
 
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE ERROS 

DE MEDICAÇÃO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE FINAL DE CURSO APRESENTADO À ESCOLA BRASILEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE 

 

 

 

MÁRCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

BRASÍLIA, DF - 2020 

  



 
 

 

Márcia Gonçalves de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE ERROS DE 

MEDICAÇÃO NO BRASIL 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado 

Profissional em Gestão Empresarial da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas como parte 

dos requisitos necessários para obtenção do título 

de Mestre em Administração 

 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Hélio Arthur Reis lrigaray. 

 

 

 

 

BRASÍLIA, DF 

2020  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)     
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

  

  
                  
                 Oliveira, Márcia Gonçalves de 
                      Estratégias regulatórias para a minimização de erros de medicação no  

                   Brasil / Márcia Gonçalves de Oliveira. – 2020.  

  180 f. 

  
                      Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
                 Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                      Orientador: Hélio Arthur Irigaray. 
                      Inclui bibliografia. 
  

1. Pacientes - Medidas de segurança. 2. Medicamentos - Utilização.  
3.                 3. Fatores de risco. 4. Administração pública - Brasil. 5. Direito da regulação. 

                I. Irigaray, Hélio Arthur. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de 
                Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 
  
                                                                                    CDD – 614.2  

  

 
    Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254 

  
 



 
 

Instrução Normativa nº 01/19, de 09/07/19 -  Pró-Reitoria FGV 
Em caso de participação de Membro(s) da Banca Examinadora de forma não-presencial*, o Presidente da Comissão Examinadora 
assinará o documento como representante legal, delegado por esta I.N. 
*Skype, Videoconferência, Apps de vídeo etc 

 

 

       
 
 
 

MÁRCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 
 

“ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO NO BRASIL’’. 
 
 
 

Trabalho de conclusão apresentado(a) ao Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública do(a) 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas para obtenção do 

grau de Mestre(a) em Administração Pública. 

 

Data da defesa: 26/10/2020 
 
 

ASSINATURA DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA 
 
 
 Presidente da Comissão Examinadora: Profº Hélio Arthur Reis Irigaray 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Em cumprimento  Lei nº 13.979 de 06/02/20 - DOU nº 27 de 07/02/20, a Portaria MEC nº 473 de 12/05/20 -  DOU nº 90 de 13/05//20 e ao Decreto 
nº.068  de 11/05/20 - Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, DOE nº 082-A em 11/05/20  que dispõe sobre a suspensão temporária das 
atividades acadêmicas presenciais e a utilização de recursos tecnológicos (em conformidade à legislação vigente), face ao COVID-19, as 
apresentações das defesas de Tese e Dissertação, de forma excepcional, serão realizadas de forma remota e síncrona, incluindo-se nessa 
modalidade membros da banca e discente.  
.  
 
 
 

Flavio Carvalho de Vasconcelos  Antonio de Araujo Freitas Junior 
Diretor   Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação FGV 

 

Hélio Arthur Reis Irigaray 
Orientador 

 
 

       
      

 
 

Paulo Roberto de Mendonça Motta  
Membro Interno 

 
 

 
 
 

Daniel Marques Mota  
Membro Externo 

 
 

      
      

 
 

       
      

 
 

      
      

       
      

p/ p/



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu filho João Pedro e a 

todos os profissionais que atuam na linha de frente 

em prol da Segurança do Paciente 

  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus que “é como o vento e que tudo toca”. 

À Agência Nacional de Vigilância Sanitária por me oportunizar a experiencia valiosa!  

A todos os especialistas que aceitaram contribuir no projeto, mesmo num momento tão 

inoportuno de suas vidas profissionais, impactado pela pandemia do SARS COVID 19! 

À minha turma ímpar! 

Ao professor Arthur Helio Irigaray pela capacidade inigualável de nos tirar da “zona de 

conforto”. 

Às amigas especiais Suhelen Caón por abrir a minha mente e à Ana Cláudia por me ouvir e 

apoiar, sempre! 

Ao amigo Dr. Mário Borges Rosa e sua equipe pela importante dedicação ao tema dos erros de 

medicação. 

Aos meus pais Adílio e Doralice que são meus exemplos de vida.  

Minha mãe, minha fortaleza!  

À minha querida irmã Nádia por acreditar em mim e pelas palavras sempre certas, nas horas 

certas!  

Ao meu filho João Pedro perdão pelas horas de ausência, mesmo presente fisicamente. Meu 

companheiro de todas as horas! Amor verdadeiro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde o erro humano pode ser catastrófico 

que a administração pública possa se fazer 

presente no âmbito da vigilância sanitária, 

com estratégias regulatórias que 

minimizem a ocorrência dos erros de 

medicação. 

  



 
 

 

RESUMO 

 

Objetivo – Avaliar ações regulatórias para minimização de erros de medicação, especialmente 

para os erros LASA, aplicadas em contexto brasileiro.  

Metodologia – Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de natureza aplicada e que utilizou 

a técnica Delphi (Web) realizada em duas etapas consecutivas e iterativas com a participação 

de 31 especialistas. A amostra foi obtida por conveniência, composta por profissionais da área 

da saúde com formação multidisciplinar e conhecimento em Segurança do Paciente, 

especificamente no uso seguro de medicamentos com atuação na academia, assistência médico-

hospitalar, regulação sanitária, entidades de classe e indústria farmacêutica. A pesquisa de 

campo teve como objetivo a ser alcançado a obtenção de consenso de 80% com aplicação de 

questionário eletrônico em duas etapas sequenciais tendo como premissas básicas: o anonimato, 

o tratamento estatístico dos dados e o feedback para os participantes. Para as duas perguntas de 

consenso foi utilizada a escala Likert de cinco (1 a 5) pontos que permitiu a identificação do 

grau de relevância para o fator de risco e o grau de concordância para a estratégia de 

minimização erros de medicação. O questionário da primeira etapa contou com perguntas 

abertas para comentários e sugestões que serviram de subsídio para a elaboração da segunda 

etapa. Foi realizada a análise, tabulação e tratamento dos dados com estatística descritiva com 

a avaliação de medidas de tendência central e dispersão utilizando o software R, versão 4.0.2 e 

o Microsoft Excel®, quando pertinente.  

Resultados – O consenso foi alcançado para a maioria dos fatores de riscos e estratégias 

propostas já na segunda rodada do Delphi, com a identificação de 17 fatores de risco e 18 

estratégias de minimização de erros de medicação, especialmente os LASA, passíveis de serem 

implementadas no Brasil num prazo de cinco anos. Ficou demonstrado que alguns fatores de 

risco assumem grau de relevância significativo quando em combinação, por exemplo: a 

colidencia ortográfica e fonética nos nomes dos medicamentos combinada com semelhanças 

nas embalagens e rótulos. As estratégias de minimização de erros identificadas podem ser 

incorporadas em regulamentações sanitárias vigentes (adoção de estratégia de diferenciação nas 

embalagens como Tall Man Lettering e adoção de pictogramas) ou se transformarem em 

recomendações para a melhoria de procedimentos já vigentes e que ainda não apresentam 

resultados mensuráveis, como  capacitação dos profissionais de saúde, envolvimento de 

pacientes e família, notificação de erros de medicação, definição de fluxos de investigação de 

erros de medicação LASA, entre outros.    

Limitações – a pesquisa reconhece as dificuldades apresentadas em função da escolha da 

técnica Delphi para consenso, entre elas a seleção dos participantes e a expressão de sua opinião 

que muitas vezes pode ser a da instituição que representa. Ademais, o estudo não manteve a 

delimitação incialmente proposta para os erros de medicação LASA e seus resultados podem 

ser extrapolados para os erros de medicação na forma mais ampla de definição e ocorrência.  

Contribuições Práticas - Os resultados da pesquisa contribuíram com sugestões para o 

aprimoramento do processo regulatório referente  a análise e concessão de nomes de 

medicamentos no Brasil, estabelecido pela RDC nº 59/2014, com a revisão da matriz de risco 

vigente, com a utilização da combinação de fatores (colidência ortográfica, fonética de nomes 

de medicamentos propostos associada com embalagens e rótulos semelhantes) que possam 

aumentar o grau de relevância. Contribui ainda como na implementação de estratégias 

regulatórias que minimizem a ocorrência de erros de medicação, especialmente os erros LASA. 

Contribuições Sociais – O consenso fornece subsídios importantes para a tomada de decisão 

na instituição para a melhoria da qualidade regulatória para a análise e aprovação de nomes de 

medicamentos pela Agência. Também sugere a adoção de estratégias regulatórias de 

minimização de erros de medicação considerados um problema de saúde pública mundial com 



 
 

 

danos ao paciente, inclusive, óbitos e, portanto, com custos elevados para o sistema de saúde. 

Propõe ações regulatórias que contribuem diretamente para a Segurança do Paciente, 

especialmente no uso seguro de medicamentos.  

Originalidade – Esse trabalho preenche lacuna existente no Brasil relativa ao tema de erros de 

medicação, especialmente quando esses erros são provocados por fatores de semelhança no 

nome ou na aparência de medicamentos.  Ademais, fornece subsídios qualificados para a 

melhoria da qualidade regulatória a partir de uma pesquisa acadêmica que pode compor o rol 

de evidências para a tomada de decisão da administração pública, no âmbito da vigilância 

sanitária. 

 

Palavras-chave: estratégias de minimização; erros de medicação; regulamentação 

governamental, nome de medicamentos; look alike and sound alike; fator de risco; segurança 

do paciente, técnica Delphi. 
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ABSTRACT 

 

Objective - To evaluate regulatory actions to minimize medication errors, especially for LASA 

errors, applied in the Brazilian context. 

Methodology - It is a qualitative and quantitative research of an applied nature and that used 

the Delphi (Web) technique carried out in two consecutive and iterative stages with the 

participation of 31 specialists. The sample was obtained by convenience, composed of health 

professionals with multidisciplinary training and knowledge in Patient Safety, specifically in 

the safe use of medicines with performance in the gym, medical and hospital assistance, health 

regulation, professional associations and the pharmaceutical industry. The objective of the 

research was to reach an 80% consensus with the application of an electronic questionnaire in 

two sequential steps based on the basic premises: anonymity, statistical treatment of data and 

feedback to participants. For the two consensus questions, a five-point Likert scale (1 to 5) was 

used, which allowed the identification of the degree of relevance to the risk factor and the degree 

of agreement for the strategy of minimizing medication errors. The questionnaire of the first 

stage had open questions for comments and suggestions that served as support for the 

elaboration of the second stage. The analysis, tabulation and treatment of the data with 

descriptive statistics was performed with the evaluation of measures of central tendency and 

dispersion using the software R, version 4.0.2 and Microsoft Excel®, when pertinent. 

Results - Consensus was reached for most of the risk factors and strategies proposed already in 

the second round of Delphi, with the identification of 17 risk factors and 18 strategies for 

minimizing medication errors, especially LASA, which could be implemented in the Brazil 

within five years. It has been shown that some risk factors assume a significant degree of 

relevance when in combination, for example: the orthographic and phonetic collision in the 

names of the drugs combined with similarities in the packaging and labels. The strategies for 

minimizing the errors identified can be incorporated into existing health regulations (adoption 

of a differentiation strategy in packaging such as Tall Man Lettering and adoption of 

pictograms) or become recommendations for the improvement of procedures already in force 

and which still do not present measurable results , such as training of health professionals, 

involvement of patients and family, notification of medication errors, definition of investigation 

flows for LASA medication errors, among others. 

Limitations - the research recognizes the difficulties presented due to the choice of the Delphi 

technique for consensus, including the selection of participants and the expression of their 

opinion, which can often be that of the institution it represents. Furthermore, the study did not 

maintain the initially proposed delimitation for LASA medication errors and its results can be 

extrapolated to medication errors in the broadest definition and occurrence. 

Practical Contributions - The results of the research contributed with suggestions for the 

improvement of the regulatory process regarding the analysis and granting of names of 

medicines in Brazil, established by RDC No. 59/2014, with the revision of the current risk 

matrix, using the combination of factors (orthographic collision, phonetics of proposed drug 

names associated with similar packaging and labels) that may increase the degree of relevance. 

It also contributes to the implementation of regulatory strategies that minimize the occurrence 

of medication errors, especially LASA errors. 

Social Contributions - The consensus provides important subsidies for decision making at the 

institution to improve the regulatory quality for the analysis and approval of drug names by the 

Agency. It also suggests the adoption of regulatory strategies to minimize medication errors 

considered to be a worldwide public health problem with damage to the patient, including 

deaths and, therefore, with high costs for the health system. Proposes regulatory actions that 

directly contribute to Patient Safety, especially in the safe use of medicines. 



 
 

 

 

Originality - This work fills a gap in Brazil regarding the topic of medication errors, especially 

when these errors are caused by similarity factors in the name or appearance of medications. In 

addition, it provides qualified subsidies for the improvement of regulatory quality based on 

academic research that can compose the list of evidence for public administration decision-

making, within the scope of health surveillance. 

 

Keywords: minimization strategies; medication errors; government regulation, name of 

medicines; look alike and sound alike; risk factor; patient safety, Delphi technique. 
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1. O PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nas últimas duas décadas cresceu de forma muito importante a preocupação com a 

Segurança do Paciente e as preocupações vão além da responsabilização dos profissionais de 

saúde envolvidos na ocorrência de algum tipo de erro que pode causar dano ao paciente e 

recaem em vários processos desde a lavagem correta das mãos, cirurgia segura e ao uso seguro 

de medicamentos (KOHN et al., 2000).  

No que concerne à utilização de medicamentos estão envolvidas questões como a 

usabilidade, embalagens, apresentações, bulas, rotulagens e semelhanças na aparência e nomes 

comerciais ou genéricos. É necessária uma abordagem sistêmica do problema para identificar 

possíveis falhas no processo e assim ter a possibilidades de propor melhorias (ROSA; PERINI, 

2003). 

 O presente trabalho está dedicado aos fatores desencadeadores e ações que poderiam 

mitigar os erros de medicação, sobretudo aqueles relacionados à similaridade entre 

medicamentos, especialmente os nomes semelhantes. 

Em 2000, com a publicação do relatório To err is human: construindo um sistema de 

saúde mais seguro, revelou-se um problema muito sério com a qualidade dos serviços em saúde 

ao identificar que erros médicos eram uma das principais causas de lesão, sofrimento e morte  

nos Estados Unidos, estimando que pelo menos 98.000 americanos morriam anualmente por 

esses erros, o que representaria mais que mortes por acidentes de automóvel, câncer de mama 

ou AIDS (KOHN et al., 2000). 

Neste contexto, os erros são definidos como falhas em ação planejada e executada 

incorretamente ou fruto do uso de um planejamento equivocado para atingir um objetivo 

(REASON, 1990). Os erros médicos causam eventos adversos compreendidos como uma lesão 

causada pelo tratamento médico e não pela condição subjacente do paciente. Um evento adverso 

decorrente de um erro pode ser considerado um evento adverso evitável (LEAPE et al., 1991).  

Esses eventos adversos evitáveis estão diretamente relacionados à segurança do 

paciente, que conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS): “é a ausência de 

dano evitável para um paciente e a redução do risco de dano desnecessário associado aos 

cuidados de saúde a um mínimo aceitável” (WHO, 2018). 
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A preocupação com a segurança do paciente tem se tornado cada vez maior nas últimas 

décadas e está inserida na agenda das políticas públicas de saúde em função das várias 

ocorrências em torno da assistência à saúde (WHO, 2019). Para fazer frente à essa questão, a 

Organização Mundial da Saúde – OMS lançou, já em 2004, o programa Aliança Mundial para 

a Segurança do Paciente com as diretrizes dirigidas aos países membros para a adoção de 

medidas que assegurem a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde 

(WHO, 2008). 

Neste sentido, uma das linhas de cuidado da segurança do paciente foca nos eventos 

adversos relacionados a medicamentos. Eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM) 

são uma causa importante de internação hospitalar em todo o mundo e com custos muito 

importantes para o sistema de saúde (ASSIRI et al., 2018; KONGKAEW et al., 2013; 

PHILLIPS et al., 2014). 

A OMS, por meio do Upsalla Monitoring Center (UMC), define evento adverso a 

medicamento (EAM) como “qualquer ocorrência médica indesejável que pode ocorrer durante 

o tratamento com um medicamento, sem necessariamente possuir uma relação causal com este 

tratamento” (UMC, 2020). 

Com a utilização cada vez mais crescente de medicamentos em todo o mundo, é 

consequência esperada o aumento da ocorrência de eventos adversos decorrentes do seu uso, 

entre eles os erros de medicação (KONGKAEW et al., 2013). 

Os erros de medicação incluem erros de prescrição, dispensação, administração e 

monitoramento e resultam em reações adversas a medicamentos (RAMs), interações 

medicamentosas, falta de eficácia, baixa adesão ao tratamento, baixa qualidade de vida e, 

portanto, podem causar danos ao paciente, inclusive, com letalidade (ELLIOTT et al., 2018). 

Dentre as causas de erro de medicação, o nome dos medicamentos com grafia ou som 

semelhantes, bem como a aparência similar são apontados como uma causa importante desses 

erros (LAMBERT et al., 2005; LAMBERT et al., 2016b; ZHONG et al., 2016). Esses 

medicamentos com grafia ou sons similares são chamados Look-Alike e Sound-Alike (LASA) 

(WHO, 2007). 

Diante de todo o exposto, a pergunta de pesquisa deste estudo ficou assim formulada: 

“Quais fatores de risco/problemas e estratégias/soluções devem ser considerados relevantes na 

mitigação de erros de medicação, especialmente os erros LASA, no Brasil segundo a avaliação 

de especialistas em segurança do paciente?”  

Para respondê-la foi conduzida uma pesquisa com especialistas que atuam na área de 

saúde, diretamente na prática clínica farmacêutica, médica, de enfermagem, farmacogilância, 
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farmacoepidemiologia, regulação da vigilância sanitária e na academia, todos com expertise e 

experiencia em segurança do paciente, especialmente no uso seguro de medicamentos. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral deste estudo é “Avaliar estratégias regulatórias para minimização de 

erros de medicação, especialmente os erros LASA, aplicadas em contexto brasileiro.”  

 

Para atingir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

a) Validar fatores de risco/problemas que compõem a matriz de risco da Anvisa utilizada 

no processo de análise e concessão de nomes de medicamentos submetidos por 

empresas farmacêuticas para fins de comercialização no Brasil. 

b) Definir estratégias/soluções para a mitigação de erros de medicação passíveis de serem 

implementadas no âmbito de vigilância sanitária em um prazo de cinco anos.  

 

1.3 MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

Os erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa do sistema de uso do 

medicamento, ou seja, da prescrição ao uso do medicamento e podem ocasionar de lesões 

graves, permanentes e incapacitantes a óbitos. Desta forma, a ocorrência desses erros tem 

magnitude importante para a segurança do paciente e, por consequência, o tema deve ser 

inserido na agenda da administração pública, no âmbito das ações da Agência Nacional de 

Vigilância sanitária, podendo aqui ser concretizada no processo de melhoria regulatória.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DE ESTUDO 

 

O presente estudo traz como tema central a segurança do paciente com foco em erros de 

medicação. Apesar do tema ampliado e que pode trazer resultados, também ampliados, se 

delimita pelo interesse nos erros de medicação Look Alike e Sound Alike (LASA) que são 

aqueles relacionados à confusão entre medicamentos que possuem aparência gráfica ou fonética 

nos nomes ou que podem apresentar similaridade nas embalagens e rótulos. Assim, irá explorar 

a verificação de possíveis fatores de risco associados à concessão de nomes de medicamentos, 

bem como a identificação de estratégias ou soluções para a mitigação deles, no âmbito da 
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vigilância sanitária. Portanto, não houve a intenção de abordar diretamente  questões gerais 

sobre segurança do paciente, eficácia, uso racional de medicamentos, levantamento de eventos 

adversos e identificação propriamente dita dos medicamentos que causam erros LASA, pois 

demandaria avaliação de outros ambientes, exploração de banco de dados de registros ou de 

utilização de medicamentos, bem como a aplicação de outras técnicas metodológicas não 

utilizadas nesse estudo. 

O estudo tem como marco temporal a publicação da Resolução RDC nº 59, 14 de 

outubro de 2014, por se tratar do marco do marco regulatório vigente que dispõe sobre as regras 

para a concessão de nomes de medicamentos no Brasil. 

Esta pesquisa envolveu especialistas internos e externos à Agência reguladora que tem 

em comum o foco na segurança do paciente, especialmente na utilização segura de 

medicamentos em suas experiências profissionais. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Apesar de que os erros de medicação se constituírem numa preocupação global para a 

segurança do paciente, especialmente os erros LASA, a maioria das estratégias para evitar tais  

erros são limitadas às normativas locais (geralmente com foco em regras de prescrição e 

administração) e não há nenhuma política de saúde global e comum em relação à autorização 

de nomes exclusivos para medicamentos inovadores, bem como, não há diretrizes e estratégias 

comuns para reguladores, indústria farmacêutica e instituições de saúde para minimização desse 

risco (LIZANO-DÍEZ et al., 2020). 

Dito isso, o estudo se faz relevante nos seguintes aspectos: 

a) Para o Brasil por contribuir para o alinhamento do país a uma iniciativa global da OMS, 

Global Patient Safety Challenge on Medication Safety, lançada em 2017, para a redução 

em 50% os danos graves e evitáveis associados a medicamentos em todos os países nos 

próximos cinco anos e espera-se que essa pesquisa possa contribuir para o atingimento 

da meta proposta (KONGKAEW et al., 2013). 

b) Para a Anvisa por possibilitar o aprimoramento da política regulatória de análise e 

concessão de nomes de medicamentos que deve ser baseada em dados, informações e 

evidências científicas para a melhor tomada de decisão. 

c) Para a população brasileira cujos dados e informações obtidas servirão para dar 

subsídios às práticas mais seguras que diminuam o risco de danos ao paciente. 
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d) Para a comunidade científica considerando a insuficiência de dados sobre erros de 

medicação relacionados à similaridade de nomes de medicamentos, bem como para o 

estímulo a novas pesquisas. 

e) Para as instituições de saúde que podem melhorar os procedimentos utilizados para a 

segurança do paciente no que concerne à utilização de medicamentos considerando os 

diversos ambientes, os diversos usuários e os diferentes fatores de risco envolvidos. 

f) Para a indústria farmacêutica, a partir da definição de diretrizes mais claras a serem 

observadas na proposição de nomes que visem à segurança no uso correto dos 

medicamentos. 

g) Para a administração pública brasileira que tem passado por importantes modificações 

e precisa ter como foco a entrega de valor público para a sociedade, baseada no 

desempenho das instituições. O presente trabalho se arrisca a aliar parte da teoria e 

conceitos aprendidos ao longo do curso de administração à questão técnica da gestão do 

risco sanitário para permitir a melhor tomada de decisão e a melhoria da qualidade 

regulatória.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para atingir os objetivos propostos o presente trabalho está estruturado em seis capítulos, 

incluindo este, no qual foi definido o problema da pesquisa, os objetivos, a delimitação e a 

relevância do estudo.  

No segundo, tem-se o referencial teórico que explora a regulação no contexto da 

administração pública, o status regulatório nacional e internacional para a análise e concessão 

de nomes de medicamentos, a ocorrência de erros de medicação com a identificação de fatores 

de risco e estratégias para a minimização deles.  

O terceiro capítulo detalha o percurso metodológico com a caracterização do estudo, o 

local da pesquisa, a escolha da técnica Delphi para consenso, a seleção dos participantes, a 

coleta de dados, as questões éticas, o tratamento dos dados, entre outros.  

O quarto capítulo traz os resultados e discussões após a realização de duas etapas 

consecutivas e interativas do Web Delphi para a obtenção do consenso proposto, com a 

participação de 31 especialistas nas duas fases.   

No quinto capítulo são apresentadas as propostas com a aplicabilidade dos resultados 

obtidos no que concerne à política regulatória para a análise e concessão de nomes de 
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medicamentos no Brasil quanto para a adoção de estratégias de minimização de erros de 

medicação, especialmente os erros LASA. Também são apresentadas as limitações deste 

estudo. 

Por fim, o sexto capítulo traz as conclusões finais, recomendações e sugestões para 

estudos futuros.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICAS DE REGULAÇÃO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A globalização da economia transformou as relações entre a tríade Estado-sociedade-

economia e passou a exigir uma organização política e econômica dos países, diretamente 

refletida no papel do Estado e, consequentemente, sobre o setor saúde (CHERCHIGLIA e 

DALLARI, 1999). 

Diante das transformações ocorridas, principalmente em função das reivindicações dos 

cidadãos e da busca por resultados, as reformas administrativas e política ocorridas a partir de 

1995, trouxeram novos desafios para a gestão pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma 

Nova Administração Pública – NPA que pressupõe a participação dos cidadãos livres e menos 

tutelados e para eles está voltada (PEREIRA, 1998). 

O propósito passou a focar os resultados esperados, no novo contexto de organização e 

formação do Estado. A partir de 1995, o aparelho do Estado, no Brasil, tem sido alvo de 

propostas de reforma, em sintonia com as mudanças na organização e funcionamento do Estado 

então em curso em vários países do mundo, num movimento a que se denominou genericamente 

de “nova gestão pública” ; no período, o campo da “gestão pública” ganhou status de política 

pública. No Brasil, tais propostas difundiram-se pelas três esferas de governo, pressionadas pelo 

ajuste fiscal, mas também por demandas sociais em prol de accountability e resultados 

(PACHECO, 2010). 

A administração pública de uma forma geral é constantemente pressionada por novos 

problemas que exigem novas soluções (MOTTA, 2013). A política regulatória acompanha esse 

processo, assim como a saúde pública. Feita a reforma administrativa nos anos 90, a regulação 

passa a figurar como uma forma de propiciar eficiência econômica. Ademais, deveria promover 

o bem-estar de consumidores e usuários (IBANHES et al., 2007). 

A regulação está no centro da atenção de todas as discussões atuais sobre administração 

e política pública. Logo, a implantação de um modelo institucional da gestão da regulação não 

apenas para funcionamento do sistema regulatório em si, mas também para o crescimento 

econômico sustentável do país, se constitui hoje, no maior desafio das políticas regulatórias a 

serem estabelecidas nas Agências Reguladoras.  

Considerando que a Anvisa foi criada em 1999, pela Lei nº 9.782, com o objetivo de  

eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde inerentes à produção e ao uso de produtos e serviços 
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de interesse da saúde ou às condições de seus ambientes, não resta dúvida do seu papel para  

garantir a segurança do paciente, especialmente, as condições para o uso seguro dos 

medicamentos (BRASIL, 1999a). 

Dito isso,  a Anvisa tem como a missão institucional proteger e promover a saúde da 

população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e 

serviços sujeitos à vigilância sanitária em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema 

Nacional de Saúde (ANVISA, 2020b) e como um de seus maiores desafios manter uma atuação 

regulatória proporcional e adequada  de modo a gerar eficiência,  segurança, crescimento 

econômico e que atenda ao interesse público.  

No que concerne ao problema da segurança do paciente, as ações da Anvisa podem ser 

identificadas em vários processos. Desde 2004, quando estabelecida a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, a Agência tem incorporado na sua atuação as ações previstas pela OMS 

e vem desenvolvendo juntamente com o Ministério da Saúde (MS) várias atividades para 

consecução da vigilância e monitoramento sobre o uso de sangue, dispositivos médicos, 

medicamentos, práticas seguras no ambiente de assistência hospitalar, bem como para eventos 

adversos (EA), incluindo os erros de medicação (ANVISA, 2014). 

 

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

O documento Errar é Humano publicado em 1999, revelou os problemas e propôs o 

conhecimento e a conscientização para uma mudança de paradigma e a construção de um 

sistema de saúde mais seguro.  

Nesse contexto, registre-se que em 2002, a Anvisa firmou uma parceria com  o Programa 

para Desenvolvimentos das Nações Unidas – PNUD formado por um rede de hospitais 

(hospitais, hemocentros e serviços de apoio diagnóstico e terapêutica)  e serviços com o objetivo 

de captar dados e informações da qualidade de produtos e serviços e seu risco - benefício, bem 

como para a captação de eventos adversos relacionados a elas com o intuito de fornecer 

subsídios para a melhoria da regulação sanitária (BRASIL, 2007). 

Em 2004, o Brasil se tornou signatário da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

da OMS e assumiu, portanto, o compromisso de instituir medidas para aumentar a segurança e 

a qualidade nos serviços de saúde (ANVISA, 2014). 

 A iniciativa da Rede Sentinela citada anteriormente ganhou força com a 

institucionalização da vigilância pós mercado, com a publicação da Portaria MS nº 1.660, de 
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22 de julho de 2009, com o intuito de fortalecer as práticas de vigilância e monitoramento já 

existentes no uso das tecnologias de saúde (BRASIL, 2009). 

Em 2011, foi publicado o regulamento que definiu os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde (BRASIL, 2011) e, em 2012, foi instituído o Projeto 

“Pacientes pela Segurança do Paciente” (BRASIL, 2012a). 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi formalizado pelo Ministério 

da Saúde (MS), em 2013, através da Portaria do MS nº 529, de 1º de abril e traz como um dos 

principais objetivos: 

Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do 

paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de 

saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança 

do Paciente nos estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013c). 

Para dar vasão ao PNSP foram publicadas ainda em 2013, as Portaria MS nº 1377 e 

2095 (BRASIL, 2013d, 2013e) que estabeleceram protocolos nas seguintes linhas de segurança 

do paciente: 

a) Identificar corretamente o paciente; 

b) Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde;  

c) Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; 

d) Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; 

e) Higienizar as mãos para evitar infecções 

f) Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

No que concerne ao uso seguro de medicamentos, a publicação do “Protocolo de 

Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos”, construído conjuntamente 

pelo Ministério da Saúde, Anvisa, Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (FHEMIG), constituiu-se em um importante mecanismo de estímulo à 

adoção de práticas seguras nos serviços de saúde (BRASIL, 2013a). 

Em julho de 2013, a Anvisa publicou a Resolução de Diretoria Colegiada nº 36 que 

instituiu ações para a Segurança do paciente entre elas a obrigatoriedade de criação de um 

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em cada instituição de saúde com várias atribuições, 

entre elas a promoção da gestão de risco serviço de saúde, incluindo a identificação e 

notificação de incidentes e eventos adversos ocorridos na prestação dos serviços (BRASIL, 

2013b).  

Alinhada ao tema, a publicação da Lei nº 13.236/2015, de 29 de dezembro de 2015, 

ressaltou claramente que medicamentos, drogas e produtos para saúde devem possuir 
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características que inibam erros de dispensação e de administração, trocas indesejadas ou uso 

equivocado (BRASIL, 2015). 

Na visão de Capucho e Cassiani (2013), há a necessidade de se implementar programa 

de segurança do paciente no Brasil, com o intuito de promover a cultura da segurança e da 

qualidade no Sistema Único de Saúde. Estes autores recomendaram a adoção de um sistema de 

notificações informatizado e único que pudesse captar dados de incidentes ocorridos nos 

serviços de saúde para a consecução de políticas voltada a melhoria da cultura de segurança do 

paciente.  

Mais recentemente, Mota e seus coautores (2018) avaliaram a evolução do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SINAF) brasileiro, no período entre 1999 a 2016 em relação a 

requisitos definidos pela OMS e identificaram que aspectos estruturais e funcionais, incluindo 

a ausência diretrizes normativas adequadas podem comprometer o sistema de notificações de 

eventos relacionados a medicamentos  

 

 

2.3 A REGULAÇÃO SANITÁRIA SOBRE NOMES DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 

 

A Lei 6.360/1976 já determinava, em seu art. 5º, que os medicamentos não podem ter 

nomes, designações, rótulos ou embalagens que induzam ao erro (BRASIL, 1976) 

O Decreto nº 79.094/77 que a regulamentou também previa que os nomes dos 

medicamentos não poderiam induzir a erro quanto à sua composição, finalidade, indicação, 

aplicação, modo de usar e procedência. O decreto previa ainda a vedação de nome assemelhado 

para produtos de composição diferente ainda que da mesma empresa. (BRASIL, 1977) 

Em 2003, foi publicada a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 333, de 19 de 

novembro, que trouxe algumas mudanças e acresceu a proibição de que nomes assemelhados 

causassem confusão na forma impressa, manuscrita ou falada. Também destacou a proibição 

de semelhança entre o nome comercial e Denominação Comum Brasileira – DCB (BRASIL, 

2003).  

Por outro lado, abriu a possibilidade de se utilizar nome assemelhando a outro já 

registrado tendo como diferença três letras distintas, presentes ou ausentes.  Ficou proibida a 

utilização de expressões que valorizem uma ação terapêutica em detrimento de outro com o 

mesmo princípio ativo e concentração, a menos que isso tenha sido comprovado por resultados 

de eficácia. 
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Registre-se que o Decreto nº 79.094/77 mencionado acima que foi revogado pelo 

Decreto nº 8077, de 14 de agosto de 2013 e, trouxe discretamente a abordagem do tema de 

nomes comerciais. Ele menciona no Art. 9º que os produtos não poderão ter nome ou 

designação que induza a erro quanto a sua composição, finalidade, indicação, aplicação, modo 

de usar e procedência. Além disso, passou a permitir a mudança de nome de produto registrado 

antes de sua comercialização, quando solicitada pela empresa. 

