
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26. Existe um sistema eletrónico para monitorizar a administração nas seguintes áreas? 
Base: amostra total (36)

A maior percentagem é na UCI

NEM TODOS OS HOSPITAIS TÊM UM SISTEMA ELETRÓNICO 
PARA MONITORIZAR A ADMINISTRAÇÃO

28

22

19

17

17

17

11

17

11

14

11

8

61

61

69

69

72

75

UCI

Unidades gerais

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

Oncologia – Unidades

Ambulatório (para além de oncologia)

Farmácia central

Sim todos os pacientes Sim alguns pacientes Não

DISPONIBILIDADE DE SISTEMA ELETRÓNICO PARA MONITORIZAR A ADMINISTRAÇÃO

- Números expressos em % -
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27. O sistema eletrónico está a verificar os pacientes corretos e a medicação correta através de leitores de código de barras e/ou scanners óticos de medicação antes da administração? (10)/ 
28. O sistema eletrónico verifica se a dose IV está correta antes da administração?
Base: sistema eletrónico para monitorização na área (10)

O SISTEMA ELETRÓNICO DE CÓDIGO DE BARRAS/SISTEMA 
ELETRÓNICO PARA VERIFICAR OS PACIENTES, A 
MEDICAÇÃO E A DOSE IV É PRINCIPALMENTE UTILIZADO NA 
ÁREA DA ONCOLOGIA, NA UCI E NA FARMÁCIA CENTRAL
SISTEMA ELETRÓNICO DE CÓDIGO DE BARRAS 
PARA VERIFICAR OS PACIENTES E A MEDICAÇÃO SISTEMA ELETRÓNICO PARA VERIFICAR A DOSE IV

Oncologia – Unidades

Farmácia central

UCI

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

Ambulatório (para além de oncologia)

Unidades gerais

46

33

29

27

20

14

UCI

Oncologia – Unidades

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

Farmácia central

Unidades gerais

Ambulatório (para além de oncologia)

29

27

27

22

14

10

- Números expressos em % -
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29. Qual é a prática atual se o(a) Sr(a). não utilizar um sistema de verificação eletrónica para a administração? 
Base: sistema eletrónico para monitorização na área não disponível (26)

A dupla verificação por parte de um enfermeiro é mais comum na área da oncologia e na farmácia 
central

A DUPLA VERIFICAÇÃO POR PARTE DE UM ENFERMEIRO 
QUANDO OS SISTEMAS DE VERIFICAÇÃO ELETRÓNICA NÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS NÃO É, GERALMENTE, IMPLEMENTADA

89

86

82

76

76

74

12

14

18

24

24

26

Ambulatório (para além de oncologia)

UCI

Unidades gerais

Oncologia – Unidades

Oncologia - Ambulatório ou hospital de dia

Farmácia central

Verificação única por parte de um enfermeiro

PRÁTICA QUANDO O SISTEMA ELETRÓNICO PARA A MONITORIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL

- Números expressos em % -
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30. O(a) Sr(a). monitoriza erros de medicação de infusões evitados através de dados devolvidos pelo software de redução de erros de dose (DERS) de bombas inteligentes?
Base: amostra total (36)

DISPONIBILIDADE MUITO LIMITADA DE EM DE INFUSÕES 
EVITADOS, MONITORIZADOS ATRAVÉS DO DERS

MONITORIZAÇÃO DE ERROS ATRAVÉS DO DERS (SOFTWARE DE REDUÇÃO DE ERROS DE DOSE)

Oncologia – Unidades

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

UCI

Farmácia central

Unidades gerais

Ambulatório (para além de oncologia)

6

6

6

3

3

3

- Números expressos em % -
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31. O(a) Sr(a). monitoriza as infusões a partir de uma localização central, tal como uma farmácia ou uma farmácia satélite? 
Base: amostra total (36)

Nem central ou satélite

A MAIORIA DOS HOSPITAIS NÃO MONITORIZA AS INFUSÕES 
A PARTIR DE UMA LOCALIZAÇÃO CENTRAL

INFUSÕES MONITORIZADAS A PARTIR DE UMA LOCALIZAÇÃO CENTRAL

3

3

3

6

3

3

6

6

6

92

94

94

94

94

94

Oncologia – Ambulatório ou hospital de dia

Farmácia central

UCI

Oncologia – Unidades

Unidades gerais

Ambulatório (para além de oncologia)