Um novo marco regulatório foi estabelecido em 2014, com a publicação de uma 

resolução específica que dispõe sobre os nomes dos medicamentos trazendo aspectos 

inovadores como a previsão de complementos e a formação de famílias de medicamentos para 

uma mesma empresa (BRASIL, 2014). Esta detalha situações importantes do ponto de vista do 

risco sanitário que que devem ser consideradas na análise e concessão do nome de um 

medicamento:  

a) A formação de famílias está prevista desde que haja pelo menos um fármaco 

identificador (comum), bem como exige estratégias de diferenciação, que pode ser um 

complemento que distingam os medicamentos de uma mesma família entre si quanto à 

indicação, posologia, forma farmacêutica, entre outros;  

b) O nome do medicamento deve, preferencialmente, ser composto por uma palavra única 

em português e cuja grafia deve guardar relação direta com a fonética;  

c) Deve guardar distinção gráfica e fonética com outros produtos já registrados;  

d) Não deve apresentar colidência com DCB;  

e) Utilizar palavras ou expressões que possam induzir ao entendimento de que o 

medicamento seja inofensivo, natural, isento ou com reduzidos efeitos colaterais, ou 

possua potência e qualidade superior, propriedades especiais não comprovadas;  

f) Utilizar palavras ou expressões que valorizem uma ação terapêutica, sem comprovação 

mediante estudos clínicos, e possam induzir o consumidor a entender que tal 

medicamento teria efeito terapêutico superior a outro medicamento de igual 

composição; 

g) Utilizar nome de medicamento que foi indeferido por motivação de eficácia e segurança, 

exceto quando de mesma indicação terapêutica. 

Apesar dos avanços descritos na norma outras estratégias foram definidas pela Agência, 

entre elas a adoção do Sistema POCA, já utilizado na Food and Drug Administration (FDA). 

Trata-se do programa POCA (Phonetic and Orthographic Computer Analysis) que verifica as 

colidências de um nome a ser pleiteado com outros já registrados ou em fase de registro que 

estão cadastrados no sistema da Anvisa. 
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Em, 22 de dezembro de 2017, a Agência publicou Orientação de Serviço (OS) nº. 43, 

que dispõe sobre o detalhamento da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº. 59/14 e traz 

ênfase especial à distinção gráfica e fonética entre os nomes de medicamentos (BRASIL, 2017). 

Pela OS foi introduzida a utilização de “Matriz de Risco” (apresentada no Anexo A) para avaliar 

o risco quanto a possibilidade de erro ou confusão na prescrição, na dispensação, na 

administração e/ou uso do medicamento. Caso o resultado obtido na Matriz de Risco - análise 

de nomes de medicamentos seja igual ou superior a 10, o nome é considerado reprovado. 

A análise de nomes de medicamentos pela agência considera a orientação da OMS, que 

preconiza que não sejam utilizados nomes para medicamentos assemelhados ao International 

Nonproprietary Name (INN) das substâncias, isto significa que nomes semelhantes à DCB do 

medicamento não podem ser considerados. Dessa forma, os nomes propostos que contenham 

50% ou mais de sílabas (ou letras subsequentes) do nome principal da DCB, sequencialmente, 

acrescidos ou não de outras sílabas serão reprovados. Letras distintas com o mesmo fonema, 

serão consideradas iguais, como por exemplo, I e Y.  A RDC 59/2014, inciso II do artigo 15 

traz esse critério para avaliar se o nome tem parte de DCB usualmente associada a um 

determinado princípio ativo quando esse não faz parte da composição do medicamento.  

Com o intuito de compilar e dar transparências às questões mencionadas foi elaborado 

um roteiro de análise (Anexo B) disponível no portal da Agência (ANVISA, 2020b) que 

contempla todos os critérios vigentes a serem observados na análise de nomes comerciais para 

os medicamentos que serão registrados.  

 

2.4 STATUS DA REGULAÇÃO DE NOMES DE MEDICAMENTOS POR OUTRAS AUTORIDADES 

REGULADORAS DE REFERÊNCIA 

 

Desde 2001, a Food and Drug Administration (FDA) iniciou um trabalho para a 

diferenciação de pares de nomes de medicamentos similares através da avaliação de relatórios 

de pós comercialização que demostrassem a frequência de erros de medicação relacionados a 

esses medicamentos, bem como iniciou os testes com estratégias para minimizá-los (FDA, 

2020). 

A autoridade regulatória americana publicou, no ano de 2016, o documento Contents of 

a Complete Submission for the Evaluation of Proprietary Names Guidance for Industry, que 

traz as orientações gerais para a proposição de nomes de marca de medicamentos. Chama a 

atenção no documento as recomendações para se minimizar erros de medicação: “desenvolver 

e aplicar padrões para o design de embalagens e rótulos de medicamentos que maximizará a 
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segurança no uso ”e “exigir que as empresas farmacêuticas testem os nomes dos medicamentos 

propostos para identificar e sanar possíveis confusões com nomes de medicamentos parecidos 

e já existentes (FDA, 2016a). 

Dois anos antes, foram publicadas recomendações da agência reguladora canadense 

(Health Canada), para a indústria farmacêutica que dispõe sobre a revisão de nomes de marca: 

Guidance Document for Industry - Review of Drug Brand Names.  

Quando uma marca é submetida para a avaliação da Health Canadá deverão ser 

realizados testes para    atributos que podem gerar confusão. Caso um nome proposto que passou 

na revisão inicial e requer uma avaliação de marca LASA, um procedimento de várias etapas é 

usado pela indústria farmacêutica para avaliar a probabilidade de confusão entre o nome 

proposto e nomes de produtos autorizados para uso no Canadá. O processo de várias etapas 

envolverá pesquisas em bancos de dados, simulações de uso de medicamentos e síntese crítica 

de descobertas, como pesquisa e simulação de uso na realidade nas várias etapas de uso dos 

medicamentos, considerando as indicações e os vários ambientes (GOVERNMENT OF 

CANADA, 2014).  

Para a agência europeia de medicamentos (European Medicines Agency – EMA) a 

abordagem da proposição e análise do nome do medicamento deve levar em consideração 

questões de segurança e outras questões de saúde pública, entre elas: nome proposto de um 

medicamento não deve ser suscetível de causar confusão na impressão, caligrafia ou som com 

o nome de outro medicamento já disponível no mercado (EMA, 2014). 

Dito isso, considera atributos intrínsecos dos medicamentos, como a indicação(ões), 

população(ões) de pacientes(s), forma(s) farmacêutica(s), via(s) de administração, a restrição 

de prescrição (isento de prescrição, receita especial, receita restrita), distribuição e uso, 

medicamento órfão, além de potencialidade para novas formas farmacêuticas, vias de 

administração e / ou pontos fortes para o medicamento em causa, conforme adequado e o grau 

de similaridade versus o potencial de dano ao paciente em caso de confusão (EMA, 2014).  

A agência regulatória australiana Therapeutic Goods Administration (TGA) também 

traz uma preocupação específica com os possíveis erros causados pelos medicamentos look 

alike and sound alike por similaridade fonética ou na escrita, bem como nas embalagens 

primárias ou secundárias de medicamentos. O risco para o consumidor do medicamento 

administrado equivocadamente varia desde a ineficácia do medicamento recebido à ocorrência 

de eventos fatais. 

Segundo recomendações publicadas em TGA Medicine Labelling and Packaging 

Review (2012), o erro geralmente está atrelado aos nomes de marca, mas, também pode estar 

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/consult-labelling-packaging-review-120524_0.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/consult-labelling-packaging-review-120524_0.pdf
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relacionado ao princípio ativo. Conforme erros reportados na Austrália no período de 2009 a 

2011, tem-se como exemplo de trocas ou confusão entre os seguintes pares de medicamentos: 

Losec (omeprazol magnésio, indicado para tratar os sintomas do refluxo, esofagite ) x Lasix 

(furosemida, utilizado para tratar o inchaço dos tornozelos, pés, pernas ou mesmo o cérebro ou 

pulmões), Deralin 10mg (propranolol cloridrato para tratar várias doenças cardíacas x Deptran 

10mg 1 (doxepina) para tratar depressão e Celapram (bromidrato de citalopram indicado para 

tratar a depressão) x Celebrex (celecoxib usado para aliviar os sintomas de dor nas articulações, 

sensibilidade, inchaço e rigidez) (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2012). 

 

2.5 EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (ADE): OCORRÊNCIA DE ERROS DE 

MEDICAÇÃO  

 

Eventos adversos relacionados a medicamentos são uma causa importante de internação 

hospitalar em todo o mundo e com custos muito importantes para o sistema de saúde (ASSIRI 

et al., 2018; KONGKAEW et al., 2013; PHILLIPS et al., 2014). 

A magnitude do problema de segurança do paciente chega à marca de que até quatro em 

cada dez pacientes são prejudicados de alguma forma nos cuidados ambulatoriais. Nos países 

de rendas baixa e média ocorrem 134 milhões de eventos adversos por ano em hospitais e isso 

contribui para 2,6 milhões de óbitos anuais devido a práticas inseguras (KONGKAEW et al., 

2013). No que concerne aos gastos provocados por danos com medicamentos a estimativa anual 

é 42 bilhões de dólares americanos (AITKEN e GOROKHOVICH, 2013). 

Os eventos adversos relacionados a medicamentos afetam em média 10% das admissões 

hospitalares, e, portanto, constituem uma das maiores dificuldades para o aprimoramento da 

qualidade em saúde. Quando esses eventos são causados por erros, são denominados de 

evitáveis. Estima-se que de 50% a 60% desses eventos evitáveis são considerados passíveis de 

prevenção e que em geral não causam danos graves aos pacientes, entretanto, quando ocorrem 

podem causar incapacidade permanente ou óbitos (GALLOTTI, 2004).  

Laatikainen et al. (2017), em uma revisão sistemática e metanálise realizada entre 2000 

e 2016, identificaram que pelo menos 19% dos pacientes hospitalizados sofreram com eventos 

adversos relacionados a medicamentos. 

A figura a seguir esquematiza, segundo a Resolução RDC nº 406/2020, os eventos 

adversos relacionados a medicamentos passíveis de registro e notificações de segurança de 

casos individuais, ainda que não confirmadas, entre eles o objeto deste estudo, os erros de 

medicação, especialmente os erros de medicação LASA. 
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Figura 1: Esquema de Eventos Adversos relacionados a medicamentos 

 

Elaborado pela autora, baseado na Resolução RDC nº 406/2020. 

 

Especificamente, em relação aos erros de medicação, as diferentes definições, bem 

como os diferentes sistemas de classificação, dificultam a estimativas de prevalência. Ademais, 

determinar a causalidade do erro ao dano não constitui uma tarefa fácil, pois os estudos utilizam 

metodologias variadas (ELLIOTT et al., 2018).  

Importante destacar que existem divergências sobre a definição de erros de medicação. 

Em uma revisão sistemática que estudou a multiplicidade na terminologia foram identificadas 

26 terminologias genéricas a partir de 45 estudos considerados relevantes (LISBY et al., 2010).  

Para este estudo, será adotada a definição do United States National Coordinating 

Council for Medication Error Reporting and Prevention como:   

Qualquer evento evitável que possa causar ou levar ao uso inadequado de 

medicamentos ou danos ao paciente enquanto o medicamento está sob o 

controle do profissional de saúde, do paciente ou do consumidor. Tais eventos 

podem estar relacionados à prática profissional, aos produtos para o cuidado 

de saúde, aos procedimentos e aos sistemas, incluindo prescrição, 

comunicação, rótulo dos produtos, embalagem, nomenclatura, composição, 

dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso 

(NCC, 2020). 
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Apesar de não se conhecer os dados na maioria dos países, segundo ao OMS naqueles 

de baixa e média renda, estima-se que o impacto é aproximadamente o dobro em termos do 

número de anos de vida saudável perdidos. Nesse sentido uma das propostas do desafio global 

mencionado anteriormente é o recolhimento de dados (ASSIRI et al., 2018; KONGKAEW et 

al., 2013). 

No Brasil, apesar de não se conhecer a incidência dos erros de medicação, em função 

da subnotificação, alguns estudos apontam para a magnitude desse evento. Um estudo sobre 

erros de medicação, em 2010, identificou na triagem e dispensação, a partir da análise de 5.300 

prescrições de medicamentos em um hospital oncológico, falhas em 551 casos (10,4%) de erros 

na etapa de dispensação (ALBUQUERQUE et al., 2012).  

 Em outra pesquisa também de 2010, que contemplou cinco hospitais ligados a 

universidades das regiões Norte, Nordeste, sudeste e Centro-Oeste, analisou-se a administração 

de cerca de 5 mil doses de medicação, com a identificação de erro em 30,4%, o que corresponde 

a 1500 doses (REIS et al., 2010). 

Nos Estados Unidos, um estudo publicado em 2013, os erros de medicação causam pelo 

menos uma morte todos os dias e afetam de alguma forma prejudicial aproximadamente 1,3 

milhão de pessoas anualmente (AITKEN; GOROKHOVICH, 2013). 

No Reino Unido, em 2018, foi publicado um relatório que compilou os resultados de 

duas revisões da literatura acerca da incidência e prevalência e dos custos e carga de saúde dos 

erros de medicação no sistema nacional de saúde inglês, considerando as etapas (prescrição, 

dispensação, administração e monitoramento) do processo de uso dos medicamentos, os 

públicos (pediátrico, adultos, idosos) e as áreas de ocorrência (atenção primária, secundária e 

área de transição) O resultado do estudo foi a extrapolação dos resultados dos estudos 

publicados para se definir uma estimativa tanto da prevalência quanto dos custos relacionados 

aos erros, com objetivo de tomar medidas corretivas (ELLIOTT et al., 2018). 

Dito isso, os autores estimaram que, a cada ano, ocorrem cerca de 237 mil erros de 

medicação em alguma etapa do processo de uso de medicamentos na Inglaterra. O total de erros 

ocorridos em todas as etapas do uso de medicamentos foi: prescrição, 21,3%; transição do 

cuidado, 1,4%; dispensação, 15,9%; administração, 54,4%; e monitoramento, 6,9%. Quando 

considerado o setor, as proporções foram: atenção primária, 38,3%; instituições de longa 

permanência, 41,7%; e atenção secundária, 20,0%. Dos 237 milhões de erros, 27,8% 

apresentam o potencial de causar danos graves e moderados, sendo que os erros de prescrição 

e monitoramento são os principais responsáveis. 



35 

 

 

No que concerne aos custos estimados para o Reino Unido, os erros de medicação são 

de 98,5 milhões de libras/ano, ocupando 181.626 leitos-dias, resultando em 712 mortes e 

causando 1.708 mortes durante a internação (ELLIOTT et al., 2018). 

Uma revisão sistemática publicada em 2019 realizada em seis bancos de dados 

internacionais acerca da epidemiologia dos erros de medicação, eventos adversos relacionados 

a erros e fatores de risco para erros em adultos na atenção primária, mostrou que   a prevalência 

de erros de prescrição foi relatada em 46 estudos (de 60) e que a prevalência varia amplamente 

de 2% a 94%. A prescrição inadequada foi o tipo de erro mais comum relatado. Apenas um 

estudo demostrou erros de monitoramentos de testes laboratoriais (73%). A incidência de 

eventos adversos medicamentosos evitáveis (ADEs) foi estimada em 15/1000 pessoas/ano, 

revelou ainda, a prevalência de reações adversas a medicamentos relacionadas à interação 

medicamentosa em 7% e a prevalência de ADE evitável em 0,4% (ASSIRI et al., 2018). 

A avaliação da ocorrência de erros de medicação precisa ser vista, inclusive, no que 

concerne às faixas etárias mais propensas como na pediatria. As crianças são uma preocupação 

particular (AL-RAMAHI et al., 2017; GARIEL et al., 2018; KUNAC et al., 2009; ZED et al., 

2013).  

Kongkaew et al. (2013) realizaram um estudo prospectivo observacional para identificar 

preditores de internações hospitalares associadas a eventos adversos a medicamentos (ADEs) e 

determinar a capacidade de prevenção de ADEs em pacientes internados em dois hospitais. 

Foram incluídos na análise 3904 pacientes e destes 439 tinham sofrido uma ADE, sendo que 

209 (47,6%) poderiam ter sido evitados. O estudo mostrou que a idade do paciente, o tempo de 

tratamento, o número total de medicamentos prescritos e unidade do hospital tem uma relação 

significativa com a ocorrência dos eventos. 

 

2.6 FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE ERROS DE MEDICAÇÃO LASA 

 

Quando se faz o recorte para os erros de medicação por causa específica destacam-se os 

erros de medicação LASA, portanto, inicialmente é importante retomar que medicamentos 

look-alike, sound-alike (LASA) são aqueles que   apresentam nome ortográfico e/ou fonético 

e/ou aparência semelhante e, que, portanto, podem ser confundidos em função da ocorrência de 

trocas entre eles. 

A definição acima está atrelada a outra de grande relevância para esta pesquisa: O que 

é um erro de medicamento LASA? Qual o seu potencial de dano ao paciente? Para Basco et al. 
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(2016), cada substituição da LASA é na verdade uma combinação de dois erros  que envolve o 

paciente que recebeu o medicamento administrado por engano (por exemplo, não recebeu 

metilfenidato / recebeu metadona) e o paciente que não recebeu o medicamento pretendido (por 

exemplo, não recebeu furosemida/fosinopril recebido).  

Nesse contexto, Schroeder et al. (2017) avaliaram a associação entre taxas de erro em 

testes laboratoriais de memória e percepção de nomes de medicamentos e taxas de erro de 

confusão no nome real de medicamentos, considerando a percepção visual, a auditiva e a 

memória de curto prazo de pares de nomes de medicamentos parecidos (por exemplo, 

hidroxizina/hidralazina) e concluíram que tais taxas se aproximam bastante daquelas 

encontradas na vida real (SCHROEDER et al., 2017). 

Tseng et al. (2018) estudaram as causas dos erros de dispensação e dos quase erros (near 

miss) em um hospital de Taiwan e concluíram que nomes alfabéticos parecidos eram a principal 

causa da administração de medicamentos errados (134/202, 66,3%). A frequência de erros de 

dispensação de near miss correlacionou-se significativamente com a similaridade do nome da 

droga (p <0,01). 

Em vários estudos tem se demonstrado a relação entre erros de medicação e aparência, 

seja na embalagem, seja pelo nome similar (BASCO et al., 2016; BRYAN et al., 2015; 

CAROTHERS, 1999; RASH-FOANIO et al., 2017; SCHRADER et al., 2020), em outros já se 

buscam definir estratégias para minimizar o risco de confusão (CHAN et al., 2018; HER e 

TOH, 2019; LARMENÉ-BELD et al., 2018; SCHROEDER et al., 2017). 

Boletim produzido pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos afirma 

que nomes similares na grafia ou no som podem provocar erros nas diversas etapas da utilização 

de medicamentos. Informa, ainda, que dados do ISMP MERP e do ISMP Espanha já mostravam 

taxas de ocorrência de 15% e 12%, respectivamente (ISMP, 2014). 

O EUA detém o pioneirismo nas pesquisas e ações relacionadas ao tema, quando as 

pesquisas se iniciaram há mais de 20 anos. Um quarto dos eventos adversos relacionados com 

a medicação está associado aos medicamentos LASA nos Estados Unidos da América 

(LAMBERT et al., 1999). Igualmente alguns estudos observacionais que contemplaram as 

farmácias comunitárias e ambientes hospitalares inferem que 1% das prescrições dispensadas 

nos EUA estão associadas a erros do LASA (FLYNN et al., 2003). A Farmacopeia dos Estados 

Unidos registrou 26.604 erros LASA no período de 2003 e 2006 por meio de relatos de 

notificações espontâneas. Foram identificados 3170 pares de nomes de medicamentos que 

poderiam levar a erros LASA; sendo que 1,4% deles causaram danos ao paciente (HICKS e 

BECKER, 2008).  
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E, mais recentemente, a FDA publicou um alerta para um caso simbólico envolvendo 

notificações de erros LASA com dois medicamentos: o antidepressivo Brintellix® 

(vortioxetina) e o medicamento antiplaquetário Brilinta® (ticagrelor), tanto na prescrição 

quanto na distribuição. Entre setembro de 2013 e junho de 2015 foram recebidos 50 relatos de 

confusão entre as marcas o que levou à mudança de nome de Brintellix® (vortioxetina) para 

Trintellix® (vortioxetina) (Takeda Pharmaceuticals USA, Inc.), com efeitos a partir de junho 

de 2016 (FDA, 2016b).  

Quando passamos a analisar as causas específicas dos erros de medicação LASA, de 

uma forma geral, pode se afirmar que eles podem ocorrer em diversas situações e motivações.  

Destacam-se fatores potencializadores: caligrafia ilegível, prescrição oral e vaga (“meia 

ampola”), conhecimento incompleto do nome do medicamento e substância, nomes genéricos 

ou de marca similares, lançamento de muitos medicamentos em períodos cada vez mais curtos, 

embalagem e rotulagem semelhantes, uso clínico semelhante de drogas, dosagem e 

concentração semelhantes, concentração divergente em embalagens com aparência semelhante,  

concentração em porcentagem em vez de unidades numéricas, ausência de segregação de 

medicamentos de alto risco e até a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde 

(SCHNOOR et al., 2015). 

Quanto ao percentual de ocorrência por fator específico registre-se que a rotulagem 

pouco clara é reconhecida como um fator potencializador importante para erros de medicação 

semelhantes. De acordo com o Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América, 33% dos 

erros de medicação são provocados por aspectos da rotulagem e embalagem dos medicamentos, 

sendo que 30% dessas ocorrências foram fatais (COHEN 2007; PARTIN, 2006).  

 Quando se trata de aparência similar, as soluções parenterais de pequeno volume têm 

grande potencial de troca. Llewellyn et al. (2009) estudaram os erros de administração de 

medicação por anestesistas em hospitais terciários e demonstraram que 39,9% dos erros ocorreu 

na identificação de ampolas, sendo que dentre esses, 64,4% foram devido à aparência 

semelhante das ampolas. 

 Ainda sobre as medicação intravenosa, em revisão sistemática, Kuitunen et al. (2020) 

identificaram outras causas sistêmicas como ações insuficientes para garantir segurança no uso 

de medicação de alto risco, entre elas a falta de alertas, o desconhecimento, seguidas pelos erros 

de cálculo e a confusão entre medicamentos com som ou aparência similar (LASAs). 

Avaliando-se outros atributos das embalagens e rótulos dos medicamentos, Lopes et al. 

(2012) realizaram um estudo nesse ano com 150 pares de medicamentos considerando as 

variáveis: formas e apresentações farmacêuticas, tipos de embalagens, nome, cor, desenho, 
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dosagem e grupo farmacológico.  O estudo concluiu que 90,66% dos medicamentos analisados 

foram considerando fortemente semelhantes. No que concerne aos dizeres da embalagem, foi 

analisada a descrição de nomes e pronúncias, com os seguintes resultados: para nomes 

parecidos nas embalagens primárias e secundárias foram encontrados os mesmos valores 

percentuais 17,30%, representando 26 pares de medicamentos. 

Estudos recentes também apontam que a rotulagem pouco clara foi reconhecida como 

uma causa importante de erros de medicação semelhantes. Revisões sistemáticas tiveram o 

objetivo de avaliar as evidências atuais sobre estratégias para minimizar erros de medicação 

devido a rótulos semelhantes (LARMENÉ-BELD et al., 2018; ROCHA et al., 2020; 

SCHNOOR et al., 2015). 

No que concerne à compreensão de como se dá a identificação dos medicamentos pelo 

paciente, os achados mostraram que o nome do medicamento representa o fator mais relevante 

para a identificação dos medicamentos (71%). De outro lado, os fatores considerados com 

maior probabilidade de causar confusão pelos pacientes estão relacionados à aparência do 

medicamento (comprimidos semelhantes: 28%, caixas iguais: 20% e embalagem blister 

semelhante: 13%). Nomes parecidos (nomes genéricos e de marca combinados) foram citados 

em 31% dos casos de confusão para os pacientes (TRANCHARD et al., 2019). 

 

2.7 ESTRATÉGIAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO LASA 

 

No que concerne às estratégias para a minimização da ocorrência de erros LASA, a 

literatura indica que o problema é de interesse multidisciplinar e se constitui numa importante 

matéria para o gerenciamento de risco clínico, porém subestimado. Ademais, que o tema não 

suporta estatísticas confiáveis, mas, que os relatos científicos precisam ser considerados, apesar 

de que os estudos são pontuais e escassos. É sugerida a definição de regras uniformes nacional 

ou internacionalmente (CIOCIANO; BAGNASCO, 2014). 

Nesse contexto os autores realizaram uma revisão sistemática em busca de causas e 

soluções. Esse estudo traz à reflexão alguns fatores que contribuem para a similaridade dos 

medicamentos como: ortografia, embalagens, regras regulatórias e o manejo clínico. Esses 

fatores, observados no processo de assistência farmacêutica, determinam também as possíveis 

estratégias para minimizar o risco de ocorrência de erros, sejam, no âmbito do manejo 

(procedimentos que dependem das pessoas) ou no âmbito dos sistemas (automatização). A 



39 

 

 

seguir são apresentadas, de forma sumarizada, as possíveis soluções identificadas por esse 

estudo: 

a) mudanças na aparência da rotulagem; 

b) inclusão de adesivos com símbolos ou pictogramas; 

c) abolição de prescrição oral; 

d) mudança no armazenamento de medicamentos LASA; 

e) adoção de alertas para medicamentos LASA;  

f) dupla checagem antes da distribuição e administração.  

Her e Toh (2019) simularam 20.000 estudos de caso-controle usando a Lista de Nomes 

de Medicamentos Confusos do Institute for Safe Medication Practices (U.S) como pares de 

casos e 4 pares de controle selecionados aleatoriamente por par de casos no banco de dados 

First DataBank MedKnowledge (FDBM) para  avaliarem a associação entre atributos 

(formulação, concentração, classe terapêutica, embalagem, via de administração, fabricante) de 

medicamentos a erros de medicação LASA e concluíram que atributos correspondentes 

aumentaram as chances de confusão. Logo as estratégias de redução de risco LASA devem 

considerar esse aspecto. 

Seoane-Vazquez et al. (2017) em outro estudo, utilizando 33 pares de medicamentos e 

432 indicações aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA), identificaram que uso 

do nome do medicamento genérico (24,2%), classe terapêutica (72,7%), problema de saúde  

(75,8%) e as indicações (78,8%), sendo que as indicações se mostram eficazes para diferenciar 

pares de medicamentos LASA. Outros estudos corroboram que a indicação terapêutica é uma 

importante estratégia de diferenciação (CHENG et al., 2018; KRON et al., 2018).  

No que concerne à semelhança da rotulagem de medicamentos, alguns estudos 

apresentam a utilização da estratégia Tall Man Lettering que é a utilização de letras maiúsculas 

nas partes colidentes dos nomes dos medicamentos, todavia não há  uniformidade nos resultados 

dessa estratégia (CHAN, et al., 2018; DEHENAU et al., 2016; ZHONG et al., 2016).  

Larmené-Beld et al. (2018), em uma revisão, identificaram que o código de cores não 

teve efeito na prevenção de trocas de seringas em um estudo e que a metodologia Tall Man 

Lettering diminui as taxas de erros na maioria das vezes em que foi utilizada, mas, em pelo 

menos um dos estudos aumentou a incidências dos erros LASA. O estudo aponta ainda outras 

possíveis soluções como o desenho de um sistema internacional de validação de novos nomes 

de medicamentos, uso de dispositivos eletrônicos e tecnologia de serialização (Datamatrix) e 

configuração de telas e menus suspensos em sistemas de prescrição.  



40 

 

 

Ainda na linha de diferenciação das embalagens foi identificada a inclusão de adesivos 

com símbolos ou pictogramas de segurança nas embalagens (CIOCIANO; BAGNASCO, 2014; 

LARMENÉ-BELD et al., 2018). 

Outra estratégia encontrada nessa pesquisa é a utilização de método automatizado 

utilizando um algoritmo que considera a prescrição, o diagnóstico e a existência de outro 

medicamento semelhante, avaliando os prontuários de forma retrospectiva (LAMBERT et al., 

2019; RASH-FOANIO et al., 2017). 

Durante sete anos de aplicação do algoritmo, Rash-Foanio et al. (2017) identificaram, 

por exemplo, que a ciclosporina (principal indicação na prevenção da rejeição em transplante 

de órgãos e no tratamento de doenças autoimunes) era pretendida em 16 pedidos, mas 

dispensada foi a cicloserina (indicação na quimioterapia da tuberculose). Isso demonstrou que 

o uso de pedidos de medicamentos, declarações de diagnóstico e indicações podem ser usados 

para detectar e prevenir erros da LASA. 

Nessa mesma linha, Lambert et al. (2019) aplicaram um algoritmo que analisou 488 481 

pedidos e gerou 2404 gatilhos (taxa de 0,5%). Os médicos revisaram 506 casos e confirmaram 

a presença de 61 erros. Algoritmos também são utilizados com o enfoque na ortografia para a 

identificação das letras colidentes nos nomes dos medicamentos e se mostraram eficazes. 

Lambert et al. (2016a) afirmam que a triagem por meio de testes, desenhos 

experimentais e métodos estatísticos se constitui numa estratégia de prevenção de erros antes 

da aprovação de novos nomes de medicamentos. Eles propõem a condução de experimentos de 

memória e percepção em um conjunto de nomes de medicamentos que incluiriam o novo nome 

e um conjunto de nomes de controle (por exemplo, nomes já existentes no mercado) para 

detectar os limites de detecção de nomes altamente confusos. 

Nessa mesma linha de investigação, Schroeder et al. (2017) postulam que, apesar dos 

esforços da indústria em seguir as orientações dos reguladores sobre como revisar nomes de 

medicamentos, são necessárias evidências mais objetivas, em um formato padronizado, para 

melhorar a tomada de decisões sobre a aceitabilidade de um nome. Para abordar essa 

preocupação, os autores avaliaram a associação entre taxas de erro em testes laboratoriais de 

memória curta e percepção visual e auditiva de nomes de medicamentos e taxas de erros do 

mundo real relacionados à confusão de nomes de medicamentos e concluíram que os testes 

reproduzem a taxa de erro do mundo real entre 37% a 45%. 

Com outra abordagem alguns estudos identificaram o envolvimento do próprio paciente 

e da família como uma importante estratégia potencial para melhorar a segurança do paciente, 
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especialmente no tratamento medicamentoso. De toda forma, também foram identificadas 

barreiras no envolvimento das famílias (BERGER et al., 2014; PARK; GIAP, 2020) 

Por fim, utilizando-se a sugestão de estudos similares pelo PubMed foram identificadas 

pelo menos duas estratégias a serem consideradas para evitar os erros de medicamentos LASA: 

Prescrição manual legível, evitando abreviações na escrita (BUURMA et al., 2004) e a 

verificação correta antes da distribuição e / ou administração que pode, inclusive ser assistida 

por código de barras (BUURMA et al., 2004; POON et al., 2010). 

Alguns autores sugerem que são necessários mais estudos de vida real para que sejam 

propostas evidências mais conclusivas (LARMENÉ-BELD et al., 2018). Com esse mesmo 

raciocínio, Godinho et al. (2018) afirmam que as publicações são aquiescentes na necessidade 

da uniformização de práticas seguras, porém, o impacto das estratégias adotadas, bem como a 

seleção das mais eficazes ainda se encontra em discussão e carece de consenso.  

 

2.8 O MÉTODO DELPHI 

 

O nome Delphi tem origem na Grécia Antiga, inspirado no oráculo Delphos e foi 

introduzido por pesquisadores da Rand Coporation, nos Estados Unidos na década de 50 do 

século XX. Inicialmente desenvolvido para aplicação tecnológica, hoje é utilizado em várias 

áreas, entre elas administração e saúde (PIOLA et al. 2002; REVORÊDO et al., 2015), bem 

como por instituições públicas e privadas. (VERGARA, 2015).  

O método Delphi é uma importante técnica para a obtenção de consenso entre 

especialistas sobre um problema complexo que se quer investigar, preservando o anonimato.  O 

método utiliza um questionário (Q1, Q2, Q3, ...) aplicado em sucessivas rodadas e, entre uma 

rodada e outra deve haver o feedback dos resultados da rodada antecessora com tratamento 

estatístico (VERGARA, 2015). 

A metodologia Delphi exige, no mínimo, duas rodadas para que seja de fato 

caracterizada. De toda forma, uma quantidade maior do que quatro rodadas, normalmente 

indica que o consenso não será obtido e esse resultado também aponta em determinada direção 

e, portanto, pode ser considerada tão conclusiva quanto o próprio consenso proposto 

(LANDETA, 2006; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000)  

Segundo descrito por Vergara (2015) o método Delphi aceita algumas variações: Delphi 

convencional, Delphi em tempo real ou Delphi Conference e ultimamente o Delphi eletrônico, 

devido à expansão da internet. No primeiro caso, os participantes recebem um questionário 
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impresso, no segundo existe uma rede de computadores interligados e o terceiro caso se deve à 

expansão de ferramentas tecnológicas aliadas à internet, como aplicações que permitem a 

criação de questionários eletrônicos. 

Apesar das variações, a autora destaca as palavras chaves do método: especialistas, 

anonimato, rodadas, feedback, consenso, questionário, prospecção e internet (no caso do Delphi 

eletrônico). Ademais, descreve as características comuns do método, apesar das variações: 

a) Permite a troca de informações entre os participantes ao mesmo tempo que garante o 

anonimato; 

b) O anonimato não permite que um especialista exerça influência sobre os demais; 

c) Possibilidade de reconsideração de opiniões individuais; 

d) Pode haver resultados tendenciosos conforme a escolha do grupo; 

e) Há possibilidade de se obter um consenso forçado; 

f) O prazo para a obtenção de consenso é longo devido às rodadas; 

g) Tratamento estatístico das respostas a cada rodada; 

h) Ao final deve ser dada uma devolutiva a todos os participantes. 

São várias as áreas em que se tem aplicado o Delphi: saúde, agronomia, administração 

de pessoas, educação, entre outras, no Brasil e no mundo. Inicialmente o método foi aplicado 

com base no conceito tradicional apresentado anteriormente, com foco na obtenção de 

tendências e prospecções de futuro. Porém, mais recentemente tem se tornado uma técnica para 

apoio à decisão e à definição de políticas públicas, conhecido com o Policy Delphi (WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000). 

Registre-se que alguns estudos que utilizam a técnica Delphi não necessariamente 

buscam o consenso, como obrigatório, ele pode ser utilizado como uma ferramenta alternativa 

para a busca de uma coletânea de opiniões qualificadas e confiáveis (LANDETA, 2006). 

Em 2002, Piola et al. (2002) utilizaram o Método Delphi para identificar as principais 

tendências do sistema de saúde brasileiro para a primeira década do século XXI por meio da 

oitiva de formadores de opiniões. Muitas das previsões não se concretizaram por inúmeros 

fatores, mas, a grande contribuição do estudo é que essas opiniões permitam a reflexão e a 

reorientação das políticas públicas de saúde (PIOLA et al., 2002). 

Revorêdo et al. (2015) realizaram uma revisão integrativa sobre o uso do método Delphi 

na área de saúde e identificaram que a área que mais explora a técnica é a de enfermagem, 

seguida da medicina. A maioria dos estudos utilizaram a técnica para a elaboração e validação 

de instrumentos, bem como utilizaram para tratamento dos dados a estatística descritiva e 

consenso entre juízes. 
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Na educação, Marques e Freitas (2018) fizeram a caracterização do método, bem como 

estudaram as possibilidades de aplicação nas pesquisas em educação e concluíram que se trata 

de uma excelente ferramenta, por exemplo, para se buscar um consenso sobre querer ou não  

uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como ela deve ser e por quem deverá ser 

elaborada e a quem interessa a BNCC. 

Em administração pública a presente técnica foi utilizada por Marques e Machado 

(2010) para identificar os principais fatores para a tomada de decisão na aplicação de  recursos 

arrecadados com multas de trânsito, a partir das visões dos diversos especialistas de trânsito e 

dos gestores de órgãos executivos de trânsito de dez capitais, utilizando sete rodadas para se 

chegar num consenso qualificado. 

Em 2013, foi realizado um ensaio por Munaretto et al. (2013), que descreveu as 

principais características do método Delphi e do método de grupo focal, como técnicas de 

entrevistas exploratórias, de forma a estabelecer um quadro comparativo apontando, inclusive, 

as desvantagens de cada um e suas aplicações na administração e no cotidiano de tomada de 

decisões das Organizações. 

Em pesquisa realizada no dia 2 de maio de 2020, no Pubmed, utilizando as palavras 

chaves medication erros and Delphi, com recorte dos últimos 12 meses foram encontradas 11 

publicações que utilizaram a técnica em busca de um consenso de especialistas. Algumas delas 

serão apresentadas a seguir com o intuito de demonstrar a finalidade, as características (número 

de especialistas, quantidade de rodadas necessárias, diversidade geográfica, formação 

multidisciplinar etc.), bem como a execução do método Delphi em si. 

Em um deles, se obteve consenso internacional, o que evidencia a eficiência do método 

mesmo quando os experts estão separados geograficamente. Um painel internacional de 24 

especialistas conseguiu obter consenso sobre a definição de tarefas envolvidas na reconciliação 

de medicamentos e seus conceitos essenciais após quatro rodadas Delphi (PENM et al., 2019). 

Shawahna et al. (2019) definiram um consenso em duas rodadas para validar uma 

proposta para evitar erros de transcrição de medicamentos com recrutamento de 64 especialistas 

de enfermagem em diferentes hospitais da Palestina.  

Outro estudo envolveu farmacêuticos clínicos e médicos clínicos gerais para a avaliação 

de um modelo de gerenciamento de terapia de medicação colaborativa (CMTM), em que o 

farmacêutico comunitário tenha um papel ativo na terapia medicamentosa de doenças crônicas. 

O consenso foi obtido na segunda rodada, com a estabilização das respostas em 85% (119/132 

declarações) e com a participação de 29 especialistas (MUBARAK et al., 2019). 
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Dois desses estudos tiveram em comum a avaliação de uma lista de medicamentos 

potencialmente perigosos para a população idosa. Na Espanha, o método Delphi envolveu 25 

especialistas de diferentes origens (Farmacologia Clínica, Geriatria, Uso Racional de 

Medicamentos e Farmácia, Atenção Primária e Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância) 

que foram convidados a participar de questionários de duas etapas, obtendo a convergência alta 

de 106 questões de 160 na primeira rodada e de 138 na segunda (HARMAND et al., 2019). 

Na China, foi desenvolvido o primeiro estudo a estabelecer uma lista de medicamentos 

perioperatórios de alto risco para a população idosa que pode ser usada como referência para 

intervenção e avaliação de medicamentos nesta faixa etária. O consenso foi obtido na segunda 

rodada e teve a participação de 36 especialistas de 29 hospitais terciários e 18 províncias ou 

municípios (WANG et al., 2019). 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo e de natureza aplicada com a pretensão de 

levantar subsídios para aplicações práticas dirigidas à solução de problemas específicos no 

processo regulatório de nomes de medicamentos no Brasil para a mitigação de erros de 

medicação, especialmente os LASA (SAMPIERI et al., 2013; TIOLLENT, 2009) 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada no Brasil com dimensões continentais e uma população de 

211,8 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) publicados em 20201 . Conforme relatório publicado pela IQVIA, The Human Data 

Science Company™ o país é o 6º maior mercado farmacêutico do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e da França2. Em termos de medicamentos registrados 

tem-se aproximadamente 25 apresentações registradas, como um número aproximados de 15 

mil nomes comerciais. Somente em 2019 foram aprovados 21 novos medicamentos para 

doenças raras e um total de 772 registros de medicamentos e produtos biológicos3 . Segundo 

dados publicados em 2019 pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) em conjunto com 

a Federação Brasileira de Hospitais (FBH) o cenário real dos hospitais privados no Brasil está 

composto por 4.267 hospitais privados no Brasil com cerca de 260.695 leitos, sendo a maioria 

deles na região sudeste (46,4%)4. Adicionalmente, registre-se que conforme dados do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF) de 2019, existem atualmente mais de 80 mil estabelecimentos 

 
1 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/28668-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2020>. Acesso 

em: 18 nov. 2020. 

2 Disponível em: <https://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/1060-brasil-e-o-6-mercado-

farmaceutico-do-mundo>. Acesso em: 18 nov. 2020. 

3 Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/521json-file-1>. Acesso 

em: 18 nov. 2020. 

4 Disponível em: <http://cnsaude.org.br/wp-

content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019CNSaudeFBH.pdf>. Acesso em: 18 nov. 

2020. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28668-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28668-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2020
https://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/1060-brasil-e-o-6-mercado-farmaceutico-do-mundo
https://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/1060-brasil-e-o-6-mercado-farmaceutico-do-mundo
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/521json-file-1
http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019CNSaudeFBH.pdf
http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019CNSaudeFBH.pdf
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farmacêuticos entre farmácias e drogarias do setor privado, farmácias públicas e farmácias 

hospitalares5. 

 

3.3 TÉCNICA DELPHI 

 

A pesquisa utilizou a técnica Delphi, como estratégia de consenso de um grupo de 

especialistas, em formato eletrônico e objetivou caracterizar o conhecimento convergente e 

qualificado, no que diz respeito a fatores de risco na análise e concessão de nomes de 

medicamentos e as  estratégias mais adequadas para se  evitar os erros de medicação associados 

aos medicamentos LASA. 

Essa técnica  foi escolhida considerando a complexidade do assunto, a insuficiência de 

dados históricos de notificação de erros de medicação relacionados a nomes similares de 

medicamentos e abordagem de opiniões de forma interdisciplinar, que pode ser utilizado com 

um instrumento de apoio à decisão e fixação de políticas, conforme aconselhado por Wright e 

Giovinazzo (2000). Dito isso, ele será detalhado em seção distinta, logo a seguir 

 

3.3.1 Delphi eletrônico ou Web Delphi aplicado nesta pesquisa 

 

A seguir a representação geral da técnica Delphi, na Figura 1 com as etapas preconizadas 

na literatura e que mesmo podendo ser adaptada, preservadas as características comuns como 

anonimato, tratamento estatístico e feedback aos participantes. 

  

 
5 Disponível em: <www.cff.org.br >. Acesso em: 18 nov. 2020. 

http://www.cff.org.br/
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Figura 2: Representação gráfica da técnica Delphi 

 

Definição do problema 

 

Determinação do conhecimento necessário 
dos participantes do processo 

 

Seleção de participantes 

 

Preparação dos questionários 

 

Envio do questionário 

 

Análise das Respostas 

 

Consenso foi obtido? 

SIM NÃO 

 

 

Produção das informações necessários e 
tabulação das respostas 

 

Preparação do próximo questionário com a 
introdução de novas questões, se necessário 

 

Compilação das respostas e apresentação 
dos resultados para os participantes 

 

Relatório Final da pesquisa 
 

Fonte: Adaptado de Munaretto et al. (2013) 

 

 A forma eletrônica foi utilizada pela primeira vez pelo Programa de Estudo do Futuro 

da Fundação Instituto de Administração, ligado à Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) (GIOVINAZZO e FISCHIMANN, 

2001). 

O Web Delphi conserva as mesmas características e premissas do método tradicional na 

busca de consenso  de especialistas tendo a internet como uma vantagem para reduzir 

drasticamente o tempo da pesquisa, permitir a participação de pessoas dispersas 

geograficamente estratégias, a coleta e o envio das informações coletadas de forma agregada (o 
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que facilita a analise entre as rodadas), mantendo o anonimato e a interação entre os envolvidos. 

A Figura 2 representa o Web Delphi aqui aplicado: 

 

Figura 3 – Esquema do Delphi eletrônico realizado nesta pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.  SELECÃO DE ESPECIALISTAS 

 

O painel foi formado por especialistas recrutados por conveniência, escolhidos de 

acordo com o conhecimento e círculo de convivência da autora, sendo eles membros de 

diferentes organizações, com largo conhecimento e experiencia no assunto. Assim, foram 

identificados com base na área de formação: médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogo, 

biomédico com atuação em segurança do paciente, farmacovigilância, farmacoepidemiologia, 

assistência médico-hospitalar, uso seguro de medicamentos, pesquisadores nas áreas citadas, 

indústria farmacêutica e regulação.  

Os especialistas foram caracterizados quanto às seguintes variáveis: formação 

profissional, nível de formação, anos de experiencia e local de atuação, sexo e região.  

 Foi enviado a 42 especialistas um e-mail com uma carta convite informando: o 

problema da pesquisa, o objetivo, a descrição da técnica Delphi e o potencial do estudo com a 

descrição do compromisso e o tipo de avaliação que eles deveriam realizar. Os especialistas 
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interessados e disponíveis responderam à investigadora e o acompanhamento subsequente se 

deu via e-mail diretamente pela plataforma Limesurvey. 

 

3.5 DESENHO DOS FORMULÁRIOS/QUESTIONÁRIOS Q1 E 2 

 

A seguir está descrita a estruturação dos dois questionários utilizadas nas duas etapas da 

pesquisa em busca do consenso qualificado de ideias.  

 

3.5.1 Elaboração das perguntas relativas aos fatores de risco/problemas e das 

estratégias/soluções para a minimização de erros LASA para composição dos 

questionários 

 

Os fatores de risco/problemas para a construção da primeira pergunta de consenso estão 

baseados na matriz de risco utilizada atualmente no processo de análise e concessão de nomes 

comerciais de medicamentos no Brasil, apresentada de forma integral no Anexo A. Essa matriz 

é utilizada casa vez que é identificada uma colidência combinada fonética e gráfica de um nome 

proposto por uma empresa e outros nomes de medicamentos já disponíveis no mercado. Ela 

aborda condições como: características intrínsecas dos medicamentos, restrição de destinação, 

restrição de prescrição como possibilidade de diferenciação entre os medicamentos com nomes 

comerciais colidentes e a pontuação atribuída foi construída a partir da visão de risco atribuído 

a cada fator pelos responsáveis á época, mas sem registro explícito na área técnica do 

embasamento teórico ou empírico. Atualmente é composta por 24 itens (perguntas) que não 

foram utilizadas em sua totalidade para a validação dos especialistas, conforme justificativas 

descritas no quadro abaixo. 
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Quadro 1: Perguntas não incluídas na questão de consenso relativas a fatores de risco 

para validação do painel de especialistas

 

 

Já para a elaboração da segunda questão de consenso os itens correspondentes às 

soluções/ estratégias foram identificados a partir de uma revisão narrativa da literatura, 

apresentada no marco teórico deste estudo, no período de 01 de maio a 10 de junho nas bases  

PubMed e Embase, utilizando as seguintes expressões chaves: (medication errors AND look 

alike sound alike, medication erros and prevention, look alike sound alike),  a partir de 2014  

Nome proposto: 

Caracterísitcas do medicamento: 

Nome colidente atualmente registrado: 

Características do medicamento: 

COLIDÊNCIA COMBINADA: 
Perguntas Jutificativa para não 

inclusão da pergunta 
na questão de 
consenso sobre 
fatores de risco  

 

4) Os nomes começam com a mesma letra? 

 

Sim (1) Não (0) 

Não utilizada já que as três primeiras 

perguntas tratam de colidencia 

combinada ou de forma isolada. 

Ademais, as perguntas 7 e 8 tratam de 

sílabas colidentes, portanto, a  

pergunta poderia se tornar repetetiva 

e indeferente para o respondente. 

 

5) Os nomes têm o mesmo tamanho (número de letras)? 

 

Sim (1) Não (0) 

O layout da embalagem/rotulagem é 

composto por um conjunto de fatores 

(tamanho da letra, cor, tamanho da 

embalagem e outros). A contagem do 

número de letras já faz parte da 

avaliação de colidência aborda em 

outros itens da matriz de risco. 

 

6) Os nomes têm o mesmo número de sílabas? 

 

Sim (1) Não (0) 

O layout da embalagem/rotualgem é 

composto por um conjunto de fatores 

(tamanho da letra, cor, tamanho da 

embalagem e outros). A contagem do 

numero de sálabas isoladamente não 

tem se mostrado na pratica como um 

fator de risco importante e já faz 

parte da avaliação da colidência. 

 

11) O nome proposto tem registro no INPI? 
Não utilizada porque está associada com 

o registro da marca no Instituto de 

Propriedade Intectual e, portanto não é 

uma questão sanitária associada  com a 

prática profissional dos especialistas do 

painel.  

Sim (0) Não (1) 

 

24) Para os medicamentos tarjados, a cor (vermelha ou preta) é diferente entre os 
medicamentos para todas as apresentações 

Sim (0) Não (1) 

Não utilizada porque segundo a 

experiencia da area o fato de ser tarjado e 

vendido já se contituiu um diferencial, 

independente da cor da tarja (veremelha 

ou preta) e não deveria ser considerada na 

pontuação da matriz 
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(2014 a 2020), aceitando-se a inclusão de artigos semelhantes sugeridos no resultado da busca 

e incorporados quando se julgou pertinentes para a fundamentação teórica, mesmo que fora do 

período definido para a pesquisa. Os resultados encontrados estão refletidos nos itens 

correspondentes às estratégicas propostas para a avaliação dos especialistas.  

Para os questionários Q1 (Apêndice C) e Q2 (Apêndice E) foi utilizada a escala de 

verificação de Likert que é construída a partir da adoção de um construto para o qual são 

desenvolvidas um conjunto de afirmações para as quais os especialistas participantes do painel 

irão emitir seu grau de concordância (COSTA, 2011). 

No presente estudo, tem-se os seguintes construtos: i) fatores de risco/problemas 

relacionados na matriz de risco, já mencionada, para a avaliação de propostas de nomes de 

medicamentos e de; ii) estratégias ou soluções que poderão ser adotadas para minimizar a 

ocorrências de erros de medicação LASA.   A escala utilizada nesta pesquisa é a original de 

cinco (pontos).  

 

Quadro 2: Categorias nominais adotadas para fatores de risco/problemas 

Irrelevante  Pouco Relevante  Indiferente  Relevante  Muito Relevante  

1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 3: Categorias nominais adotadas para estratégias/soluções 

Discordo totalmente Discordo Indiferente Concordo Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A escala proposta foi validada pelos especialistas que realizaram o pré-teste de Q1 a 

partir da observação de que terminada a aplicação do questionário, cada item pode ser analisado 

separadamente ou as respostas de um conjunto de itens do tipo Likert podem ser somadas e 

assim se obter um valor total. A escala de cinco pontos foi considerada adequada em função da 

quantidade de itens para avaliação. 

Além das perguntas fechadas, compostas por vários itens para a avaliação dos 

especialistas, o questionário da primeira rodada foi composto de duas perguntas discursivas 

para que os respondentes pudessem tecer comentários, sugestões de inclusão ou exclusão.  A 

inclusão de até cinco arquivos com referências bibliográficas também está contemplada. 
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3.5.2 Elaboração e validação do primeiro questionário eletrônico 

 

A primeira parte do questionário foi fundamentada na Matriz de Risco, apresentada no 

Anexo A, utilizada como parte da metodologia da Anvisa na análise e concessão de nomes 

comerciais de medicamentos, conforme as diretrizes legais da RDC nº 59/2014 e a OS nº 

43/217, com a exclusão dos itens apresentados no Quadro 1. 

Foram considerados os fatores de risco em função das etapas de prescrição, 

administração e uso do medicamento, de colidência do nome proposto com outro nome de 

medicamento registrado e disponível no mercado e os atributos/características intrínsecas dos 

medicamentos, como, por exemplo (similaridade de forma farmacêutica, posologia, 

apresentações coincidentes, restrição de venda, entre outros). 

A primeira pergunta: são apresentados os fatores de risco/causas em uma tabela em 

que o especialista, conforme seu conhecimento e experiência, deverá dizer se aquela condição 

é considerada um fator de risco (S= SIM ou N=NÃO), bem como o grau de relevância (GR) 

dela, caso responda SIM. O grau de concordância deve ser expresso de acordo com categorias 

nominais que vão desde irrelevante até muito relevante. 

 

Figura 4: Representação do grau de relevância (GR) para os fatores de risco 

 

 

A segunda pergunta: é uma aberta e dá condições para o especialista responder de  

acordo com sua experiência e considerando as principais etapas do ciclo do medicamento: 

prescrição, dispensação e administração e/ou uso do medicamento, que outro (s) fator (es) de 

risco poderiam ser considerados na análise de nomes de medicamentos para se evitar a formação 

de pares de medicamentos LASA e que não estão descrita na primeira pergunta. Solicita ainda 

que seja classificada quanto ao Grau de Relevância - GR (1 a 5). O especialista poderia ainda 

tecer comentários e sugestões sobre os itens propostos. 

A terceira pergunta: Versa sobre estratégias ou soluções identificadas nos estudos 

científicos descritos, para a minimização do risco de ocorrências dos eventos LASA. O 

especialista expressa seu grau de concordância com a aplicabilidade delas para a realidade 

brasileira. Algumas poderão figurar como exigências regulatórias futuras e outras como 
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recomendações para os agentes afetados pelo tema. A concordância será expressa de acordo 

com valores e categorias nominais, a exemplo, da primeira pergunta:  

 

Figura 5: Representação do grau de concordância (GC) para as estratégias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Considerando que  uma das formas de concretização das ações de vigilância sanitária é 

a regulamentação, as estratégias devem ser avaliadas, do ponto de vista da aplicabilidade para 

implementação dentro de um prazo de até cinco (5) anos, para os principais agentes afetados: 

paciente, instituições assistenciais, serviços assistenciais, farmácia comunitária, indústria 

farmacêutica e Anvisa. É importante lembrar que nem todas as estratégias/soluções “não” 

afetam necessariamente todos os agentes, simultaneamente. 

Para facilitar a reflexão dos participantes da pesquisa, foram definidos como parâmetros 

para a classificação de impacto e viabilidade, uma adaptação (já que não haverá 

aprofundamento) utilizada pela área de Boas Práticas Regulatórias da Agência6, sobre os 

agentes afetados que permitem a comparação de uma medida regulatória a ser implementada 

com a situação atual. 

 

Quadro 4 - Classificação do Impacto 

Classificação do 

impacto 
Descrição 

Impacto negativo A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados. 

Espera - se que os agentes afetados ofereçam resistência à proposta. 

Impacto tolerável A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados. 

Porém, espera-se que os agentes afetados não ofereçam resistência à 

proposta. 

Sem impacto A proposta não apresenta impacto sobre o agente avaliado. Espera-se que 

os agentes avaliados sejam indiferentes à proposta 

Impacto Positivo A proposta apresenta repercussão positiva para os agentes afetados. 

Espera-se que os agentes afetados apoiem a proposta. 

 
6 Método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) de 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD), Gerencia de Análise de Impacto Regulatório – GEAIR. 
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Quadro 5 - Viabilidade: condição para se implementar a estratégia/solução 

Classificação da 

viabilidade 
Descrição 

Negativa A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados a 

ponto de não haver condições de implementação em até cinco anos. 

Tolerável A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados, mas 

é possível a implementação em até cinco anos. 

Positiva A proposta apresenta repercussão positiva e condições de ser 

implementada no prazo estipulado pelos agentes afetados em até cinco 

anos 

 

A quarta pergunta: discursiva, a exemplo da segunda pergunta para permitir que o 

especialista, de acordo com sua experiência e considerando as principais etapas do ciclo do 

medicamento: prescrição, dispensação e administração e/ou uso do medicamento, que outra (s) 

solução (es) ou estratégia (s)  poderiam ser consideradas para efeitos de regulamentação 

sanitária para se evitar erros de medicação LASA e que não estão descritas na terceira pergunta. 

O especialista poderia ainda tecer comentários e sugestões sobre os itens propostos. 

O questionário disponibilizou ainda um campo para upload de até cinco (5) referências, 

caso o especialista considere necessário. 

O pré-teste e a validação do instrumento foi realizada por três especialistas: um com 

formação em epidemiologia com experiencia em farmácia hospitalar, um segundo com 

formação em ciências farmacêuticas e saúde pública aplicada à Segurança do Paciente e Uso 

Seguro de Medicamentos e a terceira especialista em regulação, vigilância sanitária e tecnologia 

farmacêutica. Eles avaliaram a coerência entre o objetivo da pesquisa e a questões propostas, a 

clareza das questões, completitude da abordagem, terminologia adotada, , quantidade de itens 

a serem avaliados em detrimento da escala proposta, tempo para resposta, layout do 

instrumento, facilidade de uso da ferramenta, material de apoio ao questionário , bem como as 

possibilidades para se atingir uma convergência qualificada de ideias por meio da escala likert 

proposta.  O instrumento foi considerado adequado em todos os parâmetros perguntados, sendo 

sugeridas frases mais curtas nos itens de avaliação. Registre-se que os avaliadores não 

participaram da pesquisa final.  

O instrumento foi elaborado utilizando o software Limesurvey que é open source para a 

aplicação de questionários online. Bastante utilizada por instituições de ensino, instituições de 

pesquisas, empresas de telecomunicações e por órgãos públicos a exemplo do Tribunal Superior 

do Trabalho e a própria Anvisa.  
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Tem como principais características: ser um software livre, preparar, publicar e coletar 

respostas, permitir a publicação online, preparação de questões individuais ou por grupo, variar 

formatos pela utilização de padrões (templates) e ademais permite uma análise estatística básica 

com os resultados obtidos. Software permite ainda a disponibilização reservada dos 

questionários, o envio do convite e avisos por e-mail, a gestão dos usuários, apresentação dos 

resultados por gráficos e tabelas e a exportação para programas de análise de estatística. 

 

3.6 ETAPAS DE CONSULTA 

 

3.6.1 Entrada em campo 

 

Para esta pesquisa foram enviados quarenta e dois (42) convites. Para fins deste estudo, 

considerou-se participante desistente após a não obtenção de resposta em duas tentativas de 

contato feitas por e-mail. 

Foi apesentada ao grupo de especialistas a seguinte terminologia utilizada na técnica 

Delphi: 

a) Rodada ou etapa:  é cada um dos sucessivos questionários apresentados ao grupo;  

b) Questionário: é o documento (instrumento) que se envia aos especialistas; 

c) Painel: é o conjunto de especialistas que farão parte do Delphi; 

d) Moderadora/pesquisadora: é o responsável pela pesquisa, por recolher as respostas 

do painel e preparar os questionários 

Foi elaborado pela autora um arquivo com orientações (Apêndice D), definições 

importantes para a pesquisa, legislação, parâmetros para resposta à questão 3. 

 Para ambas etapas os convites com os links do formulário foram enviados por meio da 

plataforma eletrônica, por e-mail (com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Etcle 

– Apêndice F).  

 

3.6.1.1 Primeira etapa de consulta 

 

A primeira etapa da aplicação da técnica Delphi foi realizada através do envio virtual 

do questionário da primeira etapa a 37 especialistas colaboradores, sendo que o processo 

iniciado no dia 26 de junho e permaneceu aberto até o dia 05 de julho, por dez (10) dias. O 

questionário eletrônico foi estruturado em três partes:  
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a) Para conhecer você;  

b) Questões para consenso e  

c) Referências bibliográficas (upload).  

A seguir, são apresentados exemplos das telas do formulário, disponibilizado completo 

no (Apêndice C): 

 

• Primeira questão para consenso 

 

Figura 6: Exemplo de tela da primeira questão para consenso  

 

 

• Segunda questão para consenso: 
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Figura 7: Exemplo de tela da segunda questão para consenso

 

 

Sequencialmente às questões para consenso 1 (identificação de fatores de risco para a 

análise e concessão de nomes de medicamentos) e 3 (avaliação da concordância com as 

estratégias mais adequadas para a minimização de erros LASA), foi perguntado aos 

especialistas sobre outros fatores de risco (pergunta 2) e outras estratégias (pergunta 4) que não 

foram descritas de acordo com suas experiências.  

 

3.6.2 Elaboração do segundo questionário eletrônico – aplicação da segunda etapa de 

consulta 

 

A partir da aplicação da primeira rodada, foi realizada a análise das estimativas 

individuais por meio de tratamento estatístico descritivo – como medidas de posição e dispersão 

– representadas basicamente pela mediana, pela distância interquartil para as questões 1 e 3. 

Ademais, a evolução do estudo em direção ao consenso buscado neste estudo foi mensurada 

pela relação entre a distância do primeiro ao terceiro quartil das respostas associados ao valor 

da mediana. A apresentação dos quartis permitiu uma avaliação do grau de convergência das 

respostas. Foram também construídos os gráficos de distribuição de cada item tanto da questão 

sobre fatores de risco/problemas quanto sobre as estratégias/soluções disponíveis para a 

minimização de erros LASA.  
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 A partir dos resultados obtidos na primeira rodada e tratados estatisticamente foi 

desenhado o novo questionário para a segunda rodada, contemplando questões do primeiro 

adaptadas às sugestões e as respostas obtidas por meio das perguntas dois (2) e quatro (4) da 

primeira rodada.  

O segundo questionário foi submetido ao grupo com um relatório executivo dos 

resultados gerais da primeira rodada e foi aplicado no período de 18 de julho a 05 de agosto, 

permanecendo aberto por quinze (24) dias. Foi solicitado aos especialistas revisar suas 

primeiras respostas, dando ao grupo a oportunidade de repensar suas respostas originais, 

baseando-se nas respostas dos demais participantes. Conforme apresentado na Figura 2 

(Esquema do Delphi eletrônico realizado nesta pesquisa), iniciou-se, então, a segunda rodada, 

e todo o processo foi repetido. 

A seguir é apresentado o extrato do relatório enviado aos especialistas: 

Quadro 6: Extrato do feedback primeira rodada 

Apresentação dos resultados da primeira rodada do Estudo: Estratégias Regulatórias 

para a minimização dos erros de medicação LASA 

 

 

Considerando que a técnica Delphi preconiza a devolutiva aos especialistas das respostas de 

cada etapa, estão descritos os resultados gerais a partir dos dados tratados por estatística 

descritiva: percentuais, tendência central (média, mediana) e dispersão (desvio padrão e a 

distância interquartil), conforme adequado a cada questão. 

 

Estão apresentados os percentuais de reconhecimento SIM ou NÃO para fatores de risco 

(primeira questão para consenso) na análise de nome de medicamentos, grau de relevância - 

GR atribuídos para eles, a concordância atribuída para as estratégia/soluções (segunda 

questão para consenso) por cada especialista e as sugestões das perguntas abertas que 

contribuíram a elaboração do segundo questionário. O objetivo é dar subsídios para sua 

reflexão antes de responder à segunda etapa. 

 

As sugestões recebidas quantos a fatores de risco/problema e estratégias/soluções 

identificados nas experiências dos especialistas que não estavam contemplados foram 

avaliados e incorporados ao formulário da segunda etapa. Foram realizadas as adaptações, 

detalhamentos com a inclusão de exemplos, figuras e combinação de itens. As sugestões 

consideradas não pertentes pela pesquisadora para os objetivos da pesquisa poderão constar 

como recomendações deste estudo. 

Universo da primeira etapa: 

Total de convites enviados: trinta e sete (37). 

Total de especialistas respondentes da primeira etapa: trinta e um (31). 

 

O relatório completo foi disponibilizado aos participantes por meio de um hiperlink. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O questionário da segunda etapa foi dividido em três partes:  
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a) Para ter você na estatística da segunda etapa;  

b) Questões para consenso;  

c) Referências bibliográficas (upload). 

 

Mediante todas as sugestões apresentadas na primeira etapa, o formulário para a segunda 

etapa do consenso Delphi foi focado na combinação de fatores de risco, no detalhamento das 

perguntas por meio de inserção de exemplos práticos de nomes de medicamentos e figuras de 

embalagens e rótulos de medicamentos e desenhos (símbolos possam ajudar no uso seguro do 

medicamento) representativos da realidade. A combinação de atributos para a avaliação da 

confusão entre medicamentos look alike sound alike é sustentada por Her e Toh (2019). 

A primeira questão de consenso relativa aos fatores de risco/problemas, foi reformulada 

com os itens que obtiveram maior grau de dispersão e com combinação a outros fatores. Essa 

combinação foi realizada conforme sugestões dos especialistas de que eles isoladamente, ou 

não constituíam um risco ou que o grau de relevância - GR era baixo. Dito isso, foram agrupados 

e combinados da seguinte forma: 

▪ Colidência fonética ou gráfica em sílabas tônicas quando associados à rotulagem e 

embalagens semelhantes, identidade visual semelhantes, cor e tamanho da embalagem, 

tamanho e tipo de letra, conforme os exemplos:  

o Os nomes têm a mesma sílaba tônica (ou seja, sílaba tônica na mesma posição: 

oxítona, paroxítona, proparoxítona) + embalagem/rótulo semelhante Exemplo: 

Avanza (mirtazapine) + Avandia (rosiglitazona) 

o A primeira sílaba dos nomes é colidente (combinada: ortográfica e fonética) 

Exemplo: Taxotere (docetaxel) X Taxol (placlitaxel) + embalagem/rótulo 

semelhante 

▪ Características intrínsecas (forma farmacêutica, via de administração etc.) dos 

medicamentos quando associados à rotulagem e embalagens semelhantes (identidade 

visual) cor da embalagem, tamanho da embalagem, tamanho e tipo da letra: 

o Os medicamentos têm pelo menos uma forma farmacêutica semelhante + 

embalagem/rótulo semelhante Exemplo: Atorvastatina cálcica 10mg comprimidos 

simples x Maleato de enalapril 10mg comprimidos simples 

o Os medicamentos têm pelo menos uma via de administração idêntica + 

embalagem/rótulo semelhante Exemplo: Vacinas febre amarela x tríplice viral:  

 

Figura 8: Frascos ampola de vacinas febre amarela e tríplice viral 
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▪ Mesmo princípio ativo e concentrações diferentes combinados a embalagens 

primárias semelhantes 

▪ Restrição de uso, população alvo e restrição de venda + colidência de nomes 

o Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre os nomes de medicamentos e 

apenas um deles é isento de prescrição médica para todas as apresentações. 