Central Satélite Nenhuma das opções

- Números expressos em % 
-



SISTEMAS DE 
MEDICAÇÃO DE 
DOSES UNITÁRIAS
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32. Existem processos de medicação de doses unitárias no seu hospital? Base: amostra total (36)
33. Quem é o principal responsável pela preparação das doses unitárias? Base: processos de medicação de doses unitárias disponíveis no respetivo hospital (33)
34. Está a planear ter uma medicação de doses unitárias no seu hospital e/ou região, no futuro? Base: processos de medicação de doses unitárias não disponíveis no respetivo hospital (3)

Principalmente preparados por técnicos de farmácia

QUASE TODOS OS HOSPITAIS TÊM PROCESSOS DE 
MEDICAÇÃO DE DOSES UNITÁRIAS

DISPONIBILIDADE DE PROCESSOS DE MEDICAÇÃO DE DOSES UNITÁRIAS

33% dos que não têm processos de medicação de doses unitárias 
disponíveis, planeia tê-los no futuro no seu hospital e/ou região

8

92

Sim

Não

Quem é responsável pela preparação

85

30

3

Técnicos de farmácia

Farmacêuticos

Enfermeiros

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas



SISTEMAS DE 
INVENTÁRIO DE 
FARMÁCIAS
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35. Que sistemas são utilizados para a gestão de inventário de farmácias? 
Base: amostra total (36)

Apenas 1 em cada 5 hospitais tem robôs de farmácia central

OS SISTEMAS DE PRATELEIRAS MANUAIS E DE INFORMAÇÃO 
DE FARMÁCIAS SÃO PRINCIPALMENTE UTILIZADOS PARA A 
GESTÃO DE INVENTÁRIO DE FARMÁCIAS

SISTEMAS UTILIZADOS PARA A GESTÃO DE INVENTÁRIO DE FARMÁCIAS

Prateleiras e contagens manuais na farmácia

Sistema de informação de farmácias

Contagens manuais nas unidades

Sistemas manuais tipo cardex

Robôs de farmácia central

Armários de dispensa automatizados das unidades

86

67

47

39

19

17

- Números expressos em % -
Podem ser fornecidas várias 

respostas



FUTURO
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36. Na sua opinião, até que ponto o(a) Sr(a). considera importante melhorar estas áreas de forma a reduzir os erros de medicação no seu hospital?
Base: amostra total (36)

OS PLANOS FUTUROS INCLUEM ALGUMAS ÁREAS QUE 
REQUEREM UMA MELHORIA PARA REDUZIR ERROS DE 
MEDICAÇÃO

PLANOS FUTUROS

86

75

86

81

78

78

67

72

14

25

11

17

22

19

28

22

3

3

3

6

6

Sistemas de prescrição eletrónica

Sistema de administração de medicamentos por código de barras

Implementação de sistemas de vigilância de erros de medicação

Implementação de indicadores-chave de erros de medicação

Sistema automatizado para inventário de farmácias

Sistemas de DERS em bombas inteligentes

Sistemas eletrónicos de prepração/manipulação

Armários de medicamentos automatizados

TOP 2 NEUTRO ÚLTIMOS 4

MÉDIA
(0–10)

9.2

9.0

8.9

8.9

8.7

8.6

8.3

8.2

+ -IMPORTÂNCIA

- Números expressos em % -
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36a. Há alguma área importante a melhorar de forma a reduzir erros de medicação no seu hospital? Base: amostra total (36)
36b. Mais especificamente, até que ponto o(a) Sr(a). considera importante melhorar estas áreas de forma a reduzir os erros de medicação no seu hospital? Base: existem áreas importantes 
a melhorar de forma a reduzir erros de medicação (36)

3 EM CADA 4 FARMACÊUTICOS CONSIDERA QUE EXISTEM 
ÁREAS IMPORTANTES A MELHORAR DE FORMA A 
REDUZIR EM 

75%
dos farmacêuticos considera 
que existem áreas importantes 
a melhorar de forma a reduzir 
erros de medicação no 
respetivo hospital

• Formação na área da administração de 
medicamentos a equipas recém-chegadas de 
enfermeiros — de uma forma cíclica

• Eliminação da prescrição manual, especialmente 
na área da oncologia

• Leitura de código de barras ou de matriz de dados 
na administração, principalmente na área da 
oncologia, mas a ser aplicada onde quer que 
ocorra

• Área central para a monitorização de erros de 
medicação

Afirmações de farmacêuticos hospitalares chefes portugueses
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37. Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa “Nada importante” e 10 significa “Extremamente importante”, que seguintes critérios representam obstáculos à implementação de tecnologias 
para melhorar a sua gestão de medicamentos?
Base: amostra total (36)