A última parte dessa questão foi composta pelos fatores de risco identificados pelos 

especialistas em suas experiencias e incorporados para a segunda etapa. A depender da opinião 

qualificada da maioria de especialistas deste painel eles poderão ser incorporados à matriz de 

risco, a exemplo de: 

o Ausência da padronização de Complementos que indicam mecanismos de 

liberação diferentes (liberação prolongada x liberação retardada, liberação 

lenta) Exemplo: medicamento LP, medicamento XL, medicamento XR, 

medicamento RETARD 

A seguir, são apresentados exemplos das telas de Q2 e apresentação completa no 

Apêndice E: 
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Figura 9: Exemplo de tela da primeira questão para consenso de Q2

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

• Segunda questão para consenso 

A segunda questão para consenso que trata das estratégias/soluções mais adequadas 

(mais aplicáveis) para a minimização das ocorrências dos erros de medicação LASA visando 

contribuir para a melhoria da Segurança do Paciente, no âmbito da vigilância sanitária também 

tratou dos itens para os quais não foi obtido o consenso com a inserção de exemplos práticos 

na rotina do uso de medicamentos, na primeira parte. A segunda foi dedicada às sugestões feitas 

pelos especialistas e incorporadas pela pesquisadora. 

 

Figura 10: Exemplo de tela da segunda questão para consenso de Q2 



62 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.6.3 Saída de campo 

 

As etapas Delphi continuaram até que a convergência proposta de 80% fosse alcançada 

para a maioria dos itens e se pudesse inferir uma estabilidade nas respostas, isso ocorreu na 

segunda etapa.  

 O questionário Q2 foi enviado à 31 especialistas no dia 18 de julho com prazo para 

resposta até o dia 01 de agosto. Vinte e oito (28) responderam até essa data e a pesquisadora 

recebeu o pedido de três participantes no último dia para a prorrogação do prazo de resposta, 

em função de indisponibilidade de tempo. Diante disso foi concedido o prazo de 72 horas, sendo 

o formulário fechado no dia 05 de agosto às 23h59.  

 

3.6.4 Análise, tratamento dos dados e feedback 

 

As respostas obtidas em cada rodada foram analisadas por meio de estatística descritiva, 

com a utilização de tendência central e dispersão (mediana) e dispersão (distância interquartil) 

para as perguntas um (1) e (3), conforme cada pergunta. O software utilizado para o tratamento 

estatístico foi R versão 4.0.2 e o Microsoft Excel®, quando aplicável. 
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O uso da mediana em detrimento da média pode evitar distorções, considerando que a 

mediana permite a obtenção do valor central das respostas mesmo no caso de valores 

discrepantes.  

A análise da distância interquartil permite uma avaliação da convergência das respostas. 

Esta análise foi importante na definição da segunda rodada e do momento em que o consenso 

final foi obtido.  

Para a parte específica (fatores de risco/problema na análise e concessão de nomes de 

medicamentos) com respostas SIM ou NÃO foram calculadas frequências relativas.  

Logo, foram utilizadas três medidas para avaliar o consenso do grupo de especialistas: 

o percentual de 80%, a mediana e o intervalo interquartil absoluto. O consenso para os fatores 

de risco/problema é o percentual de respostas “sim” e grau de relevância é soma de: relevante 

+ muito relevante, assim como para o grau de concordância para as estratégias/soluções é a 

soma de: concordo + concordo totalmente. 

Para as questões discursivas  nas quais o respondente teve a possibilidade de emitir suas 

opiniões e comentários de acordo com a sua experiência profissional sem, necessariamente, 

estar vinculada às questões já apresentadas, foram definidos parâmetros par avaliação de cada 

uma, com foco no enquadramento ou não das sugestões como fatores de risco que poderiam 

compor a matriz de risco de análise de nomes comerciais ou estratégias de minimização de erros 

de medicação LASA com possibilidade de implantação no Brasil num prazo de cinco anos. 

Para a primeira etapa foi realizada a avaliação e a tabulação das sugestões das perguntas 

abertas, bem como construídos os gráficos com a distribuição das respostas para as questões 

fechadas e os box-plot para melhor visualização das medianas e distâncias interquartis, com a 

dispersão das respostas e identificação dos outliers. 

A segunda etapa não contou com perguntas abertas e foi analisada nos mesmos nos 

parâmetros da primeira. 
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Figura 11: Elementos contidos no gráfico Box-plot 

 

Fonte: (VALLADARES NETO et al., 2017) 

 

O feedback aos respondentes é outra característica intrínseca à técnica Delphi, portanto, 

todos respondentes receberam junto com o formulário da segunda rodada, o relatório dos 

resultados da primeira, de forma a poderem reavaliar suas respostas em busca do consenso ou 

refirmar suas opiniões, bem como receberam os resultados ao final do estudo. 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Considerando que a metodologia selecionada envolveu a participação de especialistas 

colaboradores internos e externos à Anvisa, bem como abordou um tema afeto à política 

regulatória vigente na instituição para a avaliação e concessão de nomes de medicamentos foi 

realizada uma consulta à Gerencia Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos  (GGMED) 

e à Comissão de Ética da Anvisa (CEAnvisa), cujas manifestações favoráveis e orientações 

quanto ao comportamento éticos para a realização da pesquisa constam do processo NUP 

25351.920144/2020-87 e podem ser requisitadas a qualquer tempo, por quaisquer interessados.  

Foram tomados os seguintes cuidados para com o especialista-colaborador: participação 

voluntária com base em informações sobre o estudo encaminhadas por escrito, através de Carta 

Convite (Apêndice A) enviada por e-mail. Também foram garantidos por meio do termo de 
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consentimento livre e esclarecido, eTCLE (Apêndice F): o anonimato, a possibilidade de 

solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esse estudo, ampla possibilidade de 

negar-se a responder a quaisquer questões ou fornecer informações que julgue prejudicial a sua 

integridade física, moral e social, desistir a qualquer momento de participar e retirar o seu 

consentimento e ter o sigilo do seu nome garantido.  

 Os profissionais selecionados concordaram em participar voluntariamente, recebendo 

a e-mail convite da primeira etapa (Apêndice B), assinando o – eTCLE e autorizando o uso dos 

dados coletados. Todas as informações coletadas foram resguardadas, mantendo-se a ética e o 

sigilo quanto à identidade dos participantes e, após a análise dos dados, os resultados poderão 

ser divulgados, em revista científica (BRASIL, 2012b). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.5 PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 

Foram selecionados e convidados, 42 especialistas colaboradores. Para quatro deles não 

houve nenhuma resposta, apesar de duas tentativas por e-mail com intervalos de 

aproximadamente cinco dias. Para um deles houve negativa com a justificativa de que o 

momento não era oportuno, pois, a especialista convidada é médica cardiologista, especialista 

em segurança do paciente e faz parte da linha de frente de combate à Pandemia do SARS Covid-

19 de um grande hospital na cidade de São Paulo, capital. 

Dos 37 que aceitaram participar da pesquisa, 31 responderam à primeira etapa o que 

significou 83,78% de adesão.  Portanto, com abstenção dentro do esperado de 30% a 50% de 

abstenção na primeira etapa e de 20% a 30% na segunda (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000).  

A segunda etapa para consenso foi aplicada a todos os respondentes da primeira e houve 

o retorno completo dos 31 especialistas para este painel de pesquisa.  

Não existe na literatura um consenso acerca da quantidade de participantes a serem 

recrutados num painel Delphi, mas, há que se considerar o contexto de realização da pesquisa 

e outros fatores como por exemplo, a disposição e disponibilidade dos especialistas em 

participar (VERGARA, 2015). Wright e Giovinazzo (2000) mencionam a necessidade de se ter 

uma distribuição equilibrada entre os elementos internos e externos da entidade interessada. 

Quanto ao número de especialistas o tema em tela requereu a maior participação de especialistas 

externos em função do tipo de formação e atuação profissionais.  

Segundo as fontes consultadas, em geral, entre 15 a 30 especialistas por rodada é capaz 

de gerar informações relevantes que podem, por exemplo, definir as diretrizes para uma política 

pública. De toda forma esses autores alertam que se costuma ter uma abstenção de 30% a 50% 

de abstenção na primeira rodada e de 20% a 30% na segunda (WRIGHT e GIOVINAZZO, 

2000). 

Segundo Osborne et al. (2001) normalmente, o número mínimo para um painel Delphi 

é considerado dez para a redução de erros e maior confiabilidade. Porém, alerta que a partir de 

trinta participantes não surgem tantas ideias novas. (OSBORNE et al., 2001) 

A primeira parte do formulário da primeira etapa buscou identificar o perfil dos 

especialistas colaboradores como formação, local de atuação e anos de experiência. A segunda 

etapa perguntou aos especialistas sobre a possibilidade de publicação de seus nomes junto aos 
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resultados do estudo e 29 concordaram, bem como a possibilidade de publicação de artigo 

científico. Os resultados estão apresentados a seguir. 

 

4.5.1 Perfil dos especialistas colaboradores desta pesquisa 

 

A pesquisa contou com participação de profissionais formados em farmácia, biologia, 

biomedicina, enfermagem e medicina convidadas por conveniência de acordo com o perfil de 

atuação profissional, o domínio e proximidade do tema investigado. A heterogeneidade dos 

participantes é importante considerando que o tema estudado envolve equipe multidisciplinar 

em saúde.  A tabela a seguir traz a distribuição desses profissionais pela área de formação, nível 

de escolaridade de escolaridade, principal área de atuação, tempo de experiencia na área de 

atuação. 

Tabela 1: Perfil do painel de especialistas 

 

 

% Quantidade

Formação Profissional

Biomédico 3,3% 1

Biológo 3,3% 1

Enfermeiro 12,9% 4

Farmacêutico 74,1% 23

Médico 6,5% 2

Nivel de escolaridade

Pós-doutorado 19,4% 6

Doutorado 32,3% 10

Mestrado 16,1% 5

Especialização / Residência 22,6% 7

Graduação 9,7% 3

Área principal de atuação 

Universidade 32,3% 10

Assistência Medico-hospitlar 16,1% 5

Conselho Federal de Farmácia 6,5% 2

Indústria Farmacêutica 12,9% 4

OPAS 3,2% 1

Brand Institute 3,2% 1

Regulação Sanitária 25,8% 8

Tempo de experiência (anos)

6 a 9 6,5 29

10 ou mais 93,5 2

Perfil dos especialistas respondentes
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Registre-se que a pesquisa contou com 74% de especialistas respondentes farmacêuticos 

que se encontram distribuídos na Anvisa, na universidade, nos serviços médicos hospitalares, 

na indústria farmacêutica, entidades de classe (Conselho Federal de Farmácia – CFF), Brand 

Institute (consultoria privada que avalia propostas de nomes comerciais de medicamentos)  e 

organismo internacional e, que portanto, possuem experiencias profissionais  e perspectivas 

diferentes, apesar do interesse comum na segurança do paciente e uso seguro de medicamentos. 

Esse número maior de participantes farmacêuticos pode ser explicado considerando a formação 

da pesquisadora, a formação intencional do painel de especialistas, bem como o fato de do perfil 

dos profissionais que atuam na própria Anvisa que se somaram aos especialistas externos.  

Quanto ao nível de formação 28 especialistas, mais de 90% possuem nível de 

especialização, acima. Assim, como 29 (93,5%) deles tem mais de 10 anos de atuação 

profissional. Essas condições conferem maior credibilidade aos resultados obtidos na pesquisa.  

O painel contou com especialistas atuantes na academia, especialmente na universidade 

pública e comunitária 10 (32,3%), agência reguladora sanitária 8 (25,8%), assistência médico-

hospitalar 5 (16,12%), indústria farmacêutica (12,9%), entidade de classe farmacêutica 

(Conselho Federal de Farmácia) 2 (6,5%), empresa privada especialista em análise de nome de 

medicamentos (Brand Institute) 1 (3,2%) e organismo internacional (OPAS) 1 (3,2%).  

No que concerne ao principal local de atuação profissional, o Quadro 6 representa a 

principal instituição de atuação dos especialistas colaboradores declarada na pesquisa. 

 

Quadro 7: Instituições de atuação profissional dos colaboradores da pesquisa Delphi 

PRINCIPAL INSTITUIÇÃO DE ATUAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

COLABORADORES DECLARADA NA PESQUISA 

 

ANVISA 8 

BRAND INSTITUTE – BI 1 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF 1 

CFF/CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS- CEBRIM 1 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA – FIOCRUZ 1 

FACULDADE DE FARMÁCIA – UFRJ 1 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  1 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ FIOCRUZ 1 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA 1 

HOSPITAL PRONTO SOCORRO JOÃO XXIII – REDE FHEMIG 1 

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – HSL 1 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNB 1 
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INDUSTRIA FARMACÊUTICA 4 

MCGILL UNIVERSITY – CANADÁ 1 

OPAS/OMS 1 

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO -UFES 1 

UNIVERSIDADE PÚBLICA 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.6 PRIMEIRA ETAPA DO CONSENSO 

 

4.6.1 Primeira questão de consenso 

 

Os resultados da primeira etapa para essa questão foram baseados na avaliação dos 

especialistas se a condição ou atributo apresentado constitui-se num fator de risco /problema 

que deve utilizado na matriz de risco para a análise e concessão de nomes de medicamentos 

pela Anvisa. Em seguida foi atribuído um grau de relevância (GR) para esses fatores, de acordo 

com suas experiencias profissionais. 

Dos 20 fatores de risco apresentados (FR. A a FR.U), houve a convergência de mais de 

80% para 4 fatores (FR.A, FR.B, FR.C, FR.M) já nesta primeira etapa identificados pelos 

especialistas, conforme a Tabela 2:   
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Tabela 2: Reconhecimento pelos especialistas dos fatores de risco/problemas propostos na 

primeira etapa

 

 

A convergência de opiniões entre os especialistas foi obtida, já na primeira etapa para 

os fatores de risco/problemas relacionados à colidência ortográfica FR. A (100%), colidência 

fonética FR. B (93,6%) e FR.C, colidência combinada (100%).  

Isso pode ser confirmado nos estudos encontrados na revisão da literatura. Hicks e seus 

coautores (2008) identificaram 3170 pares de nomes de medicamentos que poderiam levar a 

erros LASA; sendo que 1,4% deles causaram danos ao paciente (Hicks et al, 2008). Boletim do 

ISMP Brasil relatou que as taxas de erros causados pelo som e grafia similares pelo ISMP 

MERP e ISMP Espanha já mostravam taxas de ocorrência de 15% e 12%, respectivamente 

(ISMP, 2014). Entre setembro de 2013 e junho de 2015 foram recebidos 50 relatos de confusão 

entre o antidepressivo Brintellix® (vortioxetina) e o antiplaquetário Brilinta® (ticagrelor) pela 

FDA (2016). 

Mais recentemente, Schroeder et al. (2017) associaram as taxas de erro em testes 

laboratoriais de memória e a percepção de nomes de medicamentos parecidos, por exemplo 

Pergunta Descrição do fator de risco/problema N SIM% N NÃO%

FR.A
Colidência Ortográfica Exemplo: Floratil (antidiarreico) e Foradil 

(broncodilatador)
31 100% 0 0,0%

FR.B
Colidência Fonética Exemplo: Alopurinol (antigotoso) e Haloperidol 

(neuroléptico) 29
93,6% 2 6,5%

FR.C
Colidência Combinada Ortográfica + fonética, exemplo: Lasix (furosemida) e 

Lozix (omeprazol) 31
100% 0 0,0%

FR.D
Os nomes têm a mesma sílaba tônica (ou seja, sílaba tônica na mesma 

posição: oxítona, paroxítona, proparoxítona) 16
51,6% 15 48,4%

FR.E A primeira sílaba dos nomes é colidente (combinada: ortográfica e fonética) 23 74,2% 8 25,8%

FR.F A última sílaba dos nomes é colidente (combinada: ortográfica e fonética) 24 77,4% 7 22,6%

FR.G
Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª, 4ª...) são colidentes (ortográfica e 

fonética) 19
61,3% 12 38,7%

FR.H Os medicamentos têm o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s) 18 58,1% 13 41,9%

FR.I Os medicamentos têm pelo menos uma forma farmacêutica semelhante 23 74,2% 8 25,8%

FR.J Os medicamentos têm pelo menos uma concentração idêntica 24 77,4% 7 22,6%

FR.L Os medicamentos têm pelo menos uma via de administração idêntica 21 67,7% 10 32,3%

FR.M Os medicamentos pertencem à mesma classe terapêutica 24 77,4% 7 22,6%

FR.N Os medicamentos têm indicação semelhante 26 83,9% 5 16,1%

FR.O Os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica 20 64,5% 11 35,5%

FR.P Os medicamentos têm pelo menos uma posologia de administração idêntica 20 64,5% 11 35,5%

FR.Q

Os medicamentos têm a mesma restrição etária para pelo menos uma das 

apresentações 18 58,1% 13 41,9%

FR.R
Os medicamentos têm a mesma condição de armazenagem (temperatura) para 

pelo menos uma das apresentações 15
48,4% 16 51,6%

FR.S
Apenas um dos medicamentos é de uso restrito a hospitais para todas as 

apresentações 16
51,6% 15 48,4%

FR.T
Apenas um dos medicamentos é isento de prescrição médica para todas as 

apresentações 21
67,7% 10 32,3

FR.U Apenas um dos medicamentos é sujeito à retenção de receita médica 17 54,8% 14 45,2%
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(par: hidroxizina/hidralazina) e concluíram que tais taxas se aproximam bastante daquelas 

encontradas na vida real.  

Tseng et al. (2018) concluíram que nomes alfabéticos parecidos eram a principal causa 

da administração de medicamentos errados na dispensação (134/202, 66,3%) em um hospital 

de Taiwan e nomes parecidos (nomes genéricos e de marca combinados) foram citados em 31% 

dos casos de confusão para os pacientes (TRANCHARD et al., 2019). 

A OMS reconhece que nomes similares de medicamentos é uma das causas mais 

comuns de erro de medicação. Podem estar relacionados a nomes não proprietários e nomes de 

marca registrada. Entre as várias causas, discutidas estão a falha dos fabricantes e das 

autoridades reguladoras em reconhecer o potencial de erro e avaliar melhor o risco na concessão 

dos nomes dos medicamentos (WHO, 2007). 

Estudo publicado por Kuitunen et al (2020) identificou que o fator mais relevante na 

percepção do paciente para a identificação do medicamento é o nome e que nomes parecidos 

figuram como causa mais relevante para a confusão e troca entre medicamentos. 

A regra geral é que o nome do medicamento, preferencialmente, seja constituído por 

uma única palavra e sua pronúncia pretendida no idioma português deve guardar relação direta 

com sua grafia. Ademais, o nome pleiteado deve   guardar suficiente distinção gráfica e fonética 

em relação às designações de outros medicamentos já registrados (BRASIL, 2014). 

 

4.6.2 Resultados do GR para a primeira questão de consenso 

 

A segunda parte da primeira pergunta de consenso consistia na avaliação do Grau de 

relevância – GR atribuído para os fatores de risco para a análise de nome de medicamentos.  

Cada um dos fatores (de FR. A a FR. U) foi pontuado atendendo a escala de Likert, sendo 1 

irrelevante e 5 muito relevante. Seguem apresentados na Figura 12 a distribuição geral dos GR 

atribuídos pelos especialistas quando do reconhecimento da condição como sendo fator de 

risco. 

 

Figura 12: Distribuição do fator de risco quanto ao Grau de relevância  
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Esse gráfico permite observar que mesmo nas situações em que o consenso maior que 

80% foi obtido no que concerne ao reconhecimento do fator de risco/problema pelos 

especialistas, o valor nominal indiferente foi atribuído para a relevância. Cita-se como exemplo, 

o fator de risco FR. N “Os medicamentos têm indicação semelhante”. Houve a convergência 

entre 26  do total de 31 respondentes, o que corresponde a 83,87% com a resposta SIM, mas, 

com distribuição pelos fatores de relevância, conforme a escala 72ikert, da seguinte forma: 

Indiferente (17, 9%), irrelevante (7,1%), pouco relevante (32,1%), relevante (32,1%) e muito 

relevante (10,7%).  

Esse padrão de distribuição por todos os valores nominais da escala, ainda que com 

percentuais diferentes, também foi observado na distribuição da relevância pelos outros fatores 

de risco nesta primeira etapa, discutidos pontualmente mais à frente. 

  Também foram calculadas as medianas e distâncias interquartis para o GR dos fatores 

de risco, com os resultados apresentados na Tabela 3, bem como construídos os gráficos box-

plot para a permitir a melhor visualização da dispersão das respostas para cada fator de risco, 

conforme, abaixo. 

 

Tabela 3: Resultados da mediana e distâncias interquartis obtidos para os GR dos fatores 

de risco na primeira etapa 
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Os sete primeiros fatores de risco estão relacionados à colidência entre nomes de 

medicamentos, sendo os três primeiros colidência completa e os outros quatro colidência parcial 

em sílabas específicas do nome. 

A convergência de opiniões entre os especialistas foi obtida quanto à distribuição do 

GR, já na primeira etapa para os fatores de risco/problemas relacionados à “colidência 

ortográfica” FR.A (96,8%), “colidência fonética” FR.B (86,7%) e FR.C “colidência 

combinada” (96,8%) quando somados os valores nominais: relevante  (4)  + muito relevante: 

(5). A mediana obtida para os três fatores foi 5 e a maior distância interquartil foi 1. Apesar do 

consenso, todos esses fatores receberam o valor nominal indiferente na avaliação. Para o FR. B 

referente à colidência fonética três especialistas da indústria farmacêutica responderam sim à 

pergunta, mas, atribuíram o GR como irrelevante, o que pode demostrar que a indústria ainda 

não está sensibilizada quanto à possibilidade de o som semelhante entre nomes de 

medicamentos causar erros na utilização de medicamentos. 

 Quando se trata de colidência em sílabas específicas FR. D “mesma sílaba tónica” e 

FR. G “alguma sílaba colidente”, o GR para o fator de risco diminui, variando de 28,6% para 

FR. G a FR. E 60% “primeira sílaba colidente”.  A mediana dos fatores FR. D, FR. E, FR. F 

“última sílaba colidente” foi 4 e 3 para FR. G, com distância interquartil 1 para todos.  

Pergunta Descrição do fator de risco/problema Mediana
Distância 

interquartil

FR.A
Colidência Ortográfica Exemplo: Floratil (antidiarreico) e Foradil 

(broncodilatador)
5 0

FR.B
Colidência Fonética Exemplo: Alopurinol (antigotoso) e Haloperidol 

(neuroléptico)
5 1

FR.C
Colidência Combinada Ortográfica + fonética, exemplo: Lasix (furosemida) e 

Lozix (omeprazol)
5 0

FR.D
Os nomes têm a mesma sílaba tônica (ou seja, sílaba tônica na mesma 

posição: oxítona, paroxítona, proparoxítona)
4 1

FR.E A primeira sílaba dos nomes é colidente (combinada: ortográfica e fonética) 4 1

FR.F A última sílaba dos nomes é colidente (combinada: ortográfica e fonética) 4 1

FR.G
Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª, 4ª...) são colidentes (ortográfica e 

fonética)
3,5 1

FR.H Os medicamentos têm o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s) 4 1

FR.I Os medicamentos têm pelo menos uma forma farmacêutica semelhante 4 1,25

FR.J Os medicamentos têm pelo menos uma concentração idêntica 3,5 1

FR.L Os medicamentos têm pelo menos uma via de administração idêntica 3 1,75

FR.M Os medicamentos pertencem à mesma classe terapêutica 3 2

FR.N Os medicamentos têm indicação semelhante 3 2

FR.O Os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica 3 2

FR.P Os medicamentos têm pelo menos uma posologia de administração idêntica 3 2

FR.Q

Os medicamentos têm a mesma restrição etária para pelo menos uma das 

apresentações 4 2

FR.R
Os medicamentos têm a mesma condição de armazenagem (temperatura) para 

pelo menos uma das apresentações
2 2

FR.S
Apenas um dos medicamentos é de uso restrito a hospitais para todas as 

apresentações 3 2

FR.T
Apenas um dos medicamentos é isento de prescrição médica para todas as 

apresentações 3 1

FR.U Apenas um dos medicamentos é sujeito à retenção de receita médica 3 1
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Importante observar ainda que ambos fatores receberam também os valores nominais como 

indiferente (24% e 26,9%) e pouco relevante (19,2% e 16%), que demonstra que há uma 

coerência com os comentários (l e o) obtidos na resposta à pergunta discursiva  em foi apontada 

a pouca relevância do fator de forma isolada. 

Os fatores de risco de FR. H a FR. U se referem a fatores intrínsecos, atributos ou 

condições de uso dos medicamentos. Para facilitar a avaliação deles, estão organizados de FR. 

H a FR. P e depois FR. Q a FR. U. 

Quanto a FR.H “mesmo princípio ativo” foi considerado relevante para 50%, FR. I 

“forma farmacêutica semelhante” o GR foi 62,7%, para  FR. J “pelo menos uma concentração 

idêntica” o GR foi de 57,7%  e FR. L “pelo menos uma via de administração idêntica” o GR 

foi de 50%, com distribuição de notas nos valores de nominais de irrelevante, pouco relevante 

e indiferente para todos.  As medianas e interquartis foram nessa ordem: FR.H (3,5; 1), FR. I 

(4;1,25), FR. J (3,5; 1,75) e FR. L (3;2), portanto, demonstrando uma dispersão importante nas 

respostas. 

Os graus de relevância obtidos para: FR.M “os medicamentos pertencem à mesma classe 

terapêutica”, FR.N “indicação semelhante”, FR.O “pelo menos uma frequência de 

administração idêntica”, FR.P “mesma restrição etária para pelo menos uma apresentação” 

apresentaram GR < 50% e todos com mediana 3 e distância interquartil 2, repetindo o padrão 

de dispersão até agora observado. Destaca-se aqui o FR. N que teve o reconhecimento como 

fator de risco na primeira parte da pergunta por 83,7% pelos respondentes, todavia somente 

42,8% deles o enquadraram como relevante ou muito relevante. 

Na avaliação dos especialistas, FR. R, a mesma condição de armazenagem para pelo 

menos uma apresentação se mostra relevante apenas para 41,2%, sendo o único fator de risco 

que recebeu a mediana 2, também com distância interquartil 2.  

Nesta primeira etapa o “uso restrito a hospitais” (FR.S), a condição do medicamento ser 

isento de prescrição (FR.T) e a “dispensação do medicamento sob a retenção da receita” 

obtiveram (FR.U) os valores nominais indiferente e irrelevante somados ficaram > 50%, com 

medianas 3 e distância interquartil 2 e 1 para os dois últimos. Duas categorias de especialistas 

que não atribuíram nota indiferente ou irrelevante para esses fatores: a assistência médico 

hospitalar e a indústria farmacêutica que provavelmente têm uma compreensão diferente para 

esses fatores do ponto de vista do risco sanitário sobre restrição de uso, população alvo e 

restrição de venda. Ambos lidam diretamente com a prática do sistema de uso de medicamentos, 

com os regramentos sanitários específicos, bem como com a ocorrência e notificação de eventos 

adversos relacionados a medicamentos. 



75 
 

 

A seguir estão representados na figura, os box-plots para cada fator de risco, o que 

permite visualmente observar a dispersão tendo como foco as medianas, as distâncias 

interquartis, os valores extremos e os outliers (valores atípicos) para cada fator de risco 

proposto. Considerando a discussão já realizada anteriormente, passa-se a reflexão sobre os 

valores atípicos obtidos.  

 

Figura 13: Primeira etapa: Box-plot dos Graus de Relevância pelos Fatores de Risco 

 

 

A figura mostra que foram obtidos valores atípicos para os fatores: FR. A, FR. C, FR. 

D, FR. G, FR. H, F.R. T e FR. U.  

Importante observar que os fatores FR. A que se refere colidência ortográfica e FR.C, 

colidência combinada obtiveram unanimidade no reconhecimento como fatores de risco para a 

análise de nomes de medicamentos. De toda forma, ambos receberam valores discrepantes com 

o valor nominal “indiferente” por especialistas da regulação e da indústria farmacêutica, 

respectivamente, porém sem comentários adicionais.   

O item FR. D “Os nomes têm a mesma sílaba tônica (ou seja, sílaba tônica na mesma 

posição: oxítona, paroxítona, proparoxítona)” recebeu o valor nominal 1 (indiferente) de um 

especialista farmacêutico da academia, integrante do ISMP brasileiro, com experiência na 

análise de propostas de nomes de medicamentos para o ISMP americano, isso, pode levar a crer 

que o item precisa ser repensando buscando mais subsídios com o respondente no momento 

oportuno já que não foram apresentados comentários adicionais na pergunta discursiva. 

O item FR. G “Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª, 4ª..) são colidentes (ortográfica 

e fonética)” teve a atribuição do GR irrelevante por uma especialista em regulação e vigilância 
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sanitária com experiência em farmacovigilância, porém, não houve comentário adicional na 

pergunta aberta sobre o item. 

Para o fator FR. U “Apenas um dos medicamentos é sujeito à retenção de receita 

médica” o respondente identificado como outlier que atribui o GR irrelevante, representa uma 

consultoria privada que presta serviço para as empresas farmacêuticas, portanto, com 

experiência na avaliação de nomes de marca de medicamentos antes da submissão às 

autoridades regulatórias. Como não houve comentários adicionais na pergunta discursiva, 

sugere uma investigação no momento oportuno. 

Já os itens FR. H e o T “Os medicamentos têm o(s) mesmo(s) princípio(s)ativo(s)” e 

“Apenas um dos medicamentos é sujeito à retenção de receita médica”, não foram identificados 

como fatores de risco, recebendo a resposta Não (N), por dois respondentes  que atribuíram o 

valor nominal 1 (indiferente) para o GR. Todavia, eles não deveriam atribuir o GR, mas sim, 

escolher a opção Não se aplica (N/A) do formulário, notando-se um possível fator de 

confundimento na elaboração do formulário em função da mensuração errada. Para Valladares 

Neto e seus coautores (2017), os outliers e valores extremos são valores individuais não 

convencionais que podem ser causados por erros de coleta de dados, incluindo erros de 

introdução de dados (VALLADARES NETO et al., 2017) 

 

4.6.3 Primeira pergunta discursiva 

 

Com relação à pergunta aberta (2) da primeira etapa que subsidiou a construção da 

segunda etapa, os especialistas fizeram as seguintes sugestões (transcritas tal qual respondidas 

no questionário) para fatores de risco/problemas que deveriam ser considerados para a análise 

de nomes de medicamentos. Nem todos, classificaram quanto ao grau de relevância proposto – 

GR, (1 a 5):  

a)  Semelhança da apresentação, principalmente entre rótulos; 

b)  Pela Formulação : Anfotericina B x Anfotericina B Lipossomal, Anfotericina B x 

Anfotericina B Complexo lípídico, Anfotericina B Complexo lípídico x Anfotericina B 

Lipossomal Grau 4 sistema Conjugado : Traztusumabe x trastuzumabe entansina Grau 

5 Natureza do registro: Biossimilar x Biológico Inovador sem diferenciação de 

nomenclatura do fármaco Grau 4 Via de Desenvolvimento: Desenvolvimento Individual 

x Desenvolvimento por comparabilidade sem diferenciação de nomenclatura do 

fármaco Risco 4 Diferentes concentrações do mesmo medicamento ( varfarina , 
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Levotiroxina ) – Embalagens idênticas Risco 4 Diferentes concentrações do mesmo 

medicamento ( varfarina , Levotiroxina ) – Comprimidos de mesma cor Risco 5; 

c)  Medicamentos que possuem embalagens semelhantes (GR=5).  Medicamentos 

preparados por uma pessoa e administrados por outra (GR=5). Medicamentos prescritos 

em papel com uma grafia que possam gerar dúvidas na interpretação (GR=5); 

d)  Incluir medicamentos que possuem maior potencial de ocasionar danos graves e mortes 

aos pacientes (medicamentos de alta vigilância). Incluir medicamentos com embalagem 

primária muito semelhante (ampolas quase idênticas, do mesmo fabricante ou não). 