O FINANCIAMENTO É A PRINCIPAL BARREIRA À 
IMPLEMENTAÇÃO DESSAS MELHORIAS

OBSTÁCULOS À IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MELHORAR A GESTÃO DE MEDICAMENTOS

78

69

69

64

58

53

19

28

28

28

31

36

3

3

3

8

11

11

Finaciamento

Recursos humanos

Falat de pessoal formado

Falta de evidência de erros

Falta de solução adequadas para o seu próprio ambiente hospitalar

Falta de evidência de benefícios

TOP 2 NEUTRAL BOTTOM 4

MÉDIA
(0–10)

8.6

8.2

8.0

7.7

7.1

7.1

+ -IMPORTÂNCIA

- Números expressos em 
% -



CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
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RESUMO — PORTUGAL
ERROS DE MEDICAÇÃO
67% dos hospitais é acreditado mas 21% não inclui EM. A maioria dos EM é registada no CIRS ou nos sistemas de dados locais, sendo que 14% não registou bases 
de dados de EM. Os EM estão dificilmente disponíveis para o público (6%). Existe uma baixa disponibilidade de bases de dados de EM para partilhar iniciativas de 
melhoria contínua. 53% dos hospitais não tem conhecimento do número de EM que está a ser registado 
53% dos EM é monitorizado de forma centralizadas mas 36% dos hospitais não monitoriza rotineiramente os EM. A monitorização de dados de EM e de EA é principalmente utilizada para análise 
de origem de problemas. Os EM ocorrem em todas as fases, mas principalmente na fase de prescrição eletrónica e de administração. Os problemas ambientais, de pessoal ou de fluxo de trabalho 
são as principais causas de EM. As discussões abertas são a melhor solução para garantir uma melhoria contínua. Contudo, 1 em cada 2 hospitais indica que poucas ou nenhumas medidas são 
tomadas para melhorar o desempenho de segurança de medicação. 44% dos hospitais tem PS formados para detetar EM e melhorar a segurança dos pacientes.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A maioria dos hospitais tem um sistema de registos médicos eletrónicos que não está disponível para todos os pacientes e 57% dos hospitais tem o mesmo 
integrado nos cuidados primários
A maioria dos hospitais tem um sistema de prescrição eletrónica (SPE) disponível. Contudo, existe uma margem para melhorar a integração em sistemas de apoio à decisão clínica. Os SPE estão 
disponíveis para a maioria dos pacientes. As prescrições eletrónicas nem sempre são validadas por um farmacêutico. O SPE é integrado de forma variável noutros sistemas. Os armários de 
medicamentos automatizados estão disponíveis principalmente na farmácia central e na UCI. Apenas 36% dos hospitais implementa procedimentos operacionais padrão de enfermagem para 
preparações asséticas ou injetáveis nas unidades. Apenas 18% dos medicamentos de infusão é preparado na farmácia central.

TECNOLOGIA
Nem todos os hospitais têm um sistema eletrónico para monitorizar a administração. Codificação de barras para verificar a seleção de medicamentos antes da 
dispensa ou do reabastecimento de armários automatizados é baixa. O sistema eletrónico de código de barras/sistema eletrónico para verificar os pacientes, a 
medicação e a dose IV é principalmente utilizado na área da oncologia, na UCI e na farmácia central
A dupla verificação por parte de um enfermeiro quando os sistemas de verificação eletrónica não estão disponíveis não é, geralmente, implementada. Disponibilidade muito limitada de erros de 
medicação de infusões evitados, monitorizados através do DERS. A maioria dos hospitais não monitoriza as infusões a partir de uma localização central. Quase todos os hospitais têm processos de 
medicação de doses unitárias. Os sistemas de prateleiras manuais e de informação de farmácias são principalmente utilizados para a gestão de inventário de farmácias. 19% tem robôs de 
farmácia.

FUTURO
Os sistemas de prescrição eletrónica, os sistemas de administração de medicamentos por código de barras, bem como os sistemas de vigilância de EM são as áreas 
mais importantes para reduzir EM
3 em cada 4 farmacêuticos considera que existem áreas importantes a melhorar de forma a reduzir EM (p. ex., formação na área da administração de medicamentos a equipas recém-chegadas de 
enfermeiros — de uma forma cíclica, eliminação da prescrição manual, especialmente na área da oncologia, leitura de código de barras ou de matriz de dados na administração, principalmente na 
área da oncologia, mas a ser aplicada onde quer que ocorra, área central para a monitorização de erros de medicação). O financiamento, os recursos humanos e a falta de pessoal formado são a 
principal barreira à implementação dessas melhorias.
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