Incluir medicamentos com rótulos muito semelhante (rótulo com cor, letra, tamanho, 

formato semelhantes, do mesmo fabricante ou não). Incluir medicamentos com 

embalagem secundária muito semelhante (cartuchos quase idênticos, do mesmo 

fabricante ou não); 

e)  “Não entendi bem a pergunta – falta o contexto. Estamos SEMPRE falando de 

medicamentos LASA mas há tipos e tipos. Entendo que NADA substitui a capacitação 

de quem prescreve, dispensa ou administra. De fato, se tivéssemos isso, a coisa ficaria 

bem mais segura. Uma questão muito relevante é a prescrição eletrônica, que elimina o 

erro de leitura ou interpretação e a própria adesão dos profissionais às regras 

estabelecidas na legislação: 5991/73 (acho que não houve nova ainda) e à 344/98. Isso 

também resolveria grande parte. Os nomes semelhantes -considero criminoso. No 

momento de pedir registro a Anvisa deveria verificar essas coincidências. 

Pragmaticamente a coisa já tomou uma dimensão que não há como mitigar. É resolver 

por prefixos de classe, ou cores, ou tipo de embalagem, entre outros”; 

f)  A prescrição eletrônica com suporte clínico deve ser desenhada para que seja seguro 

com uso de Tall Man Letters e outros tipos de defesa para evitar erros com 

medicamentos LASA – quando temos barras de rolagem para escolha de nomes é 

comum escolher um medicamento errado com a mesma letra inicial. O código de barras 

presentes nas apresentações dos medicamentos também melhora muito a segurança. O 

melhor seria esse código de barras já ser inserido pela indústria; 

g)  Cores e layout da embalagem primária e secundária, GR :5; 

h)  A cor semelhante da ampola pode gerar risco. Grau de relevância (4); 

i)  Cores utilizadas nas embalagens – usar cores diferentes em medicamentos que possam 

ser levados a erros de medicação na dispensação e administração do mesmo – grau de 

Relevância 4; 

j)  O desenho da palavra escrita à mão. GR (4) Exemplo- Avandia x Coumadin; 
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k)  Uso em carrinhos de emergência hospitalar: GR 5; 

l)  É necessária a combinação de fatores de risco. Como uma colidência de sílaba tônica 

quando somada a outras fatores como forma farmacêutica semelhante, apresentação e 

posologia ou com a embalagem e rotulagem semelhantes potencializam o erro. É 

necessário exercitar a combinação dos fatores de risco, como os exemplificados, 

anteriormente e isso assumiria GR de 4 a 5; 

m)  Utilização de siglas GR 4 Utilização de complementos de marca idênticos GR 4 Nomes 

que induzem a indicações não aprovadas GR 5; 

n)  O nome comercial de um medicamento remete ao nome do princípio ativo de outro – 

GR 4; 

o)  Nomes de medicamentos, associados a apresentação e cores de embalagens devem ser 

um fator a ser considerado. Todas as alternativas acima na qual selecionei como não 

sendo um fator de risco, passam a ser dependendo de como será a apresentação da forma 

farmacêutica e embalagem. Grau de relevância 5; 

p)  Tamanho, tipo e cor da letra utilizada no rótulo e embalagem (4); 

q)  Tipo de fonte da letra – GR 4 cor do rotulo – GR 4 layout – GR 5; 

r)  Identidade visual das caixas (cor, tamanho, tipo de letra): grau 4 Nomes iguais para 

diferentes mecanismos de liberação (mesmo com o complemento XR, ER, etc.): grau 4 

Obs. Medicamentos com diferentes mecanismos de liberação (ex. imediato e 

prolongado) representam risco considerável de dispensação e uso equivocados, visto 

que muitas vezes não há a percepção da parte do paciente das diferenças dos 

medicamentos. Como sugestão, neste caso específico sugeriria que os nomes fossem 

diferentes OU as identidades visuais tivessem diferenças bem grandes (ex. diferente cor 

da caixa); 

s)  Colidência com a DCB – GR 2 Complemento de marca – GR 4; 

t)  Outros fatores não relacionados diretamente à grafia do nome podem contribuir para 

gerar erro, tais como forma ou cor da fonte/grafia semelhante, caixa ou semelhança da 

embalagem secundária do medicamento ou ainda comprimido/cápsula; 

u)  Rotulagem e Embalagem – GR 5. 

 

Cada sugestão dada foi analisada para verificar se, de fato, se tratava se de um fator de 

risco novo ou estratégia já contemplados na primeira etapa. Ademais, quanto à possibilidade de 

agrupamento ou combinação.  Para os fatores de risco as sugestões foram avaliadas segundo os 

parâmetros abaixo e os resultados estão apresentados no Quadro 7. 
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i. É um fator novo que não aparece ancorado na matriz de risco (Anexo A) ou na legislação 

e, portanto, no fluxo de análise de nomes comerciais; 

ii. É possível ser agrupado ou combinado com outro fator de risco; 

iii. É de fato uma condição que pode ser incluída no processo de análise no âmbito 

regulatório da vigilância sanitária para a concessão de nome de medicamentos ou se 

trata de uma medida para ser avaliada por outra área de registro de medicamento; 

iv. Descreve uma recomendação de melhoria de procedimento nas instituições de saúde ou 

para outros órgãos em instituições envolvidos na segurança do paciente. 

 

Quadro 7: Resultado da avaliação das sugestões para fatores de risco 

 

 

Registre-se que dos 31 respondentes, 22 (71%) apresentaram sugestões e em 13 (59,1%) 

a embalagem e rótulo semelhantes foram mencionados como um fator de risco de forma isolada 

ou em combinação (l, o) com outros fatores já descritos no questionário (Q1). Importante notar 

que a semelhança foi descrita sob os aspectos de cor, layout, tipo e tamanho da letra, embalagens 

primárias e secundárias, ampolas idênticas e identidade visual (a,b,c,d,e,g,h,i,l,o,r,t,u). Quando 

classificado, o GR variou de 4 a 5. 

Estudo recente e pioneiro realizado em 2019, demonstra que a combinação de atributos 

dos medicamentos como formulação, tamanho da embalagem, classe terapêutica, forma 

farmacêutica,  fabricante podem aumentar o grau para a confusão e erros com medicamentos 

LASA (HER e TOH, 2019). 

Esses resultados confirmam o que foi apontado nos estudos acerca dos fatores de risco 

e apontam a embalagem e rótulo semelhantes para a ocorrências dos erros de medicação LASA 

(COHEN, 2007, PARTIN, 2006; SCHNOOR et al., 2015). Estratégias de minimização de erros 

a, b, c, d, e,g,h,i, l, o, r, t , u

Semelhança na embalagem e rotulagem: 

identidade visual semelhante, ampolas 

semelhantes, tipo de letra  e tamanho e 

grafia semelhantes, cor do rótulo, layout, e 

tamnho da embalgem e características 

intrínsecas do medicamento (posologia, 

apresentação, via de administração e 

forma farmacêutica). 

Fatores de risco 

incorporados à segunda 

rodada combinados a 

outros ou individualmente 

 Descrição resumida dos fatores de 

risco que foram combinados a outros 

já descritos na primeira rodada (GR 4 

a 5)

Itens que sugeriram a 

combinação de fatores de 

risco - GR (4 a 5) 

a, b, c, d, e, g, h, i, l, m, o, p, 

q, r, t, u 
l ; o
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para erros devido a rótulos semelhantes também estão descritos (LARMENÉ-BELD et al., 

2018; ROCHA et al., 2020; SCHNOOR et al., 2015). 

Quanto aos atributos específicos da embalagem e rótulos como cor, layout, formas 

farmacêuticas, identidade visual; Lopes et al. (2012) confirmam as sugestões dadas pelos 

respondentes.  

Especificamente quanto à semelhança entre medicamentos injetáveis, Llewellyn et al. 

(2009) e Kuitunen et al. (2020) apontaram erros de administração por anestesistas e erros de 

cálculo e a confusão entre esses medicamentos, respectivamente. 

Foram apresentadas como sugestões de fatores de risco/problemas as situações em que 

os medicamentos são preparados por uma pessoa e administrados por outra e medicamentos 

prescritos em papel com uma grafia que possam gerar dúvidas na interpretação e ambos foram 

identificados como muito relevante. Schnoor et al. (2015) apontam a caligrafia ilegível como 

um fator potencializador de erro. 

 Essas condições não são compreendidas no escopo de fatores de risco a serem 

considerados numa matriz de risco para avaliação de nomes de medicamentos pela Agência. 

Todavia, são práticas que apontam para a necessidade de adoção de estratégias de minimização 

de erros de medicação descritos procedimentos internos das instituições de saúde no processo 

de assistência farmacêutica como, a adoção da dupla checagem antes da distribuição e 

administração de medicamentos e prescrição manual legível (BUURMA 2004; CIOCIANO e 

BAGNASCO, 2014).  

Foi sugerida a inclusão dos seguintes fatores na matriz de risco: condição em que “O 

nome comercial de medicamento remete ao nome do princípio ativo de outro” (GR 4), 

“Colidência com a DCB” (GR 2) e “Complemento de marca” (GR 4). Registre-se que apesar 

de não estarem incluídos na referida matriz de risco, as diretrizes regulatórias para os três 

aspectos estão previstas na RDC nº 59/2014, nos artigos 15 e 16, respectivamente.  

Partes desses resultados foram utilizados na elaboração do questionário (Q2) para a 

segunda etapa individualmente ou em combinação com outros fatores de risco/problema já 

apresentados na primeira etapa. 

 Algumas das contribuições apresentadas nessa questão não se enquadram no escopo de 

uma matriz de risco para a análise de nomes de medicamentos (parte b, parte c, j ), outras são 

enquadradas como soluções de minimização da ocorrência de erros LASA (e, f), e outras como 

medidas a serem incluídas nos protocolos de segurança de medicamentos (k) das instituições 

assistenciais de saúde. 
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4.6.4 Segunda questão de consenso 

 

Quanto à segunda pergunta para consenso dos especialistas, estratégias/soluções para a 

minimização dos erros de medicação LASA, seguem os resultados na Tabela 3. Eles refletem 

a avaliação dos especialistas quanto à concordância ou não sobre as estratégias/soluções que 

poderiam ser implementadas no Brasil, considerando-se o impacto e a viabilidade, num prazo 

de cinco anos, bem como os agentes apontados como afetados: Anvisa, pacientes, indústria, 

serviços assistências e farmácia comunitária, conforme descrito no documento de orientação 

(Apêndice D). 

Para todas (13) as perguntas (Estrat. A a Estrat.N) foram calculadas as frequências 

relativas quanto à distribuição do grau de concordância (GC) entre os especialistas para as 

estratégias propostas, conforme a escala Likert, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente.  

Os resultados estão representados por meio das frequências relativas na Figura 14. 

 

Figura 14: Distribuição do nível de concordância para as propostas de estratégias para a 

minimização de erros LASA na primeira etapa 

 

 

A exemplo da primeira questão de consenso, foram calculadas também as medianas e 

os interquartis para todas as estratégias/soluções propostas, a fim de se estimar a proximidade 

ou a distância na convergência das respostas, apresentada na tabela 4. 
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Tabela 4: Resultados das medianas e distâncias interquartis para estratégias de 

minimização de erros LASA na primeira etapa 

 

 

Com o intuito de facilitar a compreensão, segue-se à apresentação e apreciação da Figura 

15 e Tabela 4 com os resultados. 

Para essa segunda questão de consenso, a convergência de 80% foi obtida já nesta etapa 

para:  Estrat.A, Estrat. B, Estrat. D, Estrat. H, Estrat. L e Estrat. M. Para todas essas estratégias 

propostas, as medianas obtidas foram 5, com distâncias interquartis identificados apenas para 

Estrat. B (1) e H (0,5). Para as outras obteve-se a homogeneidade nas respostas. 

Os especialistas reconheceram a Estrat. A “Diferenciação nas informações essenciais de 

layouts de rótulos e embalagens com graus de concordância 100%  e Estrat. D “Diferenciação 

de concentrações para o mesmo medicamento” de 96,8% como possíveis soluções para a 

minimização de erros LASA. A necessidade de melhoria na aparência das embalagens foi 

apontada em vários estudos sob vários aspectos: mudanças na aparência (BASCO et al. 2016; 

COHEN, 2007, CIOCIANO e BAGNASCO, 2014; SCHNOOR et al., 2015).  

Pergunta Estratégia/solução minimização de erros de medicação Mediana 
Distância 

Interquartil

Estrat. A
Diferenciação das informações essenciais e layouts das embalagens para 

permitir a leiturabilidade adequada
5 0

Estra. B Adoção da estratégia de Tall Man Lettering pela indústria farmacêutica 5 1

Estrat. C
Inclusão de adesivos com símbolos ou pictogramas poderia ser utilizada 

como um item de segurança
4 2

Estrat. D

Adoção de estratégia de diferenciação nas situações em que um mesmo 

medicamento com diferentes concentrações deve ser distinguido por 

tamanho do produto, do frasco, pela cor, forma. 5 1

Estrat. E

Inclusão das indicações terapêuticas e/ou diagnóstico nas prescrições para 

evitar a ocorrência de medicamentos LASA, quando aplicável, conforme 

o ambiente de uso do medicamento 4 2

Estrat. F
Exigencia regulatória para o conjunto nome de marca e do nome genérico 

(entre parentese)
4 2

Estrat. G

Adoção de estratégia específica (mesmo na farmácia comunitária) para o 

armazenamento de medicamentos LASA, especialmente os 

potencialmente perigosos

5 1

Estrat. H
Utilização de etiquetas adesivas indeléveis que permite constrante de 

cores em ampolas e frascos ampolas não sendo permitida a gravação 
5 0,5

Estrat. I

Distribuição automatizada por meio de dispositivos eletrônicos e 

tecnologia de serialização (código DataMatrix), que tornam a cadeia de 

suprimentos de saúde mais segura, além de mais eficiente e precisa

4 1,5

Estrat. J Utilização de Algorítmos de computador que detecta erros potencias 4 2

Estrat. L Intensificação das estratégias de capacitação sobre medicamentos LASA 5 1

Estrat. M
Intensificação da cultura de notificação de erros de medicação, 

especialmente os erros LASA
5 0

Estrat. N
Desenho de uma sistema internacional para a validação de novos de 

novos nomes de medicamentos
4 2
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Nessa linha de diferenciação dos elementos chaves da embalagem, a estratégia “Tall 

Man Lettering” para nomes com partes colidentes, foi proposta como uma solução regulatória 

– Estrat. B, a ser cumprida pela indústria farmacêutica e teve a aceitação de 87,1% dos 

respondentes. A solução foi considerada eficiente nos seguintes estudos: (CHAN et al., 2018; 

DEHENAU et al., 2016; LARMENÉ-BELD et al., 2018; ZHONG et al., 2016). 

A utilização de “ Etiquetas autoadesivas que permitem constrataste de cores”, proposta 

na Estrat. H foi aceita como uma solução por 96,8% dos respondentes. Estudos tem apontado 

que a similaridade entre ampolas de medicamentos diferentes, bem como do mesmo 

medicamento com concentrações diferentes contribuem fortemente para os erros com 

medicação intravenosa, especialmente os erros LASA (KUITUNEN et al., 2020; 

LLEWELLYN et al., 2009). 

 As soluções propostas na Estrat. L “Capacitação sobre medicamentos LASA” e Estrat. 

M “Aumento da cultura de notificação erros LASA” foram admitidas pelos respondentes com 

uma convergência de 93,6% e 96,8%, respectivamente. A capacitação dos profissionais de 

saúde em reconhecer as possibilidades de erros de medicação, bem como a mudança da cultura 

da notificação poderiam, inclusive, contribuir para a definição de outras estratégias de 

minimização dos erros LASA (ASSIRI et al., 2018; CAPUCHO e CASSIANI, 2013; 

KONGKAEW et al., 2013) 

A proposta de “Adoção de estratégia específica (mesmo na farmácia comunitária) para 

o armazenamento separado de produtos com nome semelhante, com atenção especial no caso 

de medicamentos com margem terapêutica estreita”, Estrat. G não foi reconhecida pelos 

especialistas como uma solução para a minimização de erros LASA, obtendo uma grau de 

concordância de 70,9%, com mediana 5, todavia com uma distância interquartil de 3, o que 

demostra heterogeneidade importante da distribuição das respostas entre os valores nominais 

da escala proposta. Esse resultado corrobora o achado da primeira pergunta de consenso em 

que a proposta FR. R relativa à condição de armazenagem foi aceita por apenas 48,4% dos 

especialistas.  

Registre-se que as soluções apresentadas nas Estrat. C “inclusão de pictogramas nas 

embalagens”, Estrat. E “inclusão de indicação terapêutica nas prescrições”, Estrat. F “uso do 

conjunto nome de marca + DCB nas prescrições médicas”, Estrat. J “utilização de algoritmos 

para detecção de erros LASA”, Estrat. N “desenho de um sistema internacional para validação 

de nomes de novos medicamentos” apresentaram medianas 4 e distância interquartil 2, portanto, 

apresentando menor homogeneidade nas respostas dos especialistas, apesar de estarem descritas 

na literatura encontrada, elas não foram consideradas aplicáveis à realidade brasileira na 
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avaliação realizada nesta primeira etapa, sendo devolvidas para a reflexão e reavaliação dos 

especialistas na segunda etapa. 

A seguir estão representados na Figura 15 os box-plots para cada estratégia proposta, o 

que permite a observação estatística visual da dispersão tendo como foco as medianas, as 

distâncias interquartis, os valores extremos e os outliers (valores atípicos). Considerando a 

descrição já realizada anteriormente, que abarcou as medianas e interquartis, passa-se à reflexão 

sobre os valores atípicos obtidos para as estratégias. 

 

Figura 15: Primeira etapa – Box-plot dos Graus de Concordância pelas Estratégias 

 

 

A figura acima demonstra que foram obtidos valores discrepantes para as propostas 

Estrat. A, Estrat. B, Estrat. H, Estrat. I e Estrat. M. À exceção da Estrat. M com mediana 4, 

todas as outras obtiveram a mediana 5. 

A Estrat. A trata “diferenciação nas informações essenciais e layouts em rótulos e 

embalagem permitindo leiturabilidade adequada” obteve 29 respostas concordo totalmente e 2 

concordo, o que não foi considerado significante em termos de dispersão das respostas. 

A proposta, Estrat. B de utilização da solução “ adoção de Tall Man Lettering pela 

indústria farmacêutica para diferenciar os medicamentos LASA com a utilização de letras em 

caixa alta em partes do nome do medicamento, ressaltando e acentuando as suas diferenças teve 

dois outliers  sendo um especialista em regulação que discordou da proposta e uma 

representante da academia que atribuiu o valor nominal de indiferente à proposta. Todavia, não 

apresentaram nenhum comentário que justificasse suas escolhas. 
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A Estrat. H “utilização de etiquetas adesivas indeléveis que permitem contraste de cores 

em ampolas e frascos ampolas, não sendo mais permitida a gravação direta das informações nas 

ampolas de vidro” foi considerada indiferente por um especialista em regulação que 

desempenha suas atividades na área de farmacovigilância. Não foi apresentado nenhum 

argumento com a justificativa na pergunta aberta. 

A “distribuição automatizada por meio de dispositivos eletrônicos e tecnologia de 

serialização (código DataMatrix), que tornam a cadeia de suprimentos de saúde mais segura, 

além de mais eficiente e precisa”, Estrat. I teve a discordância de um especialista que atua na 

academia com a justificativa de que a indústria farmacêutica pode não ter disposição na 

implementação deste tipo de tecnologia. A reflexão da especialista pode ter sido focada nos 

requisitos de impacto e viabilidade que deveria considerar os agentes afetados, bem como prazo 

de implementação em 5 anos. 

Já a Estrat. M que traz como proposta de solução a “intensificação da cultura de 

notificação de erros de medicação, especialmente relacionados aos erros de medicação LASA 

recebeu o valor nominal de um especialista em regulação que atua na área de pós-mercado, 

todavia sem a apresentação de comentários para sua escolha. 

Os itens propostos foram submetidos novamente para avaliação dos respondentes na 

segunda etapa, com as respostas da primeira etapa tabuladas e acrescidos de detalhamentos e 

exemplos práticos do sistema de utilização de medicamentos para permitir uma reflexão e 

conhecimento da opinião dos demais respondentes para que pudessem modificar suas opiniões 

ou manter as avaliações da primeira etapa.  

 

4.6.5 Segunda questão discursiva 

 

Com relação à pergunta aberta (4) da primeira etapa que subsidiou a construção da 

segunda etapa, os especialistas fizeram as seguintes sugestões para estratégias e soluções 

(transcritas tal qual respondidas no questionário) que deveriam ser consideradas para a 

minimização da ocorrência de erros de medicação LASA:  

a)  Treinamento pessoal para todos os que lidam com fármacos, principalmente, os 

potencialmente perigosos; 

b)  Restrição do uso de autopreenchimento (ou sugestão de escrita) em sistemas de 

prescrição. Por exemplo, ao escrever “La”, o software já pré-seleciona os medicamentos 

que começam com essa sílaba. Talvez, essa funcionalidade pudesse ser aciona somente 
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após a digitação de um número mínimo de caracteres, mas não ser permitida para os 

medicamentos já identificados como de risco. Além disso, poderia haver uma caixa de 

mensagem para confirmar a prescrição de um medicamento já identificado como de 

risco; algo como: “Confirma a prescrição de Lasix?”; 

c)  Estabelecer que produtos registrados como alimentos não utilizem o nome da mesma 

família já existente para medicamentos. No demais, acredito que as estratégias propostas 

sejam suficientes para minimização de Erros de Medicação LASA; 

d)  Acho que a Indústria não vai querer gastar dinheiro nisso, a não ser que haja normativas 

de screening (sugestão não consta em cima) – isto é, quer lançar um produto novo, 

procure um nome que seja passível de pronúncia no país, que não seja semelhante a 

outros produtos no mercado. Cabe à agência reguladora tomar conta disso! Não creio 

que dar visibilidade a nomes e marcas seja boa medida pois vai de encontro à política 

de genéricos. É preciso encontrar alternativas. Dispositivos eletrônicos etc., no país, é 

irreal.... não conseguimos deslanchar um programa de FV! Ao contrário do que sugere 

a opção, TALL MAN LETERING funciona em ambientes em que o pessoal hospitalar 

é minimamente letrado. No país temos MUITOS que trabalham com medicamentos e 

que têm POUQUÍSSIMA educação formal ou formação. Sem enfrentar isso acho difícil; 

e)  Dupla checagem na dispensação tanto no âmbito hospitalar como no âmbito de 

farmácias comunitárias. Educação do paciente sobre os riscos de troca de LASA. 

Garantir legibilidade de prescrição. Impulsionar a adoção de prescrição digitada ou 

sistema de prescrição informatizada; 

f)  Automatização máxima de prescrição, dispensação e administração. A robotização da 

dispensação para hospitais com número de leitos compatível; 

g)  Estímulo da adoção e desenvolvimento, pelas instituições de saúde, de programas de 

educação voltado a pacientes e cuidadores sobre o risco de trocas de medicamentos; 

h) Uma estratégia que pode ser avaliada é a apresentação do medicamento diferente para 

cada via de administração, por exemplo, um medicamento que pode ser administrado 

intratecal deve se apresentado de forma diferenciada, tipo formato do frasco. Outro 

exemplo é da enoxaparina, que é armazenado na própria seringa de administração, a 

chance de erro da via é menor; 

i)  Exigência regulatória na utilização de um prefixo ou sufixo padrão por classe de 

medicamentos (ou pelo menos nos medicamentos mais utilizados e comercializados). 

Exemplo: Antibióticos – Sufixo/prefixo (ATB)... Antivirais – Sufixo/prefixo (VIR)... 

Antidepressivos – Sufixo/prefixo (DEP)...; 
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j)  Procedimentos padronizados em ambiente hospitalar, como por exemplo, o uso de 

check list na dispensação do medicamento, havendo, desta forma, uma dupla 

87ikert87ação; 

k)  Prescrições eletrônicas, conscientização dos médicos para que as prescrições sejam 

legíveis, consulta com o farmacêutico nas farmácias para que o paciente não tenha 

dúvidas; 

l)  Em termos de regulamentação sanitária, não vejo estratégias diferentes das já apontadas. 

No Brasil, há uma forte necessidade de fortalecimento da formação profissional e 

incentivo para que as instituições implementem estratégias que minimizem os riscos de 

erros. Considerando programas educacionais, incentivos a políticas de checagem dupla 

no ato da dispensação. No âmbito hospitalar, incentivos a implantação de dispensação 

por dose unitária, com checagem por códigos de barra; 

m) Adoção de prescrição eletrônica (evita interpretação equivocada da prescrição em 

função da grafia). A prescrição eletrônica avançou muito neste momento de pandemia; 

n)  Para maioria das estratégias acima identificadas, não há evidência através de estudos 

bem desenhados que comprovem sua eficácia, eficiência e efetividade. Seriam 

necessários mais estudos antes de implementá-las de uma forma mais ampla. Não foram 

mencionadas estratégias de dupla checagem previamente a administração para casos de 

medicamentos de alto risco, como insulinas; 

o) Automatização da dispensação nas farmácias públicas; 

p)  No caso de biossimilares adotar estratégia já prevista na política nacional de 

medicamento biológicos e biossimilares. Para medicamentos produzidos pelos 

laboratórios oficiais e destinados a tratar doenças do componente estratégico, os 

medicamentos deveriam ter a mesma apresentação sempre e ter a mesma rotulagem. 

Cada vez que muda o laboratório oficial e a compra muda a embalagem e a 

apresentação. O paciente com tuberculose no meio do tratamento acha esquisito tomar 

o mesmo medicamento em apresentações diferentes; 

q) Maior objetividade na regulamentação do tema (estabelecimento de nomes comerciais); 

r) Inclusão de QR Code informado a principal indicação e o uso correto. – 

Regulamentação que permita as empresas elaborar uma plataforma para os produtos 

com potencial risco associado, seja pela dose ou via de administração, para treinamento 

dos profissionais de saúde; 

s)  Reforço à elaboração da lista de medicamentos LASA pela CFT e Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP) do serviço de saúde; a lista deve ser revisada anualmente e estar 
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disponível em todas as unidades de atendimento/tratamento, em lugar de fácil acesso e 

visualização; - Evitar armazenamento de medicamentos LASA nas unidades de 

atendimento/tratamento de pacientes; - Reforço à prevenção de erros de LASA no Plano 

de Segurança do Paciente e Protocolo de segurança na prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos em serviços de saúde; - Instituição do processo de dupla 

checagem/verificação durante a dispensação e demais processos; - Promoção de 

envolvimento de pacientes para prevenção de erros de LASA; pacientes informados a 

respeito podem evitar incidentes durante sua internação/tratamento e após a alta (na 

farmácia comunitária e comercial).I – Incentivo aos pacientes e à equipe de assistência 

a questionarem farmacêuticos, médicos e enfermeiros sobre medicamentos LASA; - 

Envolvimento e responsabilização de gestores de saúde para prevenção de erros de 

medicação, envolvendo aqueles relacionados aos medicamentos LASA em serviços de 

saúde; - Estabelecimento de vigilância e monitoramento de medicamentos LASA, com 

a definição de indicadores de segurança do paciente específicos relacionados aos 

medicamentos LASA a serem monitorados em serviços de saúde; - Definição de fluxos 

para o processo de investigação imediata de ocorrência de erros medicação, envolvendo 

os relacionados aos medicamentos LASA e instituição de plano de melhoria para 

prevenção destes erros em serviços de saúde; - Estabelecimento das competências dos 

entes do SNVS para prevenção de erros medicação, envolvendo os relacionados aos 

medicamentos LASA; - Estabelecimento dos processos de vigilância, monitoramento e 

prevenção de EM LASA; - Definição de indicadores de segurança do paciente 

específicos para monitoramento de EM LASA; - Estímulo à adoção do prontuário 

eletrônico para prevenção de prevenção de erros medicação, envolvendo os 

relacionados aos medicamentos LASA; - Incentivo à pesquisa e ao uso de novas 

tecnologias para prevenção destes eventos. 

 

Quanto às estratégias/soluções dadas na primeira etapa, foram analisadas para verificar a 

pertinência da incorporação, tendo os seguintes parâmetros de análise:  

i) Trata-se de uma nova estratégia/solução não contemplada nos estudos e não descrita na 

primeira etapa ou pode ser atrelada às já propostas;  

ii) É passível de ser agrupada ou combinada com outra estratégia; 

iii)É de fato uma condição que pode ser incluída no âmbito regulatório da vigilância 

sanitária; 
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iv) Descreve uma recomendação de melhoria de procedimento nas instituições de saúde ou 

para outros órgãos em instituições envolvidos na segurança do paciente. 

 

Quadro 8: Resultados da avaliação das estratégias sugeridas para 

minimização de erros LASA 

 

 

Registre-se que nos estudos encontrados, sendo a maioria internacionais, conforme os 

parâmetros de busca definidos para a elaboração da segunda pergunta de consenso, a estratégia 

de capacitação não foi identificada, diretamente, como uma solução para a minimização de 

erros de medicação LASA. Todavia, os especialistas brasileiros apontaram a necessidade de 

capacitação dos vários atores envolvidos no sistema de utilização de medicamentos: pacientes, 

profissionais de saúde, familiares e cuidadores. Foram apontadas sugestões com os seguintes 

termos similares: treinamento pessoal (a), necessidade de educação formal (d), programas de 

educação para pacientes (g), programas educacionais (l), promoção de envolvimento de 

pacientes (s).  

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de medicamentos 

publicado em 2013, pelo MS menciona a necessidade de profissionais capacitados e suficientes 

nas instituições assistenciais, mas, não entra no mérito dos medicamentos LASA, bem como 

não define o formato dessas capacitações (BRASIL, 2013ª). 

Outra solução apontada pelos respondentes foi a melhoria no processo de prescrição 

seja eletrônico ou manual, sobretudo com os medicamentos de alto risco. Foi apresentada a 

restrição de autopreenchimento em sistemas eletrônicos que já pré-seleciona os nomes de 

medicamentos (b). Lamerné-Beld et al. (2018) sugere, a configuração de telas e menus 

suspensos para resolver esse problema. A legibilidade das prescrições (e, k), adoção de 

Estratégias sugeridas e 

incorporadas à segunda 

etapa

Descrição resumida das estratégias 

sugeridas que foram combinadas a 

outras da primeira etapa

Recomendações para 

melhoria de procedimentos 

nas instituições 

assistenciais

c,d, h, s (na íntegra)

d -sugestão de screening de nomes de 

medicamentos já registrados em outros 

países, como exemplo de ação dentro do 

desenho do sistema internacional a, c, f , j,  k , l, m, n, o, p

a, d, e, e - sugestão de capacitação para 

pacientes, profissionais e cuidadadores

r - inclusão de QR com a indicação e 

instruções de uso correto, que pode ser 

refletida na solução do Datamatrix
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prescrições eletrônicas (k, m,), prontuário eletrônico (s). Essas estratégias são corroboradas por 

Buurma et al (2004) e Poon et al. (2010). A sugestão de automatização das prescrições (f) é 

uma sugestão confirmada por Rash-Foanio et al (2017) e Lambert et al. (2019). 

A estratégia Tall Man Lettering obteve consenso de mais de 80% já nesta etapa quando 

exposta ao grau de concordância dos especialistas, mas na pergunta discursiva um dos 

especialistas se mostrou contrário alegando que ela só funciona em ambientes com profissionais 

altamente especializados e no Brasil há deficiência de formação (d). Larmené-Beld et al. (2018) 

confirmam que os resultados com a utilização da estratégia podem sem variados, o que pode 

sustentar a opinião do especialista. 

Foi sugerida que se criasse uma exigência regulatória para a utilização de prefixo ou 

sufixo por classe de medicamentos (i) que foi incorporada para apreciação dos especialistas na 

segunda etapa, apesar de não ter sido encontrada com respaldo na literatura dentro dos critérios 

estabelecidos nesta pesquisa. 

O grupo sugeriu que a inclusão do QR Code com a indicação e o uso correto ® poderia 

diminuir os erros LASA. A indicação terapêutica é apontada como uma importante estratégia 

para diferenciar pares de medicamentos com aparência e nomes similares por Seoane-Vasquez 

et al (2017), Rash-Foanio et al. (2017), Cheng et al. (2018) e Kron et al. (2018). 

Destacam-se ainda outras estratégias sugeridas e incorporadas para a segunda etapa 

desta pesquisa apresentadas na contribuição (s), tais como: a definição de indicadores de 

segurança do paciente específicos relacionados aos medicamentos LASA a serem monitorados 

em serviços de saúde; definição de fluxos para o processo de investigação imediata de 

ocorrência de erros medicação, envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA; 

instituição de plano de melhoria para prevenção destes erros em serviços com a definição das 

competências do (SNVS) para prevenção de erros medicação, envolvendo os relacionados aos 

medicamentos LASA; reforço à elaboração e atualização (anual) da lista de medicamentos 

LASA pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) e estar disponível em todas as unidades de atendimento/tratamento, em lugar de fácil 

acesso e visualização saúde. Registre-se que recomendações muito similares já estão dispostas 

no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de medicamentos publicado em 

2013, pelo MS, não especificamente para erros de medicação LASA. 

Importante notar ainda, que muitas das estratégias sugeridas não estão no âmbito da 

regulação aqui pretendida, mas podem figurar com recomendações para a melhoria dos 

processos nos estabelecimentos assistenciais de saúde. 
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4.7 SEGUNDA ETAPA DO CONSENSO 

 

Faz-se necessário recordar que o formulário Q2 desenvolvido para a segunda etapa foi 

elaborado levando em consideração as recomendações e sugestões recebidas nas questões 

discursivas que tiveram como foco a combinação e detalhamento de fatores de risco (primeira 

questão de consenso), bem como de algumas estratégias propostas (segunda questão de 

consenso). 

Ademais, as sugestões de fatores de risco e estratégias sugeridas pelos especialistas 

foram avaliadas e incorporadas a Q2, quando consideradas pertinentes. 

 

4.7.1 Primeira questão para consenso 

 

Como na primeira etapa, os respondentes deveriam reconhecer os fatores de risco em 

suas experiências profissionais respondendo SIM ou NÃO, para o fator de risco e em seguida 

atribuir um grau de relevância (GR) com valores nominais de 1 a 5, sendo 1 irrelevante e 5 

muito relevante. 

Registre-se que as condições ou atributos propostos como fatores de risco para a 

avaliação do painel de especialistas são fatores vigentes na matriz de risco utilizada pela Anvisa 

para a análise e avaliação das propostas de nomes de medicamentos no Brasil somados aqueles 

sugeridos pelos especialistas na etapa 1 de consenso. 

A Tabela 5 mostra o reconhecimento por meio das frequências relativas dos fatores de 

risco propostos. 
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Tabela 5: Reconhecimento pelos especialistas dos fatores de risco/problemas propostos na 

segunda etapa 

 

 

A convergência (80%) esperada de respostas para o reconhecimento dos atributos ou 

condições como sendo fatores de risco para a análise de propostas de nomes de medicamentos 

foi atingida para 13 (68%) dos 19 fatores propostos na segunda etapa desta pesquisa (FR. A, 

FR. B, FR. C, FR. D, FR. F, FR. G, FR. I, FR. J, FR. L FR. N, FR. O, FR. Q, FR. S). 

 Três condições ou atributos obtiveram a avaliação acima de 70% (FR. E, FR. H e FR. 

T) e outros 3 foram avaliados pelos especialistas com percentual médio de 65,6% (FR. J, FR.M 

e FR. P). Dos 6 fatores que não obtiveram o consenso proposto, 4 já haviam sido submetidos 

na primeira etapa e apesar de combinados com outros fatores de risco não foram identificados 

Pergunta Descrição fator risco/problema etapa 2 SIM = N SIM % NÃO = N NÃO %

FR. A
Os nomes têm a mesma sílaba tônica (na mesma posição) + embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Avanza (mirtazapine) x Avandia (rosiglitazona)
29 93,5% 2 6,5%

FR. B
A primeira sílaba dos nomes é colidente (rotográgica e fonética) + embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Taxotere (docetaxel) x Taxol (paclitaxel)
25 80,6% 6 19,4%

FR. C
A última sílaba dos nomes é colidente (ortográfica e fonética) + embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Avastin (bevacizumab) x Avaxim (vacina Hep. A)
27 87,1% 4 12,9%

FR. D

Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª..) são colidentes (ortográfica e fonética)  + 

embalgem/rótulo semelhantes. Ex: Ecazide (captopril + HDZ) x Escazine 

(triofluoperazina)

26 83,9% 5 16,1%

FR. E

Os medicamentos têm pelo menos uma forma farmacêutica semelhante + 

embalagem/rótulo semelhantes. Ex: Atorvastatina cálc. 10mg comp. Simples x 

Maleato de enalapril 10mg comp. simples

24 77,4% 7 22,6%

FR. F
Os medicamentos têm pelo menos uma concentração e forma farmacêutica identicas + 

embalagem/rótulo semelhantes.
29 93,5% 2 6,5%

FR. G
Os medicamentos tem pelo menos uma via de adminsitração idêntica 

+embalagem/rótulo semelhantes. Ex: Vacinas febre amarela x tríplice viral
29 93,5% 2 6,5%

FR. H
Os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica + 

embalagem/rótulo semelhantes
22 71,0% 9 29,0%

FR. I
Os medicamentos têm a mesma sílaba tônica, posologia de administração + 

embalagens/rótulo semelhantes
29 93,5% 2 6,5%

FR. J
Os medicamentos têm a mesma condição de armazenamento e são organizados em 

ordem alfabética
20 64,5% 11 35,5%

FR. L
Medicamento com mesmo princípio ativo em concentrações diferentes. Ex: Sulfato de 

morfina 5mg/mL x sultato de morfina 50mg/ m L
30 96,8% 1 3,2%

FR. M
Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre nomes de doismedicamentos e 

apenas um deles é de uso restrito a hospitais para todas as apresentações
21 67,7% 10 32,3%

FR. N
Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre nomes de dois medicamentos e 

apenas um deles um deles é isento de prescrição médica para todas as apresentações
26 83,9% 5 16,1%

FR. O
Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre dois nomes de medicamentos e 

apenas um deles é utilizado com retenção de receita médica
26 83,9% 5 16,1%

FR. P
Formação de família entre categorias regulatórias diferentes (medicamento x 

alimento). Ex: Vit. D 2000 UI x Vit. D 50.000UI
20 64,5% 11 35,5%

FR. Q

Identidade visual muito semelhante entre medicamentos de princípios ativos 

diferentes do mesmo laborátorio ou de laboratórios diferentes. Ex: identidade visual 

padrão (cor, tamanho e tipo de letra)

31 100,0% 0 0,0%

FR. R

Ausência de padronização de complementos que indicam mecanismos de liberação 

diferentes (liberação prolongada x liberação retardada). Ex: medicamento LP, 

medicamento XL, medicamento XR

30 96,8% 1 3,2%

FR. S
Colidência com a DCB (maior que 50%) quando este não faz parte da composição. 

Ex: ATORVASTATINA X TORVASTA
25 80,6% 6 19,4%

FR. T

Ausência de diferenciação para nomenclatura de produtos biológicos inovadores e 

biossimilares. Ex: Hulio -biossimiliar (adalimumab-fkjp) x Humira - inovador 

(adalimunab) 

23 74,2% 8 25,8%
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na experiencia dos especialistas. Os outros 2 foram condições sugeridas pelos respondentes na 

primeira etapa. 

Passe-se a comentar os significados desses resultados considerando a estrutura proposta 

para o formulário da segunda etapa, porém, sem nenhuma alteração na essência, no propósito e 

na forma da análise proposta na primeira etapa do Delphi. 

A primeira parte dessa questão de consenso foi estruturada com os itens relativos à 

colidência fonética e gráfica em sílabas específicas quando associados à rotulagem e 

embalagens semelhantes (identidade visual semelhantes, cor e tamanho da embalagem, 

tamanho e tipo de letra). São eles: FR. A “Mesma sílaba tônica na mesma posição” obteve o 

consenso de 93,5%, FR. B (primeira sílaba dos nomes colidentes) de 80,6%, FR. C (última 

sílaba dos nomes colidentes) de 87,1% e FR. D “Alguma das sílabas intermediárias dos nomes 

colidentes” foi identificado como risco na experiência profissional de 83,9% dos profissionais 

respondentes. 

A segunda parte dessa questão considerou as características intrínsecas dos 

medicamentos. Obtiveram resultados muito similares as propostas para o FR. F “Concentração 

+ forma farmacêutica idênticas”, FR. G “Via de administração idêntica” com 93,5%, FR. I “ 

sílaba tônica colidente + mesma posologia de administração” também com 93,5%, e FR. L 

“Medicamentos com mesmo princípio ativo e concentrações diferentes” com 96,8% dos 

medicamentos quando associados à rotulagem e embalagens semelhantes.  

Os itens propostos acima, para ambas as situações – colidência e características 

intrínsecas – tiveram um comportamento similar em direção ao consenso que não foi atingido 

na primeira etapa quando expostos isoladamente, mas, alcançado quando os fatores foram 

combinados ao fator embalagem e/ou rótulo semelhantes, o que fica claramente demonstrado 

na Tabela 8,  exceto para   FR. E “Forma farmacêutica semelhante” e FR. H “Frequência de 

administração idêntica” que ficaram com percentuais de 77,4% e 71%, respectivamente. 

Vários estudos confirmam o consenso obtido tendo como foco a preocupação com   

embalagens (COHEN, 2007; HER e TOH, 2019; PARTIN, 2006; SCHNOOR et al., 2015; 

TSENG et al, 2018). Ademais, a preocupação com a embalagem, rotulagem, design dos 

medicamentos é um fator considerado relevante pelas autoridades regulatórias de referência em 

suas diretrizes (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2012; GOVERNMENT OF CANADA, 

2014; EMA, 2014; FDA, 2016ª). 

A condição de armazenagem (para os medicamentos não foi considerada pelos 

especialistas em nenhuma das etapas como sendo um fator de risco que deva ser considerado 

na matriz de risco de análise de nomes medicamentos, apesar de uma aumento percentual da 
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primeira para a segunda etapa  ( FR.R na etapa 1 com 48,4% e FR. J na etapa 2 com 64,5%). 

Apesar disso, Ciociano e Bagnasco (2014) apresentaram a necessidade de melhoria no processo 

de armazenagem pelos menos para os medicamentos LASA a fim de se evitar confusão e troca 

entre eles. 

No que concerne aos fatores que consideraram a restrição de uso e restrição de venda, 

os fatores FR. M ‘Colidência combinada entre nomes de dois medicamentos e apenas um deles 

é de uso restrito a hospitais para todas as apresentações”, FR. M “Colidência combinada entre 

nomes de dois medicamentos e apenas um deles um deles é isento de prescrição médica para 

todas as apresentações” e FR. N “Colidência combinada entre dois nomes de medicamentos e 

apenas um deles é utilizado com retenção de receita médica”, na avaliação dos respondentes 

apenas o primeiro não deve ser considerado como um fator de risco nas duas etapas ( 51,6% e 

67.7%). A agência europeia de medicamentos traz nas suas diretrizes para a avaliação de nomes 

de medicamentos a preocupação com atributos dos medicamentos, mas, também com restrição 

de uso e tipo de receituário (EMA, 2014).   

Quantos aos novos fatores incluídos nesta etapa sugeridos pelos especialistas, 4 deles 

foram reconhecidos como sendo de risco na vivência profissional, da maioria deles. FR. Q 

“Identidade visual muito semelhante entre medicamentos com princípios ativos diferentes” com 

percentual de 100% de consenso. O resultado é confirmado por Lopes et al. (2012) e 

especificamente quanto à semelhança entre medicamentos injetáveis por Llewellyn et al. (2009) 

e Kuitunen et al. (2020). 

A ausência de padronização de complementos que indicam “Mecanismos de liberação 

diferentes para medicamentos (retardada x prolongada), FR. R, recebeu o reconhecimento de 

96,8% dos respondentes. A proposta FR. S “Colidência do nome de marca com a DCB”, foi 

identificada na experiência de 80,6% dos profissionais, o que pode ser confirmado pela 

recomendação da OMS quanto à proteção do INN e que está prevista no roteiro de avaliação de 

nomes pela Anvisa, conforme artigo 15 da RDC 59/2014. 

 

4.7.2 Resultados do grau de relevância para a segunda etapa 

 

A segunda parte da primeira pergunta de consenso solicitou ao respondente a atribuição 

de um GR, conforme escala Likert, com valores nominais de 1 a 5, sendo 1 irrelevante e 5 muito 

relevante. A Figura 16 a seguir traz a visão geral da distribuição do GR pelos fatores de risco 

obtida na segunda etapa.  
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Figura 16: Distribuição do grau de relevância pelos fatores de risco/problema na segunda 

etapa 

 

 

Esse gráfico permite observar novamente o padrão da primeira etapa em que mesmo nas 

situações em que o consenso maior que 80% foi obtido no que concerne ao reconhecimento 

(SIM), do fator de risco/problema pelos especialistas, os valores nominais quanto ao grau 

relevância não tiveram uniformidade. Das 19 propostas de fatores de risco avaliados nesta 

segunda etapa apenas 4 deles atingiram grau de relevância acima de 80% (relevante + muito 

relevante, na escala com valores numéricos de 4 e 5, respectivamente).  

FR. A “Os nomes têm a mesma sílaba tônica ,ou seja, sílaba tônica na mesma posição: 

oxítona, paroxítona, proparoxítona) + embalagem/rótulo semelhante” foi reconhecido como 

fator de risco por 93,5% com resposta “sim” e atingiu um grau de relevância de 93,3%, todavia, 

também foi atribuído o valor nominal indiferente (3) por dois respondentes. 

As outras três propostas foram FR. L que trata de “Medicamento com mesmo princípio 

ativo em concentrações diferentes” com GR em 90%, FR. Q “Identidade visual muito 

semelhante entre medicamentos de princípios ativos diferentes” com GR em 87,1% e FR. R 

“Ausência da padronização de complementos que indicam mecanismos de liberação diferentes 

(liberação prolongada x liberação retardada, liberação lenta, LP, XL, XR etc)” com GR em 

82,7%, porém, todos com representantes distribuídos nos outros valores nominais, inclusive, 

indiferente (3). Existe uma discussão na literatura em torno da utilização do valor neutro 

(indiferente, indeciso e outros termos similares). Alguns autores defendem o uso do ponto 

neutro para dar conforto ao respondente, mas, outros autores afirmam que o ponto neutro pode 
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gerar ambiguidade e indiferença destoando da sua verdadeira intenção de resposta (DALMORO 

e VIEIRA, 2013).  

Esse padrão de distribuição por todos os valores nominais da escala, ainda que com 

percentuais diferentes, também foi observado na distribuição da relevância pelos outros fatores 

de risco nesta segunda etapa, discutidos pontualmente mais à frente, juntamente com a 

apresentação das medianas e distâncias interquartis para o GR dos fatores de risco, com os 

resultados apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Resultados das medianas e distâncias interquartis para fatores de 

risco/problema na segunda etapa 

 

 

Pergunta Descrição fator risco/problema etapa 2 Mediana

Distância 

Interquartil

FR. A

Os nomes têm a mesma sílaba tônica (na mesma posição) + embalagem/rótulo semelhantes. Ex: 

Avanza (mirtazapine) x Avandia (rosiglitazona) 5 1

FR. B

A primeira sílaba dos nomes é colidente (rotográgica e fonética) + embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Taxotere (docetaxel) x Taxol (paclitaxel) 4 1

FR. C

A última sílaba dos nomes é colidente (ortográfica e fonética) + embalagem/rótulo semelhantes. 

Ex: Avastin (bevacizumab) x Avaxim (vacina Hep. A) 4 1,25

FR. D

Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª..) são colidentes (ortográfica e fonética)  + 

embalgem/rótulo semelhantes. Ex: Ecazide (captopril + HDZ) x Escazine (triofluoperazina) 4 1

FR. E

Os medicamentos têm pelo menos uma forma farmacêutica semelhante + embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Atorvastatina cálc. 10mg comp. Simples x Maleato de enalapril 10mg comp. 

simples 4 1

FR. F

Os medicamentos têm pelo menos uma concentração e forma farmacêutica identicas + 

embalagem/rótulo semelhantes. 4 1

FR. G

Os medicamentos tem pelo menos uma via de adminsitração idêntica +embalagem/rótulo 

semelhantes. Ex: Vacinas febre amarela x tríplice viral 5 1

FR. H

Os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica + 

embalagem/rótulo semelhantes 3,5 1,25

FR. I

Os medicamentos têm a mesma sílaba tônica, posologia de administração + embalagens/rótulo 

semelhantes 4 1

FR. J

Os medicamentos têm a mesma condição de armazenamento e são organizados em ordem 

alfabética 3 1

FR. L

Medicamento com mesmo princípio ativo em concentrações diferentes. Ex: Sulfato de morfina 

5mg/mL x sultato de morfina 50mg/ m L 5 0,75

FR. M

Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre nomes de doismedicamentos e apenas 

um deles é de uso restrito a hospitais para todas as apresentações 4 2

FR. N

Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre nomes de dois medicamentos e apenas 

um deles um deles é isento de prescrição médica para todas as apresentações 4 2

FR. O

Existe a colidência combinada (grafia e fonética) entre dois nomes de medicamentos e apenas 

um deles é utilizado com retenção de receita médica 4 2

FR. P

Formação de família entre categorias regulatórias diferentes (medicamento x alimento). Ex: Vit. 

D 2000 UI x Vit. D 50.000UI 4 0,5

FR. Q

Identidade visual muito semelhante entre medicamentos de princípios ativos diferentes do 

mesmo laborátorio ou de laboratórios diferentes. Ex: identidade visual padrão (cor, tamanho e 

tipo de letra) 5 0

FR. R

Ausência de padronização de complementos que indicam mecanismos de liberação diferentes 

(liberação prolongada x liberação retardada). Ex: medicamento LP, medicamento XL, 

medicamento XR 5 1

FR. S

Colidência com a DCB (maior que 50%) quando este não faz parte da composição. Ex: 

ATORVASTATINA X TORVASTA 3 1

FR. T

Ausência de diferenciação para nomenclatura de produtos biológicos inovadores e 

biossimilares. Ex: Hulio -biossimiliar (adalimumab-fkjp) x Humira - inovador (adalimunab) 4 2
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A tabela acima traz os resultados para os valores da mediana e distâncias interquartis da 

segunda etapa de consenso. A opção por essas medidas se deu pela possibilidade de mensurar 

a evolução entre as etapas do Delphi. De uma forma geral, os valores da mediana entre a 

primeira e a segunda etapa aumentaram para 4 ou 5, bem como houve diminuição das distâncias 

interquartis em direção ao consenso proposto, à exceção de dois fatores de risco propostos: para 

FR. H “os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica + 

embalagem/rótulo semelhante” e FR. J “os medicamentos têm a mesma condição de 

armazenagem e são organizados por ordem alfabética”.   

A Tabela 7 abaixo traça uma comparação para as duas etapas para os fatores que foram 

combinados, que tiveram detalhamento ou tiveram a inserção de exemplos. Percebe-se que tais 

modificações favoreceram a mudança de opinião dos especialistas rumo ao consenso proposto, 

mas, também permitiu a reavaliação no sentido inverso ou a manutenção das respostas para 

primeira etapa.  

É importante esclarecer que a combinação de fatores, o agrupamento de alguns itens 

bem como a incorporação de algumas sugestões recebidas nas questões discursivas da primeira 

etapa de consenso altera a sequência e, portanto, a correspondência dos itens entre as duas 

etapas. 

Para os itens relativos aos fatores de risco, foi considerada a evolução nas respostas da 

primeira parte da questão de consenso em que o respondente deveria reconhecer a condição ou 

atributo como um fator de risco na sua experiência profissional. Portanto, estão demonstrados 

os valores relativos, já discutidos anteriormente, obtidos em cada etapa para cada fator que foi 

detalhado com exemplos, ilustrações ou combinados a outro fator de risco como semelhança na 

embalagem e rótulo juntamente com o grau de relevância (GR), medianas (M) e distancias 

interquartis (AI). 

 

Tabela 7: Comparativo entre os fatores de risco propostos na etapa 1 versus etapa 2 
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No que concerne aos itens relativos à colidência fonética e gráfica em sílabas 

específicas quando associados à rotulagem e embalagens semelhantes (identidade visual 

semelhantes, cor e tamanho da embalagem, tamanho e tipo de letra) obtiveram resultados 

similares quanto à evolução do GR e das medianas em reação ao consenso proposto. Destaca-

se FR. A “Mesma sílaba tônica na mesma posição” que obteve a um aumento significativo 

saindo de um GR de 42,8% na etapa 1 para 93,3% na segunda etapa, com o aumento da mediana 

para 5, portanto, aumentando a homogeneidade entra as respostas. FR. B “Primeira sílaba dos 

nomes colidentes” atingiu um GR 77,7% FR. C “Última sílaba dos nomes colidentes” de 75% 

e FR. D “Alguma das sílabas intermediárias dos nomes colidentes” passou de 28,3 a 55,5%. 

Porém, é importante notar que houve um aumento ainda que discreto na distância interquartil 

para FR.C. A importância da rotulagem/embalagem já foi confirmada como fator de risco na 

primeira parte da pergunta desta pergunta. 

Para os fatores em que foram combinadas as características intrínsecas dos 

medicamentos com rotulagem e embalagens semelhantes FR. G “Via de administração 

idêntica, especialmente em vacinas” atingiu o grau de relevância de 75,8% com mudança 

importante na mediana de 3,5 para 5 com melhoria na convergência das respostas. FR. L 

“Medicamentos com mesmo princípio ativo e concentrações diferentes” obteve GR de 90% 

com mediana 5 e DI 0,75. Foram obtidos resultados muito similares para as propostas FR. F 

“Concentração + forma farmacêutica idênticas” e H “Frequência de administração idêntica” 

com aumentos discretos nos GR, porém, para H percebeu-se o aumento na heterogeneidade das 

respostas com diminuição da mediana e aumento de DI. Conforme a avaliação dos respondentes 

% SIM GR % M DI %SIM GR % M DI

FR. D 51,6 42,8 4 1 FR.A 93,5 93,3 5 1

FR. E 74,2 60 4 1 FR.B 80,6 77,7 4 1

FR.F 77,4 28,6 4 1 FR.C 87,1 75 4 1,25

FR.G 61,3 28,6 4 1 FR.D 83,9 55,5 4 1

FR.H 58,1 50 3,5 1 FR.L 96,8 90 5 0,75

FR.I 74,2 62,7 4 1,25 FR.E 77,4 52 4 1

FR.J 77,4 53,9 4 1 FR.F 93,5 56,6 4 1

FR.L 67,7 50 3,5 1,75 FR.G 93,5 75,8 5 1

FR.O 64,5 42,9 3 2 FR.H 71 50 3,5 1,25

FR.P 64,5 47,6 3 2 FR. I 93,5 75,9 4 1

FR.R 48,4 41,2 2 2 FR.J 64,5 45,5 3 1

FR.S 51,6 35 3 2 FR.M 67,7 50 4 2

FR.T 67,7 43,5 3 1 FR.N 83,9 64,3 4 2

FR.U 54,8 41,1 3 1 FR.O 83,9 64,3 4 2

Etapa 1 Etapa 2
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esse fator não se confirmou como sendo um fator de risco identificado na experiência dos 

especialistas que deva compor a matriz de risco na análise de nomes de medicamentos, ainda 

que em combinação com outros. 

Para as propostas de  fatores que combinaram a restrição de uso e restrição de venda, 

os fatores FR. M “Colidência combinada entre nomes de dois medicamentos e apenas um deles 

é de uso restrito a hospitais para todas as apresentações”, FR. N “Colidência combinada entre 

nomes de dois medicamentos e apenas um deles um deles é isento de prescrição médica para 

todas as apresentações” e FR. O “Colidência combinada entre dois nomes de medicamentos e 

apenas um deles é utilizado com retenção de receita médica”, todos obtiveram mediana 4 nesta 

etapa e 3 na etapa 1. A distribuição da relevância não foi homogênea atingindo DI 2. 

Ainda segundo os resultados desta etapa final os fatores propostos em FR. M e FR. J 

apesar do aumento discreto em relação ao consenso não foram reconhecidos na experiência dos 

painelistas para permanecer na matriz de risco, conforme o critério de estabelecido neste estudo. 

A seguir estão representados na Figura 17 os box-plots para proposta de fator de risco, 

o que permite a observação estatística visual da dispersão tendo como foco as medianas, as 

distâncias interquartis, os valores extremos e os outliers.  

 

Figura 17: Segunda etapa – Box-plot dos Graus de Relevância pelos Fatores de Risco 

 

 

Os valores discrepantes foram encontrados para os fatores de riscos propostos em: FR. 

B, FR. D, FR. F, FR. G, FR. I, FR. L, FR. P, FR. Q e FR. R, portanto, dois a mais que na 

primeira etapa. Apesar disso, os valores atípicos nesta segunda etapa refletem uma posição do 
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especialista bem definida com valores nominais de irrelevante e pouco relevante, obtendo-se o 

valor nominal indiferente apenas para dois fatores, sugerindo-se que os resultados da primeira 

etapa, bem como as modificações efetuadas podem ter contribuído para a mudança e eliminado 

a indefinição da primeira etapa. 

O box-plot da segunda etapa confirma visualmente a elevação das mediana para 4 ou 5 

e a diminuição das diferenças interquartis. Demonstra ainda, como a opinião dos profissionais 

foi alterada quando precisaram fazer uma segunda avaliação, conhecendo os resultados da 

primeira etapa apresentados pelo grupo. Percebe-se que em metade dos problemas, a mediana 

mudou para 4. Porém, é importante frisar que ainda que as condições ou atributos tenham sido 

identificados como fatores de risco na experiência dos especialistas com a obtenção de 

percentuais (respostas SIM) bastantes altos para a maioria dos  itens propostos, portanto, com 

a obtenção do consenso (80%), os resultados também evidenciam que o consenso proposto não 

foi atingido para o grau de relevância deles. 

 

4.7.3 Segunda questão para consenso 

 

Quanto à segunda pergunta para consenso dos especialistas, estratégias/soluções para a 

minimização dos erros de medicação LASA, os resultados são apresentados na Figura 18 com 

a representação geral da distribuição dos graus de concordância atribuídos pelos especialistas, 

conforme os valores nominais da escala 100ikert que varia de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente 

e 5 concordo totalmente.   

Eles refletem a opinião dos especialistas quanto à concordância ou não sobre as 

estratégias/soluções que poderiam ser implementadas no Brasil, numa política regulatória,  

considerando-se o impacto e a viabilidade, num prazo de cinco anos, bem como os agentes 

apontados como afetados: Anvisa, pacientes, indústria, serviços assistências e farmácia 

comunitária, para minimização de erros de medicação LASA. 
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Figura 18: Segunda etapa – Distribuição dos Graus de Concordância pelas Estratégias 

 

 

Para esta segunda etapa o consenso (80%) quanto ao grau de concordância para as 

estratégias foi obtido para 12 das 15 propostas, considerando o GR como a soma dos valores 

nominais concordo e concordo totalmente. Obtiveram valores acima de 80% as estratégias B, 

C, D, E, L, M, N, O, valores acima de 90% as estratégias A, H, I, P. Apesar de não ter atingido 

o consenso proposto nesta pesquisa entre os profissionais respondentes, as propostas F e G 

obtiveram um GC importante de  74,2%. A estratégia J sugerida na pergunta discursiva na 

primeira etapa não foi reconhecida como sendo uma estratégia aplicável conformes os 

parâmetros definidos nesta pesquisa. 

Algumas propostas de estratégias inseridas nesta segunda etapa foram sugeridas pelos 

especialistas na pergunta aberta da primeira etapa e outras foram acrescidas de pequenos 

detalhamentos ou complementos necessários ao melhor entendimento da proposta. Da mesma 

forma que para fatores de risco, a ordem das propostas pode ter sofrido modificações. O 

comparativo entre as duas etapas está apresentado em seção específica. Também foram 

calculadas as medianas e as distâncias interquartis, apresentadas na Tabela 8: 
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Tabela 8: Resultados das medianas e distâncias interquartis para estratégias 

propostas na segunda etapa 

 

 

Conforme os resultados apresentados a mediana 5 foi atingida para as todas as propostas 

nesta segunda etapa, exceto, para as Estrat. F e J. Também as distâncias interquartis ficaram em 

1, à exceção das estratégias G, J e L. De toda forma, a convergência qualificada de opiniões 

entre os especialistas ficou evidenciada. 

A utilização de pictogramas “Sinais que através de uma figura ou de um símbolo 

permitem a representação de algo” pode contribuir para facilitar a compreensão do paciente em 

Pergunta Decrição das estratégias/soluções minimização de erros de medicação Mediana

Distância 

Interquartil

Estrat. A

Os pictogramas são sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permitem desenvolver 

a representação de algo. Logo, a inclusão de adesivos com símbolos ou pictogramas poderia ser 

utilizada como um fator de segurança para medicamentos semelhantes. 5 1

Estrat. B

Inclusão das indicações terapêuticas e/ou diagnóstico nas prescrições para evitar a ocorrência de 

medicamentos LASA, quando aplicável, conforme o ambiente de uso do medicamento. 

Exemplo:  Bupropiona (antidepressivo e antitabágico) X Buspirona ( ansiolítico)

5 1

Estrat. C

Exigência regulatória para o uso conjunto do nome da marca e do nome genérico (entre 

parênteses) nas prescrições hospitalares, para uso ambulatorial e para aquisição em farmácias 

comunitárias. Exemplo: Nome de marca® Abelcept ® (DCB), (Complexo lipídico de 

Anfotericina B) 5 1

Estrat. D

Adoção de estratégia específica (mesmo na farmácia comunitária) para o armazenamento 

separado de produtos com nome semelhante, com atenção especial no caso de medicamentos 

com margem terapêutica estreita.Exemplo: Pares LASA Clorpromazina x Clorpropamida. 5 1

Estrat. E

Distribuição automatizada por meio de dispositivos eletrônicos e tecnologia de serialização 

(código DataMatrix), que tornam a cadeia de suprimentos de saúde mais segura, além de mais 

eficiente e precisa. 5 1

Estrat. F

Estímulo à utilização de Algoritmos de computador que detectam possíveis erros de LASA 

analisando nomes, prescrição de medicamentos e dados de diagnóstico. 4 2

Estrat. G

Desenho de um sistema internacional para a validação de nomes de novos medicamentos que 

considerem fatores de possíveis confusões. Exemplo de ação: Triagem e colaboração entre 

autoridades regulatórias para a identificação de potencialidade para formação de pare LASA ou 

ocorrência de erros em outros mercados nos primeiros cinco anos de registro do medicamento. 5 1,5

Estrat. H

Incorporar nos currículos de formação profissional da saúde orientações mínimas sobre 

medicamentos LASA, especialmente para medicamentos potencialmente perigosos 5 1

Estrat. I

Desenvolvimento de estratégias para envolver pacientes e seus cuidadores na redução de riscos 

através da revisão dos medicamentos dispensados, confirmando as indicações, aparência 

esperada e as e possíveis reações adversas da medicação. 5 1

Estrat. J

Exigência regulatória para a utilização pela indústria de um prefixo ou sufixo padrão por classe 

de medicamentos:Exemplo: Antibióticos - Sufixo/prefixo (ATB); Antivirais - Sufixo/prefixo 

(VIR) 4 2

Estrat. L

Estímulo à adoção do prontuário eletrônico para prevenção de prevenção de erros medicação, 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA 5 2

Estrat. M 

Estabelecimento de vigilância e monitoramento de medicamentos LASA, com a definição de 

indicadores de segurança do paciente específicos relacionados aos medicamentos LASA a serem 

monitorados em serviços de saúde 5 1

Estrat. N

Definição de fluxos para o processo de investigação imediata de ocorrência de erros medicação, 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA e instituição de plano de melhoria para 

prevenção destes erros em serviços de saúde 5 1

Estrat. O

Estabelecimento das competências dos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) para prevenção de erros medicação, envolvendo os relacionados aos medicamentos 

LASA 5 1

Estrat. P

Reforço à elaboração e atualização (anual) da lista de medicamentos LASA pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e estar disponível em 

todas as unidades de atendimento/tratamento, em lugar de fácil acesso e visualização 5 1
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como utilizar o medicamento corretamente teve um grau de concordância de 90,3% entre os 

profissionais participantes desta pesquisa. A utilidade dessa solução é confirmada por alguns 

estudos (CIOCIANO e BAGNASCO, 2014; LARMENÉ-BELD et al., 2018). 

 A Estrat. B , obteve o consenso entre os especialistas com 80,7% das respostas e trata 

da “Inclusão das indicações terapêuticas e/ou diagnóstico nas prescrições para evitar a 

ocorrência de troca entre pares de medicamentos LASA, como Lanoxin® – digoxina 

(insuficiência cardíaca ) versus Lenoxin® – levotiroxina sódica ( hipotireoidismo)” é 

confirmada como eficiente na literatura por Seoane-Vazquez et al. (2017), Cheng et al. (2018) 

e Kron et al. (2018). 

A proposta “Exigência regulatória para o uso conjunto do nome da marca e do nome 

genérico (entre parênteses) nas prescrições hospitalares, para uso ambulatorial e para aquisição 

em farmácias comunitárias. Exemplo: Nome de marca® Abelcept ® (DCB), (Complexo 

lipídico de Anfotericina B)” foi sugerida por uma especialista e submetida para a avaliação do 

grupo na segunda etapa na Estrat. C. Apesar do consenso obtido de 83,9% de concordância 

entre os respondentes, ela não poderá figurar como uma exigência regulatória por contrariar as 

diretrizes definidas em normativos legais para a prescrição de medicamentos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), quais sejam: Lei nº. 9787/99, RDC nº 51/2007 que preconizam 

que no SUS as prescrições pelo profissional responsável adotarão, obrigatoriamente, a DCB, 

ou, na sua falta, a DCI, portanto a estratégia poderia ser aplicada com limitações para as 

prescrições no âmbito privado (BRASIL, 1999b, 2007). 

A proposta “Adoção de estratégia para o armazenamento separado de produtos com 

nome semelhante, especialmente os medicamentos potencialmente perigosos (com alto 

potencial de causar danos ao paciente, estrat. D obteve consenso de 87,1% nesta segunda etapa. 

Importante recordar que a condição de armazenamento não foi identificada como um fator de 

risco que deva ser incluído na matriz de risco para análise e concessão de nomes de 

medicamentos. De toda forma, o consenso para a estratégia é corroborado por Ciociano e 

Bagnasco (2014), pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (2014) e 

Kuitunen et al. (2020). 

No que concerne ao uso de tecnologias para aumentar a segurança no uso de 

medicamentos, a distribuição automatizada por meio de códigos de serialização (Datamatrix), 

o estímulo ao uso de algoritmos para a detecção de possíveis erros com medicamentos LASA, 

a adoção e o incentivo à adoção do prontuário eletrônico obtiveram os seguintes grau de 

concordância 87,1%, 74,2 e 87,1%, respectivamente. Tais achados são confirmados por Rash-
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Foanio et al 2017, Larmené -Beld et al. (2018), Figueredo-Escriba et al. (2019) e Lambert el 

al. (2019). 

O “Desenho de um sistema internacional para a cooperação e validação de novos nomes 

de medicamentos que considerem possíveis fatores para possíveis confusões”, como por 

exemplo, com o screening para a identificação de pares LASA ou ocorrências de erros em 

outros mercados não foi reconhecida pelo grupo como uma estratégia a ser aplicada ao Brasil 

com GC de 74,2%. De toda forma, Larmené-Beld et al. (2018) aponta esse sistema como uma 

solução possível. 

As estratégias H e I  se referem à “Incorporação à formação do profissional de saúde de 

orientações mínimas sobre medicamentos LASA”, especialmente para medicamentos 

potencialmente perigosos e o “Desenvolvimento de estratégias para envolver pacientes e seus 

cuidadores na redução de riscos através da revisão dos medicamentos dispensados, 

confirmando as indicações, aparência esperada e as e possíveis reações adversas da medicação” 

obtiveram graus de concordância de 93,6% e 90,3%, respectivamente. A última proposta é 

confirmada como potencial solução por Berger et al. (2014) e Park e Giap (2020). 

As estratégias propostas nos itens M, N, O e P obtiveram graus de concordância entre 

83,9% a 90,4% atribuídos pelos especialistas. Tais estratégias foram sugeridas pelos 

especialistas na pergunta discursiva sobre as estratégias faltantes identificadas na experiencia 

deles.  

As soluções se referem ao “Estabelecimento de vigilância e monitoramento de 

indicadores de medicamentos LASA”, “Definição de fluxos para o processo de investigação 

imediata de ocorrência de erros de medicação LASA, “Estabelecimento das competências dos 

órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na investigação dos erros de medicação 

LASA e o “o reforço à elaboração e atualização da lista de medicamentos LASA com a 

disponibilização para fácil visualização”. À exceção da Estrat. O, todas estão previstas no 

Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamento do MS (2013), 

mas, não de forma específica para medicamentos com nomes e aparência similares. 

A Figura 19 representa o box-plot para as propostas de estratégias da segunda etapa de 

consenso.  
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Figura 19: Segunda etapa – Box-plot dos Graus de Concordância pelas Estratégias 

 

 

O box-plot confirma visualmente o consenso obtido para 80% das estratégias propostas 

com mediana 5 para a quase totalidade delas. Ademais, fica demonstrada a convergência entre 

as opiniões dos especialistas que responderam à pesquisa com a distribuição homogênea das 

respostas tendo com distância interquartil o valor 1.  

Foram observados valores discrepantes (discordo – 2) da maioria para algumas 

estratégias. A maioria deles foi atribuída por especialistas em regulação. Infere-se que tenham 

tido condições de avaliar os impactos nos agentes afetados, bem como a viabilidade de 

implementação num prazo de até cinco anos conforme os critérios definidos para a avaliação 

das estratégias propostas de maneira mais aprofundada por conhecerem o rito administrativo 

regulatório de se estabelecer novas normas sanitárias. 

 

4.8 COMPARATIVO ENTRE ETAPA 1 VERSUS ETAPA 2 PARA AS PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS QUE 

SOFRERAM DETALHAMENTOS OU COMPLEMENTAÇÕES 

 

As figuras abaixo demonstram a influência dos detalhamentos com exemplos, inserção 

de figuras, complementação com as sugestões feitas pelos especialistas na pergunta discursiva 

da primeira etapa. Registre-se que as propostas de estratégias mudaram a ordem entre as etapas. 
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Figura 20: Etapa 1 versus Etapa 2 quanto ao grau de concordância para as estratégias de 

minimização de erros LASA 

 

 

A utilização de pictogramas “Sinais que através de uma figura ou de um símbolo 

permitem a representação de algo” pode contribuir para facilitar a compreensão do paciente em 

como utilizar o medicamento corretamente teve um grau de concordância na etapa 1 (Estrat C- 

1) 67,7%  de 90,3% (Estrat. A – 2) na etapa 2, quando da inserção de uma figura  demonstrando 

a utilidade  da estratégia para o uso seguro do medicamento. 

O consenso entre os especialistas com 80,7% (Estrat. B -2 e Estrat. E-1 64,5%) foi 

atingido quando da inclusão de um exemplo com um par de medicamentos LASA, 

apresentando-se a “Inclusão das indicações terapêuticas”: Lanoxin® – digoxina (insuficiência 

cardíaca) versus Lenoxin® – levotiroxina sódica (hipotireoidismo). 

A proposta “Exigência regulatória para o uso conjunto do nome da marca e do nome 

genérico (entre parênteses) nas prescrições hospitalares, para uso ambulatorial e para aquisição 

em farmácias comunitárias estratégia F -1, com GC de 71% na etapa 1 e a inclusão do exemplo: 

Nome de marca® Abelcept ® (DCB), (Complexo lipídico de Anfotericina B)” provocou a 

mudança da opinião dos especialistas passando para um GR de 83,9%, Estrat. C- 2. 
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Figura 21: Etapa 1 versus Etapa 2 quanto ao grau de concordância para as estratégias 

de minimização de erros LASA 

 

 

 

A proposta “Adoção de estratégia para o armazenamento separado de produtos com 

nome semelhante, especialmente os medicamentos potencialmente perigosos (com alto 

potencial de causar danos ao paciente (Estrat. G-1 e Estrat. D-2) e “Uso de tecnologias para 

aumentar a segurança no uso de medicamentos, a distribuição automatizada (Estrat. I-1 e E-2) 

por meio de códigos de serialização (Datamatrix) saíram do percentual de 70% para 87,1% na 

segunda etapa.  

A opinião dos especialistas foi influenciada pela complementação de que a 

armazenagem para evitar erros com medicamentos potencialmente perigosos  e com o 

esclarecimento de que a automatização da dispensação de medicamentos com códigos de barras 

não seria obrigatória para todos os ambientes, obedecendo os critérios observados para o 

consenso na questão: impacto, viabilidade de implementação num prazo de cinco considerando 

os agentes afetados. 

Já para as propostas de estratégias de incentivo à “Utilização de algoritmos” (Estrat. J-

1 e Estrat. F2) e “Desenho de um sistema internacional” (Estrat. N – 1 e Estrag G -2) não se 
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notou mudança importante em direção ao consenso proposto, com a manutenção da opinião dos 

especialistas da primeira etapa de que não se trata de estratégias aplicáveis à realidade brasileira 

de acordo com os parâmetros de impacto e viabilidade definidos nesta pesquisa. Dito isso, 

infere-se que a opinião deles não mudaria caso houvesse uma terceira etapa, já que as mudanças 

foram bem sutis entre uma etapa e outra. Acrescentar exemplos ou complementações mais 

ostensivas poderiam introduzir um viés e forçar o consenso. 

 

4.9 A OBTENÇÃO DO CONSENSO 

 

O ranking final descrito a seguir demostra a obtenção do consenso proposto de 80% 

para a maioria dos itens estudados já na segunda etapa da pesquisa por se inferir a possível 

estabilização nas respostas após as modificações ocorridas de uma etapa para outra com a 

introdução de exemplos, figuras e detalhamentos a partir das sugestões dos próprios 

especialistas na primeira etapa. As comparações apresentadas, anteriormente, entre as duas 

etapas corroboram essa ideia. Ademais, uma terceira rodada poderia introduzir um viés e 

induzir a um consenso absoluto forçado, o que colocaria em dúvida a validade do estudo. 

Diamond et al. (2014), em uma revisão sistemática realizada entre os anos 2000 e 2009 

apontou que de 100 estudos encontrados, 48 deles obtiveram o consenso com a realização de 

duas etapas ou rodadas. 

O consenso proposto foi obtido para 17 das 23 propostas de fatores de risco/problemas 

para a matriz de risco de análise de nomes de medicamentos e de 18 para as 21 estratégias 

estudadas de minimização de erros LASA. Não houve consenso para o grau de relevância (GR) 

atribuído para a maioria dos fatores de risco. 

Registre-se que existe divergência na literatura sobre a necessidade do consenso para 

todas as questões. Alguns autores afirmam que não é necessário o consenso para todas as 

questões, não havendo prejuízos para os objetivos da pesquisa (CARDOSO et al., 2005).  

 

 

4.9.1 Ranking dos fatores de risco/problemas que atingiram o consenso proposto (80%) no 

estudo 

 

A Tabela 9, a seguir, mostra que o painel de especialistas identificou 17 fatores 

(problema, condição ou atributo), de acordo com suas experiências profissionais, como fatores 
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que devem constar na matriz de risco para análise das propostas e concessão de nomes de 

medicamentos no Brasil. Importante destacar que o consenso considerado está demonstrado 

pela observância do percentual de reconhecimento deles na experiência dos profissionais que 

responderam à pesquisa.  

 

Tabela 9: Ranking final do consenso das propostas de fatores de risco que poderão compor 

a matriz de análise de nomes de medicamentos 

 

 

4.9.2 Ranking das estratégias/soluções que atingiram o consenso proposto (80%) no estudo 

 

Após duas etapas do Delphi, os especialistas reconheceram 18 propostas de 

estratégias/soluções com uma convergência qualificada de opiniões. Eles refletem a avaliação 

dos especialistas quanto à concordância ou não sobre as estratégias/soluções que poderiam ser 

implementadas no Brasil, considerando-se o impacto e a viabilidade, num prazo de cinco anos, 

bem como os agentes afetados: Anvisa, pacientes, indústria, serviços assistenciais e farmácia 

comunitária, apresentados na tabela 10  

 

Fatores de risco/problema para matriz de risco Percentual

Colidência ortográfica. Ex: Floratil (antidiarréico) x Foradil (broncodilatador) 100,0%

Colidência combinada (ortográfica + fonética). Ex: Lasix (furosemida) x Lozix (antiulceroso) 100,0%

Identidade visual muito semelhante entre medicamentos de princípios ativos diferentes do mesmo mesmo 

laboratório ou de laboratórios diferentes (cor, tamanho e tipo de letra) 100,0%

Medicamento com mesmo princípio ativo em concentrações diferentes.Ex: sulfato de morfina 5mg/mL  x sulfato 

de morfina 50mg/mL 96,8%

Ausência de padronização de complementos que indicam mecanismos de liberação diferentes (liberação 

prolongada x liberação retardada. Ex: medicamento XP, medicamento XL 96,8%

Os nomes tem a mesma sílaba tônica (na mesma posição) + embalagem/rótulos semelhantes. Ex: Avanza 

(mitazapine) x Avandia (rosiglitozona) 93,5%

Colidência fonética. Ex: Alopurinol (antigotoso) x Haloperidol (neuroléptico) 93,5%

Os medicamentos tem pelo menos uma concentração e forma farmacêutica idênticas + embalagem/rótulos 

semelhantes 93,5%

Os medicamentos tem pelo menos uma via de administração idêntica +embalagem/rótulo semelhantes. Ex: 

vacinas tríplice viral x febre amarela 93,5%

Os medicamentos tem a mesma sílaba tônica, posologia de administração + embalagem/rótulo semelhantes 93,5%

A última sílaba do nomes é colidente (fonética e ortográfica) + embalagem/rótulo semelhantes. Ex: Avastin 

(bevacizumab) x Avaxim (vacina para Hep. A) 87,1%

Algumas das sílabas intermediárias (2ª, 3ª..) são colidentes (combinada) +embalagens/rótulos semelhantes. Ex: 

Ecazide (captopril + HDZ) x Escazine (triofluoperazina) 83,9%

Os medicamentos tem indicação terapêutica semelhante 83,9%

Existe a colidência combinada (fonética + grafia) entre dois nomes de medicamentos e apenas um deles é isento 

de prescrição médica para todos as apresentações 83,9%

Existe a colidência combinada (fonética + grafia) entre dois nomes de medicamentos e apenas um deles é  

ulitizado com retenção de receita. 83,9%

A primeira sílaba dos nomes é colidente (combinada) + embalagem e rótulos semelhantes 80,6%

Colidência com DCB (maior que 50%) quando este não faz parte da composição. Ex: DCB - Atorvastatina x 

nome - Torvasta 80,6%
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Tabela 10: Ranking final do consenso para as propostas de estratégias/soluções para a 

minimização de erros LASA 

 

 

 

Estratégias/soluções para minização de erros de medicação LASA Percentual

Diferenciação das informações essenciais e layouts das embalagens e rótulos para permitir a 

leiturabilidade 100,0%
Adoção de estratégia de diferenciação nas situações em que um mesmo medicamento com 

diferentes concentrações deve ser distinguido por tamanho do produto, do frasco, pela cor, forma 98,0%Utilização de etiquetas adesivas indeléveis que permitem contraste de cores em ampolas e frascos 

ampolas, não sendo mais permitida a gravação direta das informações nas ampolas de vidro, pela 

limitação dessa prática quanto a visualização e diferenciação das informações essenciais, que 

facilitam os erros de medicação 98,0%

Intensificação da cultura de notificação de erros de medicação, especialmente relacionados aos EM 

LASA 98,0%

Incorporação nos currículos de formação profissional da saúde de orientações mínimas sobre 

medicamentos LASA, especialmente para os potencialmente perigosos 96,0%

Intensificação de estratégias de capacitação sobre medicamentos LASA, com foco nos fatores de 

risco potencializadores dos erros e nas estratégias de minimização deles 96,0%

Desenvolvimento de estratégias para envolver pacientes, familiares e cuidadores na redução de 

risco através da revisão dos medicamentos dispensados, confirmando as indicações, a aparência 

esperada e as poss´vieis reações adversas da medicação. 94,0%

Reforço a elaboração e atualização (anual) da lista de medicamentos LASA pela CFT, NSP e deixá-

la disponível em todas as unidades de atendimento/tratamento em lugar de fácil acesso  94,0%

Definição de fluxos para o processo de investigação imediata de ocorrência de erros de medicação, 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA e instituição de plano de melhoria para 

prevenção de erros de medicação 92,5%

Estabelecimento das competências dos entes do SNVS para prevenção de erros de medicação 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA 92,5%

Estímulo à adoção do prontuário eletrônico para prevenção de erros de medicação, envolvendo os 

relacionados aos medicamentos LASA 91,8%

Os pictogramas são sinais que através de uma figura ou de um símbolo permitem desenvolver a 

representação de algo. Logo, a inclusão de adesivos com símbolos ou pictogramas poderia ser 

utilizada como um fator de segurança para medicamentos semelhantes. 90,3%

Estabelecimento de vigilância e monitoramento de medicamentos LASA, com a definição de 

indicadores de segurança do paciente específicos relacionados aos medicamentos LASA a serem 

monitorados em serviços de saúde 90,3%

Adoção de estratégia especifica (mesmo para farmácia comunitária) para o armazenamento 

separado de produtos com nomes semelhantes, especialmente para medicamentos potencialmente 

perigosos. Ex: pares LASA Clorpromazina x Clorpropramida 87,1%

Distribuição automatizada por meio dispositivos eletrônicos e tecnologias de serialização (código 

Datamatrix) que tornam a cadeia de suprimentos de saúde mais segura, além de eficeinte e precisa 87,1%
Exigência regulatória para adoção da estratégia Tall Man Lettering  pela insdústria farmacêutica 

como item de segurança para diferenciar os medicamentos LASA que consiste na utilização de 

letras em caixa alta em partes do nome do medicamento, ressaltando e acentuando as suas 87,1%

Exigencia regulatória para o uso do conjunto de nome da marca e do nome genérico (entre 

parênteses) nas prescrições hospitalares,uso ambulatorial e para aquisição em farmàcias 

comunitárias. Ex: Abelcept (complexo lipídico de Anfotericina B) 83,9%

Inclusão de indicações terapêuticas e/ou diagnóstico nas prescrições  para evitar a ocorrência de 

erros de medicação LASA, quando aplicável, conforme o ambiente de uso do medicamento. Ex: 

Bupropiona (antidepressivo e antitabágico) x Buspirona (ansiolítico) 80,6%
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5 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

As implicações práticas desta pesquisa em administração pública, no âmbito da 

vigilância sanitária, requerem a adoção de ações regulatórias para sua concretização. Essa 

concretização dependerá da escolha das melhores opções regulatórias que atinjam as causas 

raízes do problema identificado bem como alcance os objetivos pretendidos. As opções 

regulatórias podem ser do tipo explícitas, normativas (do tipo comando controle) baseadas na 

criação de obrigações para mudar o comportamento do agente afetado ou pode ser responsiva, 

alternativa, à essa regulação tradicional (não normativas)  que podem compreender o incentivo 

econômico, autorregulação, corregulação, recomendações e  até campanhas de informação 

(ANVISA, 2019).  

Na Anvisa, os instrumentos regulatórios estão organizados conforme as modalidades de 

atuação, a exemplo de: Regulamentação (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC e Instrução 

Normativa - IN), que é do tipo normativa e Recomendação (Guia), Orientação e Informação 

(Manual, Perguntas e respostas, alertas, instrumento de comunicação), Autorregulação (Código 

de conduta), entre outros, que são do tipo não normativo (ANVISA, 2019).  

As implicações práticas sugeridas neste trabalho para a melhoria da qualidade 

regulatória do processo de análise e concessão de nomes de medicamentos e estratégias para  a 

minimização de erros LASA, adotarão a opção regulatória normativa: i) proposta de revisão de 

RDC (considerando que o tema já é regulamentado e, a observância dos normativos 

internacionais vigentes) e outra não normativa: ii) proposta de uma Guia (recomendação) em 

caráter complementar à RDC, descritos em seção específica a seguir. 

No que concerne às estratégias para a minimização de risco de erros de medicação 

LASA, serão divididas entre as que devem ser incorporadas a instrumentos normativos já 

vigentes e as que devem figurar como recomendações que buscam a colaboração de outros 

agentes afetados por elas, também descritas em seção específica, à frente. 

Faz-se necessário informar que as propostas a seguir necessitam cumprir o rito do 

processo administrativo regulatório vigente na Agência, estabelecido pela Portaria nº 1741, de 

12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para melhoria da 

qualidade regulatória na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), portanto, que 

devem cumprir todas as etapas do ciclo regulatório, incluindo o levantamento de subsídios, a 
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exemplo dos achados do presente estudo que poderão servir de evidência para a realização de 

uma Análise de Impacto Regulatório – AIR7.  

 

5.5 PROPOSTA DE MELHORIA REGULATÓRIA PARA A ANÁLISE E CONCESSÃO DE NOMES DE 

MEDICAMENTOS NO BRASIL 

 

A análise de nomes comerciais de medicamentos no Brasil atualmente está baseada nos 

requisitos e objetivos definidos na RDC 59/2014, na Lei 6.360/1976 e nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde – OMS de proteção do INN (International Nonproprietary 

Name). 

Adicionalmente aos critérios que estão definidos na legislação, as propostas de nomes 

de medicamentos são submetidas à análise de colidência ortográfica e fonética com outros 

nomes de medicamentos já registrados no país. Essa avaliação é realizada pelo programa POCA 

(Phonetic and Orthographic Computer Analysis) e serão considerados nomes colidentes 

quando houver alta similaridade combinada, ou seja, maior que 70% de colidência ortográfica 

e fonética. 

Finalmente, quando é identificada uma colidência combinada acima de 70% é facultada 

à proponente do nome do medicamento, conforme a OS nº 43/2017,  artigo 6º, que seja 

preenchida a matriz de risco que contempla as características intrínsecas dos medicamentos, 

considerando o risco de confusão, troca e ocorrência de erros de medicação nas etapas de  

prescrição, dispensação, administração e/ou uso do medicamento, conforme critérios 

determinados na matriz de risco. 

Os resultados dessa pesquisa focados nos possíveis fatores de risco para a análise de 

nomes de medicamentos que poderiam levar a erros de medicação, especialmente os LASA e 

nas possíveis estratégias que poderiam minimizar a ocorrências desses erros permitiram a 

reflexão e a reavaliação de alguns critérios, condições e outros atributos definidos no processo 

de submissão de propostas de nomes pela indústria farmacêutica, bem como, para o processo 

regulatório de análise e concessão de nomes de medicamentos, especialmente, nos fatores que 

compõe a matriz de risco vigente.  

 
A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é um processo sistemático de análise, baseado em evidências, 

que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das opções 

de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e 

subsidiar a tomada de decisão. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/analise-de-impacto-

regulatorio>. Acesso em: 22 set. 2020. 

http://portal.anvisa.gov.br/analise-de-impacto-regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/analise-de-impacto-regulatorio
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Dito isso, este trabalho propõe alteração e atualização do processo regulatório vigente 

para a submissão, análise e concessão de nomes proprietários de medicamentos. A proposta 

está baseada nos resultados desta pesquisa, conforme o consenso definido pelos especialistas, 

somados a pilares básicos identificados nos artigos científicos considerados neste estudo e nas 

melhores práticas de outras autoridades regulatórias. A proposta de melhoria regulatória está 

dividida em três aspectos: 

 

• Alteração da principal norma que dispõe sobre os nomes dos medicamentos, seus 

complementos e a formação de famílias de medicamentos, a RDC nº. 59/2014, com a 

inclusão dos seguintes critérios: 

 

▪ Verificação de atributos relacionados à embalagem, rotulagem e design de 

medicamentos que possam induzir a erros de medicação considerando aspectos como: 

cor, tamanho e tipo da letra, identidade visual semelhante, especialmente quando 

combinados com atributos específicos do medicamento como: forma farmacêutica, 

concentração, regime posológico, classe terapêutica, além da colidência nos nomes dos 

medicamentos seja ortográfica, fonética ou ambas; 

▪ Combinação de fatores de risco que consideram as características intrínsecas dos 

medicamentos, restrição de uso, população alvo com colidência ortográfica, fonética e 

fatores associados ao design, embalagens e rótulos propostos no momento do registro 

do medicamento; 

▪ Obrigatoriedade de adoção da estratégia Tall Man Lettering para a diferenciação de 

nomes de medicamentos potencialmente perigosos (destaque em negrito e em letras 

maiúsculas da parte diferente do nome dos medicamentos que apresentam som e/ou 

grafia semelhantes - vinBLAStine versus vinCRIStine e CISplatin versus 

CARBOplatin, por exemplo: 

▪ Apresentação pela indústria farmacêutica, no momento da submissão da proposta de 

nomes, de relatórios de erros de medicação com o objetivo de identificar informações 

relevantes sobre problemas e falhas que levam ao erro de medicação quando o produto 

já estiver registrado em outros países;  

▪ Definição de critérios para uso da estratégia de umbrella branding ou família de 

medicamentos; 

▪ Definição de critérios para o reuso de nomes de nomes de medicamentos 

descontinuados; 
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▪ Definição de critérios e significados para a adoção de complementos de marca ou 

elementos modificadores dos nomes de medicamentos dentro de uma mesma família, 

inclusive, aqueles que diferenciam medicamentos com mecanismo de liberação 

diferente no organismo. 

▪ Formalização de proposta de matriz de risco, tornando sem efeito a OS 43/2017. 

 

• Elaboração e publicação de um Guia de Boas Práticas no Desenvolvimento de Nomes 

Proprietários de Medicamentos.  

 

O guia não deve ser vinculativo, porém, deve conter elementos focados na segurança do 

paciente e, que, portanto, diminuam a chance de erro pelo usuário final.  

 

▪ Compilação em um único documento de todas as diretrizes e orientações que atualmente 

estão dispostas em pelo menos três legislações diferentes. Estes requisitos estão 

descritos na RDC 59/2014, na Lei 6.360/1976 e nas recomendações da Organização 

Mundial da Saúde – OMS de proteção do INN (International Nonproprietary Name) e 

na OS nº 43/2017;  

▪ Abordagem ampliada com foco além da segurança nos nomes similares fonética ou 

graficamente, envolvendo a avaliação de outros fatores de confundimento, por exemplo, 

as embalagens, rótulos, cenário entre outros; 

▪  Realização pela indústria farmacêutica, antes da submissão da proposta de nomes à 

Agencia, de estudos de usabilidade de medicamentos na realidade que considerem todos 

os ambientes (ambulatorial, hospitalar, domésticos), todos os agentes afetados 

(pacientes, cuidadores, familiares, profissionais de saúde) e o nível de escolaridade dos 

envolvidos (cuidador, técnico de enfermagem, técnico em farmácia); 

▪ Realização pela indústria farmacêutica, antes da submissão da proposta de nome à 

Agência, de testes laboratoriais de memória e percepção de nomes de medicamentos 

que indiquem de erro de confusão no nome real de medicamentos, considerando a 

percepção visual, a auditiva e a memória de curto prazo de pares de nomes de 

medicamentos parecidos. 
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5.6 PROPOSTA DE ESTRUTURA BÁSICA PARA O GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE NOMES DE MEDICAMENTOS 

 

I. INTRODUÇÃO ............................................... .......................... 

II. COMPILAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES .......................................... 

III. ROTEIRO DE ANÁLISE ............................................................. 

IV. TRIAGEM PRELIMINAR PARA IDENTIFICAR SEMELHANÇAS NA ORTOGRAFIA 

E FONÉTICA DE NOMES DE MEDICAMENTOS  

a) Avaliação de Colidência no POCA.................................................. 

b) Avaliação de Colidência com DCB............................................................ 

V. FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA PROPOSIÇÃO DE NOMES  

a) Nomes que incluem referência a atributos específicos do produto .......... 

b) Nomes que induzam a erros, confusão, troca e indicação de propriedades superiores ou 

enganosas e similares................................................................................ 

b) Frequência de administração .................... ................................................. 

c) Concentração, forma farmacêutica, via de administração........ 

c) Restrição de uso................ 

d) Restrição de venda ................ 

e) População alvo.................................................... 

VI. OUTROS FATORES PARA A AVALIAÇAO DE NOMES DE MEDICAMENTOS 

a)  Prefixos e sufixos de nomes adotados no Brasil ....... 

b) Mesmo nome proprietário para produtos contendo diferentes ingredientes ativos ...... 

e) Uso de símbolos, pictogramas e similares ............ 

f) Incorporação do nome do detentor do registro ...........................................  

g) Abreviações médicas .............................................. ..................................................  

VII. FORMAÇÃO DE FAMÍLIAS E MARCAS GUARDA-CHUVA (UMBRELLA 

BRANDING) 

i) entre medicamentos....................................................................................  

ii) entre produtos de categorias regulatórias diferentes ............................... 

iii) Complementos de nomes de marca......................... ......................................... 

VIII. CRITÉRIOS PARA REUTILIZAÇÃO DE NOMES DE MARCA.........  

IX. CRITÉRIOS PARA NOMES DE MEDICAMENTOS DE VENDA SEM PRESCRIÇÃO 

MÉDICA...... 

X. UTILIZAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO 
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i) combinação de fatores de risco 

XI.  MÉTODOS PARA AVALIAR A SEGURANÇA DE NOMES PROPRIETÁRIOS PARA 

EVITAR ERROS DE MEDICAÇÃO 

a)  Conduzir estudos de simulação de nomes .....................................................................  

 i) testes de usabilidade em cenários reais 

ii) testes laboratoriais de percepção de memória 

b) Relatórios de dados de erro de medicação ............................. .......................................  

c) Utilização de algoritmos para identificar nomes com potencial ortográfico, fonético e 

combinado 

ANEXOS 

I. LISTA PADRÃO DE COMPLEMENTOS DE NOMES DE MARCA 

II. MATRIZ DE RISCO 

III. LISTA DE DENOMINAÇÕES COMUNS BRASILEIRA (DCB) 

IV. LISTA DE PREFIXOS E SUFIXOS 

(Adaptado de Best Practices in Developing Proprietary Names for Drugs, FDA, 2016) 

 

• Proposta de Matriz de risco baseada na combinação de fatores (atributos ou condições) 

  

Recorde-se que na primeira pergunta de consenso os especialistas deveriam identificar 

a condição ou atributo como um fato de risco em suas experiencias e em seguida atribuir um 

grau de relevância para ele. 

Considerando que um dos principais achados deste estudo foi a necessidade de 

combinação de fatores de risco, que de forma isolada não possuem um grau de relevância 

importante sugere-se a elaboração de uma matriz que considere o agrupamento e a combinação 

de condições ou atributos, como exemplificado a seguir.  
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Figura 22: Proposta de matriz de risco para a análise de nomes com colidência 

combinada 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A proposta é que o setor farmacêutico ao protocolar a solicitação de registro de 

medicamento, além de enviar as propostas de nomes adequadas às legislações vigentes, de 

acordo com o roteiro de análise disponibilizado, e, caso apresente colidência com outro nome 

já registrado, deverão enviar também a  matriz de risco preenchida, indicando a possibilidade 

de aceitação dele, aliada a testes de usabilidade que poderiam demonstrar que não há evidências 

importantes para a ocorrências de erros de medicação no sistema de uso do medicamento (da 

prescrição ao uso). 

 

5.7 ESTRATÉGIAS IDENTIFICADAS NO CONSENSO PARA A MINIMIZAÇÃO DE ERROS LASA 

 

Sugere-se que as estratégias elencadas a seguir sejam absorvidas por legislação vigente, 

sobretudo a norma que dispõe sobre as regras para a rotulagem de medicamentos no Brasil, 

RDC nº 71/2009, cujo texto está em revisão, portanto, sendo oportuna a incorporação delas pela 

pertinência, enquadramento do tema e relevância para a Segurança do Paciente no contexto da 
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administração pública, com implementação nos próximos cinco anos. Já as estratégias descritas 

no Quadro 10 se enquadram no escopo de farmacovigilância. 

 

Quadro 10: Estratégias regulatórias enquadradas no escopo da norma de rotulagem de 

medicamentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 11: Estratégias regulatórias enquadradas no escopo da área de farmacovigilância 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As estratégias a seguir, dispostas no Quadro 11, se enquadram como orientações e 

estímulos para os vários agentes afetados (serviços assistenciais, cursos na área de saúde, 

indústria farmacêutica, farmácias comunitárias, Ministérios da Saúde e Educação) e que podem 

estar dispostas em campanhas educativas, orientações internas, protocolos e outros documentos 

similares relativos à Segurança do Paciente, particularmente, em documentos sobre uso seguro 

de medicamentos LASA. 

 

 

Diferenciação das informações essenciais e layouts das embalagens e rótulos para permitir a leiturabilidade

Adoção de estratégia de diferenciação nas situações em que um mesmo medicamento com diferentes 

concentrações deve ser distinguido por tamanho do produto, do frasco, pela cor, forma

Utilização de etiquetas adesivas indeléveis que permitem contraste de cores em ampolas e frascos 

ampolas, não sendo mais permitida a gravação direta das informações nas ampolas de vidro, pela 

limitação dessa prática quanto a visualização e diferenciação das informações essenciais, que facilitam os 

erros de medicação

Os pictogramas são sinais que através de uma figura ou de um símbolo permitem desenvolver a 

representação de algo. Logo, a inclusão de adesivos com símbolos ou pictogramas poderia ser utilizada 

como um fator de segurança para medicamentos semelhantes.

Exigência regulatória para adoção da estratégia Tall Man Lettering pela insdústria farmacêutica como item 

de segurança para diferenciar os medicamentos LASA que consiste na utilização de letras em caixa alta 

em partes do nome do medicamento, ressaltando e acentuando as suas diferenças. Ex: DOBUTamina e 

DOPAmina."

Intensificação da cultura de notificação de erros de medicação, especialmente relacionados aos erros de 

medicação LASA

Definição de fluxos para o processo de investigação imediata de ocorrência de erros de medicação, 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA e instituição de plano de melhoria para prevenção de 

erros de medicação 

Estabelecimento das competências dos entes do SNVS para prevenção de erros de medicação envolvendo 

os relacionados aos medicamentos LASA
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Quadro 12: Estratégias/orientações para uso seguro de medicamentos LASA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

É importante registrar que são apontadas algumas limitações para a técnica Delphi, seja 

no formato eletrônico ou na forma convencional. Apesar de todas as vantagens que a pesquisa 

Delphi realizada pela Internet apresenta em relação à aplicação da pesquisa de forma 

tradicional, existem questões importantes na aplicação do método que devem ser considerados, 

entre eles: tratamento dos resultados estatisticamente não aceitáveis, dificuldade na seleção dos 

respondentes, sendo a escolha determinante para os resultados da pesquisa e, portanto com a 

possibilidade de introdução de viés causada pela escolha deles, possibilidade de forçar o 

consenso indevidamente e a dificuldade de se preparar um questionário que não crie vieses nas 

repostas (MARQUES e FREITAS, 2018; WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000). 

No contexto da seleção dos participantes é importante destacar que alguns especialistas 

do presente painel podem representar a opinião das instituições que representam e não a visão 

individual do especialista e isso pode introduzir um viés nos resultados do estudo. Isso pode 

acontecer com os representantes da indústria farmacêutica, por exemplo. Para pelo menos dois 

fatores de risco foi identificado que apesar de dois especialistas da indústria terem reconhecido 

Incorporação nos currículos de formação profissional da saúde de orientações mínimas sobre medicamentos 

LASA, especialmente para os potencialmente perigosos

Intensificação de estratégias de capacitação sobre medicamentos LASA, com foco nos fatores de risco 

potencializadores dos erros e nas estratégias de minimização deles

Desenvolvimento de estratégias para envolver pacientes, familiares e cuidadores na redução de risco 

através da revisão dos medicamentos dispensados, confirmando as indicações, a aparência esperada e as 

poss´vieis reações adversas da medicação. 

Reforço a elaboração e atualização (anual) da lista de medicamentos LASA pela CFT, NSP e deixá-la 

disponível em todas as unidades de atendimento/tratamento em lugar de fácil acesso  

Definição de fluxos para o processo de investigação imediata de ocorrência de erros de medicação, 

envolvendo os relacionados aos medicamentos LASA e instituição de plano de melhoria para prevenção de 

erros de medicação 

Estímulo à adoção do prontuário eletrônico para prevenção de erros de medicação, envolvendo os 

relacionados aos medicamentos LASA

Estabelecimento de vigilância e monitoramento de medicamentos LASA, com a definição de indicadores 

de segurança do paciente específicos relacionados aos medicamentos LASA a serem monitorados em 

serviços de saúde

Adoção de estratégia especifica (mesmo para farmácia comunitária) para o armazenamento separado de 

produtos com nomes semelhantes, especialmente para medicamentos potencialmente perigosos. Ex: pares 

LASA Clorpromazina x Clorpropramida

Distribuição automatizada por meio dispositivos eletrônicos e tecnologias de serialização (código 

Datamatrix) que tornam a cadeia de suprimentos de saúde mais segura, além de eficeinte e precisa
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a colidencia gráfica ou fonética de nomes como um fator de risco, eles atribuíram o grau de 

relevância “indiferente” a tais fatores, portanto subestimando o problema, já que vários estudos 

apontaram que a colidência de nomes é um fator de risco muito relevante para a ocorrência de 

erros. 

 Ademais, o tema requer uma avaliação multidisciplinar, porém, essa heterogeneidade 

também pode ter contribuído para a dificuldade de obtenção do consenso para os graus de 

relevância dos fatores de risco/problemas propostos. A avaliação de cada especialista pode não 

refletir a opinião da população em geral. 

Alguns autores defendem que a técnica Delphi pode ser utilizada como uma técnica de 

prognóstico e de prospecção de cenários e eventos futuros, mas, também com o objetivo de 

apoiar a tomada de decisões estratégicas e políticas. Outros autores o consideram uma técnica 

pouco vantajosa no que diz respeito ao seu custo de preparação e ao tempo de execução. Para 

o presente estudo a técnica foi considerada muito oportuna, em função da ocorrência da 

Pandemia causada pelo SARS Covid-19 que preconiza a medida de distanciamento social, 

inviabilizando a entrevista presencial. A técnica utilizada na versão Web Delphi permitiu a 

coleta de dados com especialistas distanciados geograficamente e num tempo mais reduzido, 

incluindo participantes da academia, da assistência médico-hospitalar, de instituições públicas 

e privadas, instituto de práticas seguras no uso de medicamento, indústria farmacêutica, bem 

como especialistas em regulação da própria Anvisa sem custo importante com a utilização da 

internet como estratégia de comunicação acessível com o painel de especialistas.  

É importante mencionar que pelo menos um dos especialistas da pesquisa comenta que 

para a maioria das estratégias propostas, não há evidência comprovada através de estudos bem 

desenhados que comprovem sua eficácia, eficiência e efetividade e que, portanto, seriam 

necessários mais estudos antes de implementá-las de uma forma mais ampla. Essa preocupação 

é corroborada por alguns autores que afirmam que são necessários mais estudos de vida real 

que tragam mais evidências para a sustentação dessas estratégias. Ademais, que os estudos são 

concordantes na necessidade de uniformização das práticas seguras, todavia o impacto das 

estratégias adotadas ainda se encontra e plena discussão e carece de consenso (GODINHO et 

al., 2018; LARMENÉ-BELD et al., 2018) 

Faz-se importante registrar que esta investigação não considerou dados de notificação 

da ocorrência de erros de medicação no Brasil, especialmente os erros LASA, mas, percebe-se 

a preocupação dos especialistas para essa questão pelo consenso obtido já na primeira etapa 

relativo a essa estratégia para intensificação da cultura de notificação. Em um período de nove 

anos (2007 a 2016) foram notificados 517.384 erros na etapa de administração de medicamentos 
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em tratamentos ambulatoriais na Inglaterra e País de Gales, dos quais 229 levaram a óbitos 

(HARKANEN et al., 2007). No Brasil, segundo dados do 8º Boletim de Farmacovigilância o 

número de notificações em 2016 era de 991 e passou para 2771 em outubro de 2019, o que 

representa um avanço importante, porém, ainda é muito tímido quando se compara em termos 

populacionais e número de serviços assistenciais a outros países (ANVISA, 2020a).  

Finalmente, é importante registrar que tanto os fatores de risco baseados na matriz de 

risco, bem como as estratégias identificadas para minimização da ocorrência de erros de 

medicação, e , consequentemente os resultados encontrados, neste trabalho, não mantiveram 

seu foco apenas nos erros de medicação LASA, como pretendido na delimitação do estudo,  

mas, claramente pode ser  extrapolados para os erros de medicação na sua definição e ocorrência 

geral.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo produziu a primeira validação da matriz de risco de análise e concessão de 

nomes comerciais de medicamentos utilizada pela Anvisa no processo de aprovação desses 

produtos para comercialização no Brasil. O estudo, também, foi o primeiro a definir uma lista 

de estratégias/soluções para mitigar erros de medicação LASA no contexto brasileiro. Ambos 

os resultados foram advindos da avaliação de maioria de especialistas em segurança do 

paciente, com foco específico no uso adequado de medicamentos. As prioridades consensuais 

destacam os fatores de risco/problemas e as estratégias/soluções mais importantes e urgentes 

para a minimização de erros de medicação, especialmente os erros LASA, no Brasil.  

No que concerne às propostas de fatores de risco identificados para a matriz de análise 

de nomes de medicamentos, três deles se referem especificamente à colidência (ortográfica, 

fonética e a combinada) entre a proposta de nome e outros nomes já registrados. Quatro deles 

combinam colidência em sílabas específicas com embalagem e rótulos semelhantes. 

 Duas das propostas associam colidência combinada de nomes a características 

/atributos intrínsecos (posologia de administração) dos medicamentos, restrição de uso e 

restrição de receita médica.  

Os outros fatores combinam características intrínsecas entre si (concentração + forma 

farmacêutica) com similaridade de embalagens e rótulo. 

 Pelo menos três das propostas são condições isoladas e que devem ser consideradas na 

matriz como indicação, a terapêutica semelhante, a necessidade de padronização de 

complementos conforme o mecanismo de liberação do medicamento no organismo e a 

colidência com a DCB do medicamento. 

O estudo permite perceber que tais fatores identificados neste estudo diferem daqueles 

que compõe a matriz de risco vigente, especialmente, quanto à combinação entre condições de 

uso e atributos específicos dos medicamentos, que quando associados aumentam o grau de 

relevância deles, ainda que não tenha havido convergência do grau de relevância atribuído para 

a maioria deles.  Importante refletir que as divergências encontradas para o grau de relevância 

de alguns fatores de risco, podem sugerir, por exemplo, que as realidades dos respondentes são 

diferentes de acordo com suas experiências. Outrossim, também refletir uma limitação na 

pesquisa que não contemplou o possível dano ao paciente e, portanto, não permitiu uma 

avaliação mais concreta da relevância do fator proposto. De toda forma, os resultados apontam 

uma direção para a tomada de decisão no sentido de indicar a necessidade de revisão da matriz 
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de risco utilizada atualmente pela Anvisa, com a introdução de condições ou atributos 

combinados, ao invés de fatores estáticos e isolados.  

Quanto à avaliação das propostas de estratégias que poderiam ser adotadas no Brasil 

para a minimização da ocorrência de erros LASA, os especialistas reconheceram 18 propostas 

de estratégias e ou soluções com uma avaliação bem homogênea de opiniões. Essa convergência 

qualificada de opiniões refletem a avaliação dos especialistas quanto às possíveis soluções que 

poderiam ser implementadas no Brasil, considerando-se o impacto e a viabilidade, num prazo 

de cinco anos, bem como os agentes afetados: Anvisa, pacientes, indústria, serviços 

assistenciais e farmácia comunitária.  

Importante refletir que algumas delas são de fato  passíveis de regulamentação sanitária 

como: diferenciação nas informações essenciais e layouts das embalagens e rótulos para 

permitir a leiturabilidade adequada, diferenciação pelo rótulo, cor, formato em que um mesmo 

medicamento tem concentrações diferentes, utilização de etiquetas autoadesivas indeléveis em 

ampolas, intensificação da cultura de notificação para erros de medicação LASA, definição de 

fluxos para a investigação imediata de erros de medicação LASA, estabelecimento de 

competências dos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) para a prevenção 

de erros  de medicação LASA, utilização de pictogramas como fator de segurança entre 

medicamentos similares e exigência regulatória para a adoção da estratégia Tall Man Lettering. 

Algumas propostas deverão constar como recomendações para a melhoria dos 

protocolos e procedimentos nos serviços assistenciais, a exemplo de estímulo à adoção de 

prontuário eletrônico, estratégias para envolver pacientes, familiares e cuidadores no tratamento 

com medicamentos LASA, reforço à elaboração e atualização da lista de medicamentos LASA 

(especialmente os potencialmente perigosos), adoção de tecnologias para a automatização de 

etapas de uso do medicamento e definição de indicadores de erros de medicação relacionados 

aos erros de medicação LASA.  

A propostas de inclusão de informações sobre medicamentos look alike e sound alike 

nos currículos dos cursos de saúde podem ser feitos à academia ou ao Ministério da Educação.  

Uma das soluções propostas que é a prescrição pelo conjunto de nome de marca e do 

nome genérico reconhecida pelos especialistas como passível de implementação no Brasil, deve 

ser desconsiderada, pois, fere a política de prescrição no âmbito do SUS que exige a prescrição 

por nome genérico do medicamento (BRASIL, 1999b, 2009).   

Finalmente, a inclusão das indicações terapêuticas ou diagnóstico apresenta um grau de 

dificuldade importante para implantação, pois, é um tema que não está somente na 

governabilidade da Agência e envolve discussão com pacientes e a classe prescritora 
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envolvendo questões de ética e de confidencialidade. Atualmente, essa questão é regida pela 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11), publicada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de um registro estatístico que reúne e 

organiza as mais diversas doenças e sintomas conhecidos em grupos codificados (WHO, 2020). 

Recomenda-se fortemente que a Anvisa defina uma estratégia de intensificação da 

cultura da notificação de ocorrência de erros de medicação no Brasil, especialmente, os erros 

LASA, e constitua um banco de dados robusto que possa sustentar outras estratégias, a exemplo, 

da produção de informações sistemáticas,   elaboração de alertas para medicamentos LASA e 

capacitação dos profissionais de saúde, com envolvimento dos pacientes, familiares e 

cuidadores. Para que isso seja possível, sugere-se fortemente parcerias com a Rede Sentinela, 

com a academia e entidades como o ISMP Brasil com objetivos de diagnosticar como tem se 

dado o cuidado com a segurança dos medicamentos, bem como identificar oportunidade de 

melhoria na qualidade oferecida no sistema de uso de medicamentos. 

A pesquisa demonstrou ainda, a preocupação dos especialistas respondentes com 

procedimentos que já estão descritos no Protocolo de Segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos publicado em 2013 pelo MS, especialmente aqueles 

relacionados a capacitação adequada dos profissionais, segregação e identificação de 

medicamentos potencialmente perigosos, atualização da lista de pares de medicamentos LASA, 

prescrição unitária, possibilidade de automatização dos procedimentos de prescrição, 

dispensação, necessidade de dupla conferência, entre outros. Dito isso, recomenda-se que a área 

de serviços de saúde da Anvisa, a vigilância pós-mercado, juntamente com o Ministério da 

Saúde intensifique a verificação do cumprimento desse protocolo, por exemplo, dando 

publicidade aos dados de monitoramento de indicadores já previstos no documento para as 

instituições assistenciais.  

No que diz respeito à política regulatória para a análise de proposta de nomes de 

medicamentos pela Anvisa é necessário avançar na estratégia de realização de testes de 

usabilidade contemplando vários cenários do sistema de uso de medicamentos com os possíveis 

usuários, ambientes, potencialidades de registro de novas formas farmacêuticas e 

concentrações. Outras autoridades regulatórias de referência já introduziram a avaliação de 

nomes em várias etapas com a introdução de  elementos de percepção visual, auditiva e de 

memória dos usuários, bem como já incluíram a avaliação do grau do dano que o paciente 

poderia sofrer na ocorrência de um erro de medicação (EMA, 2014; FDA, 2014; 

GOVERNMENT OF CANADA, 2014; SCHROEDER et al., 2017). 
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Dito isso, a  avaliação da Anvisa para conceder um nome de marca ou comercial precisa 

considerar aspectos envolvidos no uso do produto como os diversos usuários, os diversos 

ambientes e os vários níveis de escolaridade da população, além das  características intrínsecas 

do medicamento, a grafia do nome e a pronúncia que podem levar à confusão de identificação 

entre dois medicamentos diferentes. Somando a isso é necessário combinar tais fatores a 

embalagens, rótulos em testes e desenhos experimentais.  

Considerando esse cenário para fatores de risco, sugere-se que as estratégias para a 

minimização de erros de medicação, inclusive, daqueles relacionados aos medicamentos LASA 

levem em consideração a combinação dessas condições, também combinando barreiras. 

Este estudo é pioneiro no âmbito da vigilância sanitária ao realizar uma pesquisa 

acadêmica para subsidiar o processo de melhoria regulatória da Anvisa para a análise e 

concessão de nomes de medicamentos no Brasil. Está alinhado, portanto, com a tendência da 

administração pública de realizar a Análise de Impacto Regulatório (AIR) ao passo que pode 

ser uma das fontes de dados, informações e evidências que podem sustentar a tomada de 

decisões no nível estratégico da organização (BRASIL, 2018b).  

A pesquisa contribui e abre caminho para a realização de outras similares, que 

investiguem a prevalência dos erros de medicação LASA no Brasil ou que possam aprofundar 

o foco nos resultados dessa política regulatória. Seria muito relevante compreender como essas 

medidas, caso concretizadas, vão repercutir na conscientização dos agentes afetados e, por 

conseguinte, na disponibilização no mercado de nomes de medicamentos com menos tendência 

a ocasionar troca ou confusão por nomes com similaridade gráfica, fonética e na aparência das 

embalagens, com a realização de um estudo ex post, por exemplo, para se mensurar o 

desempenho dessa regulação que também já está sendo incorporado à cultura administrativa 

(BRASIL, 2018a). 

Sugere-se que sejam realizados outros estudos que investiguem a prevalência, as causas, 

os medicamentos envolvidos nos erros de medicação, especialmente os erros LASA. Segundo 

Rosa (2019), a literatura disponível no Brasil sobre erros de medicação é insuficiente, as reações 

adversas a medicamentos têm um destaque importante enquanto os erros de medicação ainda 

não são compreendidos adequadamente.  

Por fim, sugere-se ainda o incentivo à realização de outras pesquisas que contemplem a 

implantação de algumas das estratégias aqui identificadas para que se possa avaliar o impacto 

real na qualidade dos serviços oferecidos no ambiente assistencial relativo ao uso seguro de 

medicamentos. 
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GLOSSÁRIO 

 

Biossimilar: produto biológicos registrado pela via de desenvolvimento por comparabilidade, 

que é a via regulatória utilizada por um produto biológico para a obtenção de registro, em que 

foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos de qualidade, eficácia e segurança entre 

o produto desenvolvido para ser comparável e o produto biológico comparador 

Complemento de nome: palavra empregada como designação complementar, de uso não 

exclusivo, ao nome do medicamento 

DATAMATRIX: Padrão de código bidimensional conforme especificado na norma ISO/IEC 

16022:2006 e suas atualizações 

Embalagem de medicamento: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento 

removível, ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente 

ou não, medicamentos; 

Embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento 

Embalagem secundaria: embalagem externa do produto, que está em contato com a 

embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais embalagens 

primárias 

Evento adverso relacionado a medicamentos – EAM/ADE (sigla em inglês): O evento 

adverso é definido como qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o 

tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com 

esse tratamento. O conceito de evento adverso é amplo, abrangendo uma série de problemas 

relacionados ao uso dos medicamentos. 

Família de medicamentos: conjunto de produtos farmacêuticos de uma mesma empresa, com 

mesmo(s) fármaco(s) identificador(es), agrupados por um nome comum e diferenciados por 

complementos individuais 

Farmacovigilância: a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos. 

Farmacoepidemiologia: aplicação do método e raciocínio epidemiológico no estudo dos 

efeitos – benéficos e adversos – e do uso de medicamentos em populações humanas. 

Forma farmacêutica: estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos 

possuem após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição de excipientes 

apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito 

terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração.  



141 

 

 

Matriz de risco: documento utilizado pela Anvisa após a identificação de colidência de nomes 

identificada entre uma proposta de nome e outros medicamentos já registrados para a análise e 

concessão de nome de medicamentos. 

Medicamento isento de prescrição (MIP): são aqueles aprovados pelas autoridades sanitárias 

para tratar sintomas e males menores, disponíveis sem prescrição ou receita médica devido à 

sua segurança e eficácia, desde que utilizados conforme as orientações constantes das bulas e 

rotulagens.  Os MIPs são internacionalmente conhecidos pela sigla OTC (over-the-counter). 

Medicamentos potencialmente perigosos: são aqueles que possuem margem terapêutica 

estreita e que possuem alto potencial para causar danos graves. 

Melhoria da qualidade regulatória: A expressão “melhoria regulatória” refere-se a mudanças 

que aumentam a qualidade da regulação, isto é, melhoram o desempenho, o custo/efetividade 

ou a qualidade legal da regulação e das formalidades burocráticas associadas. Pode significar a 

revisão completa de um regime regulatório e de suas instituições ou o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de elaboração da regulação e de gerenciamento do processo de melhoria.  

Nome do medicamento: é a designação do produto farmacêutico tecnicamente elaborado, para 

distingui-lo de outro 

Posologia: é a forma de utilizar os medicamentos, ou seja, o número de vezes e a quantidade 

de medicamento a ser utilizada a cada dia – que varia em função do paciente, da doença que 

está sendo tratada e do tipo de medicamento utilizado Princípio ativo: é uma substância 

química ativa, fármaco, droga ou matéria-prima que tenha propriedades farmacológicas com 

finalidade medicamentosa, utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento, empregada para 

modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, em benefício da pessoa na 

qual se administra. 

Reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, 

não-intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas, em seres humanos, para 

profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças ou para a modificação de uma função fisiológica 

Restrição de prescrição: limitação de prescrição de um medicamento de acordo com a sua 

categoria de venda, podendo ser de venda sem exigência de prescrição médica, venda sob 

prescrição médica, com ou sem retenção de receita, de acordo com norma específica 

Restrição de uso: limitação de uso de um medicamento quanto à população alvo, podendo ser 

para uso pediátrico, para uso adulto ou para uso adulto e pediátrico 

Rótulo: identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a fogo, 

pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, 

envoltórios ou qualquer outro protetor de embalagem 
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Uso restrito a hospitais: medicamentos cuja administração é permitida apenas em ambiente 

hospitalar, independente da restrição de destinação, definidos em norma específica 

Via de administração: local do organismo por meio do qual o medicamento é administrado 
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ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de risco – análise de medicamentos - GGMED/Anvisa 

 

Matriz de risco - análise de nomes de medicamentos - GGMED/Anvisa 

Nome proposto: 

Caracterísitcas do medicamento: 

Nome colidente atualmente registrado: 

Caracterísitcas do medicamento: 

COLIDÊNCIA COMBINADA: 
 

Perguntas Respostas 
 

1) Colidência combinada (ortográfica e fonética) > 80? 
 

Sim (2) Não (0) 
  

 

2) Colidência fonética > 80? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

3) Colidência ortográfica > 80? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

4) Os nomes começam com a mesma letra? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

5) Os nomes têm o mesmo tamanho (número de letras)? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

6) Os nomes têm o mesmo número de sílabas? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

7) Os nomes têm a mesma sílaba tônica (ou seja, sílaba tônica na mesma posição: oxítona, 

paroxítona, proparoxítina)? 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

8) A primeira sílaba dos nomes são colidentes (combinada: ortográfica e fonética > 70%)? 

 

Sim (2) Não (0) 

 

  

 

9) A última sílaba dos nomes são colidentes (combinada: ortográfica e fonética > 70%)? 

 

Sim (2) Não (0) 

 

  

10) Alguma das sílabas intermediárias (2ª, 3ª, 4ª...) são colidentes (ortográfica e fonética  > 

70%)? 

Sim (2) Não (0) 
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11) O nome proposto tem registro no INPI? 
 

Sim (0) Não (1) 
  

 

12) Os medicamentos têm o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s)?  

 

Sim (0) Não (2) 

 

  

 

13) Os medicamentos tem pelo menos uma forma farmacêutica semelhante*?  

 

Sim (2) Não (0) 

 

  

 

14) Os medicamentos tem pelo menos uma concentração idêntica? 

 

Sim (2) Não (0) 

 

  

 

15) Os medicamentos tem pelo menos uma via de administração idêntica?  

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

16) Os medicamentos pertencem à mesma classe terapêutica? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

17) Os medicamentos têm indicação semelhante? 

 

Sim (1) Não (0) 

 

  

 

18) Os medicamentos têm pelo menos uma frequência de administração idêntica?  

 

Sim (0,5) Não (0) 

 

  

 

19) Os medicamentos têm pelo menos uma posologia de administração idêntica?  

 

Sim (0,5) Não (0) 

 

  

20) Os medicamentos têm a mesma restrição etária para pela menos uma das 

apresentações? 

Sim (1) Não (0) 

 

  

21) Os medicamentos têm a mesma condição de armazenagem (temperatura) para pela 

menos uma das apresentações? 

Sim (1) Não (0) 

 

  

22) Apenas um dos medicamentos é de uso restrito a hospitais para todas as 

apresentações? 

Sim (0) Não (1) 

 

  

23) Apenas um dos medicamentos é isento de prescrição médica para todas as 

apresentações? 

Sim (0) Não (1) 
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24) Para os casos de medicamentos tarjados, a cor (vermelha ou preta) é diferente entre 

os medicamentos para todas as apresentações? 

 

Sim (0) Não (1) 
  

TOTAL: 30 0 
Análise crítica: 

* verificar nas instruções para preenchimento da matriz de risco 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Carta-Convite 

Carta-Convite  

Este momento de coleta de dados é parte da dissertação a ser apresentada ao programa de 

Mestrado Profissional em Gestão Empresarial da Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE – FGV), cujo orientador é o Professor Dr. 

Hélio Arthur Reis lrigaray. A dissertação tem como objetivo obter consenso qualificado entre 

especialistas, no que concerne aos principais fatores de risco a serem considerados no processo 

de análise para a concessão de nomes de medicamentos no Brasil, bem como na definição das 

estratégicas adequadas (mais aplicáveis) para a minimização das ocorrências dos erros de 

medicação LASA visando contribuir para a melhoria da Segurança do Paciente, no âmbito da 

vigilância sanitária. 

Prezado Dr. Fulano 

Inicialmente espero encontrá-lo bem, neste momento tão complexo para a saúde pública 

mundial, especialmente para nosso país. 

Ademais, gostaria de convidá-lo a participar da minha pesquisa, no intuito de extrair e 

refinar os julgamentos de um grupo seleto especialistas. Considerando seu conhecimento sobre 

o tema, sua capacidade de formar opiniões e, acima, de tudo porque, certamente, faz parte do 

grupo de pessoas que gostaria de contribuir para a minimização do problema, me faz acreditar 

que sua contribuição será muito importante. 

O tema da dissertação “Segurança do Paciente com foco nos erros de medicação LASA” 

foi escolhido dada minha vivência profissional em vigilância sanitária nos pós mercado, 

especialmente, na farmacovigilância e, atualmente, no pré mercado lidando diretamente com a 

política regulatória na concessão de nomes comerciais de medicamentos na Anvisa, somada às 

atividades de análise de bula e rotulagem de medicamentos. 

 

A seguir apresento o detalhamento do problema e o método da coleta de dados que será 

utilizado. 

 

O problema: Os eventos adversos relacionados a medicamentos constituem um importante 

problema de saúde de reconhecimento mundial. Destacam-se os erros de medicação, incluindo 

os erros relacionados aos medicamentos look-alike, sound-alike (LASA). Esses medicamentos 
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apresentam nome ortográfico e/ou fonético e/ou aparência semelhante e, portanto, podem ser 

confundidos em diferentes momentos da cadeia de uso do medicamento. A identificação clara 

e sem margem de dúvida do medicamento é fundamental para que o uso seja feito de forma 

correta e com segurança para o paciente, sem confusão ou troca em todo o sistema de utilização 

do medicamento.  

Apesar dos erros de medicação LASA se constituírem numa grande preocupação, a maioria das 

estratégias para evitá-los são limitadas às normativas locais (geralmente com foco em regras de 

prescrição e administração). Não há nenhuma política de saúde global e comum em relação à 

autorização de nomes exclusivos para medicamentos inovadores, bem como, não há diretrizes 

e estratégias comuns para reguladores, indústria farmacêutica e instituições de saúde para 

minimização do risco à saúde ocasionados por tais erros. (LIZANO-DÍEZ et al., 2020). 

Método de coleta dos dados: O Método Delphi (aqui o Delphi eletrônico) se constitui na 

aplicação de um questionário (lime survey ou google forms) em sucessivas etapas (com 

feedback entre elas) a um  painel de especialistas até que se atinja uma convergência de ideias 

sobre determinado tema, mantendo-se o anonimato entre os participantes. (Vergara, 2015). O 

Método tem se constituído como uma técnica para apoio à decisão e à definição de políticas 

públicas, conhecido com o Policy Delphi. (Wright e Giovinazzo, 2000).  

A escolha do Método se deu em função da complexidade do tema da dissertação para o qual 

ainda não há consenso sobre as estratégias mais aceitáveis para evitar erros de medicação 

relacionados a medicamentos LASA e, portanto, se busca uma convergência qualificada de 

ideias entre especialistas de formações diferentes.  

Nota: o questionário está estruturado com a fundamentação em artigos científicos que 

identificaram causas e propuseram soluções/estratégias com o objetivo de minimizar os erros 

de medicação LASA. Também teve como referência o processo de análise (incluindo os 

instrumentos POCA8e a matriz de risco) apoiado na Resolução - RDC da Anvisa nº 59/2014 e 

Ordem de Serviço nº 43/2017 que define o regramento para a concessão de nomes de 

medicamentos no Brasil. 

Os estudos envolvidos levam em conta: os atributos ou características intrínsecas dos 

medicamentos, o manejo clínico deles como potencializadores do risco em certas situações e 

 
8 Phonetic and Orthographic Computer Analysis) está disponível para uso no sitio 

eletrônico: https://poca.anvisa.gov.br/Poca2/default.aspx?ReturnUrl=/Poca2/search.aspx 

https://poca.anvisa.gov.br/Poca2/default.aspx?ReturnUrl=/Poca2/search.aspx
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os processos de que envolvem as estratégias/soluções. O questionário será estruturado de forma 

similar. 

 Passos para a colaboração na pesquisa: 

1. A pesquisadora envia o questionário aos especialistas para que respondam ao 

formulário e devolvam ao pesquisador; 

2. As respostas são analisadas e agrupadas; 

3. Caso o consenso estipulado não tenha sido obtido, um novo questionário é enviado aos 

especialistas, agora com os resultados gerais, para que conheçam as opiniões dos 

demais (mantido o anonimato entre os respondentes) e possam rever alguma opinião 

dada, caso discordante da maioria; 

4. Após o recebimento das respostas pela pesquisadora, uma nova análise é realizada e, 

se houver alcançado o consenso estipulado, o processo é encerrado. Caso contrário, 

repete-se o passo 3. Geralmente o processo é encerado na segunda etapa, sendo raras 

as necessidades de extensão;  

5. A pesquisa será realizada entre os dias 22 de junho e 21 de julho de 2020. Ao final 

será dada a devolutiva para todos os participantes por e-mail. Quando receber o link 

do formulário/questionário também receberá um termo de livre consentimento para ser 

assinado e devolvido à pesquisadora; 

6. Estima-se que o tempo para preenchimento seja de 30 minutos. E a devolutiva das 

respostas com o novo questionário a cada 7 dias, aproximadamente. 

 

Por fim, compartilho que foram vários os desafios até aqui. Talvez o maior deles nesse 

momento, se constitua no prazo exíguo. Mas, estou convicta de que a recompensa virá! 

Dito isso, aguardo sua sinalização, seja ela positiva ou negativa, até dia 22 de junho de 2020.   

 

Desde já minha imensa gratidão!  

 

Atenciosamente, 

Márcia Gonçalves de Oliveira. 

Farmacêutica, Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 
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Apêndice B: Modelo de email convite para resposta à primeira etapa do Delphi 

eletrônico – enviado via Limesurvey 
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Apêndice C: Pesquisa – Primeira Etapa 
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Apêndice D: Orientação para responder ao questionário 

 

 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MAP 

 

Orientações para responder ao questionário – primeira etapa 

 

Definições importantes: 

 

Colidência de nomes de medicamentos: coincidência ou semelhança na escrita ou no som 

entre nomes de medicamentos. 

Metodologia de Análise de nomes de medicamentos: A análise dos nomes comerciais de 

medicamentos com base nos critérios estabelecidas n a Lei 6360/76 e suas alterações, RDC nº 

59/2014 e OS 43/2017 seguem o fluxograma disponibilizado no link Fluxograma avaliação de 

nomes comerciais. 

Matriz de risco: é um instrumento de análise previsto na OS 43/17 para avaliar o risco quanto 

a possibilidade de erro ou confusão na prescrição, na dispensação, na administração e/ou uso 

do medicamento. Caso o resultado obtido na “Matriz de risco - análise de nomes de 

medicamentos” seja igual ou superior a 10, o nome será considerado reprovado.  

Medicamentos look-alike, sound-alike (LASA): aqueles que   apresentam nome ortográfico e/ou 

fonético e/ou aparência semelhante e, que, portanto, podem ser confundidos em função da 

ocorrência de trocas entre eles 

OS: Orientação de Serviço 

POCA:  programa para a verificação de Colidência gráfica, fonética ou combinada entre nomes 

de medicamentos (Phonetic and Orthographic Computer Analysis) está disponível para uso no 

sítio eletrônico com banco de dados atualizado de acordo com o banco de nomes de 

medicamentos cadastrados no sistema da Anvisa. O acesso ao POCA Brasil pode ser feito com 

o login: anvisa e senha: P0c@1234 e é disponibilizado para todas as empresas farmacêuticas. 

 

RDC nº 59/2014: Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre os nomes dos 

medicamentos, seus complementos e a formação de famílias de medicamentos. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352852/Orienta%C3%A7%C3%A3o+de+Servi%C3%A7o+n%C2%BA+43%2C+de+22+de+Dezembro+de+2017+-+Nomes+Comerciais/b0436a2f-7ded-4a27-ab44-5734a8e72625
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4076973/Fluxograma+nomes+de+medicamentos/85e48e87-d4db-400a-b473-57329e771ebf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4076973/Fluxograma+nomes+de+medicamentos/85e48e87-d4db-400a-b473-57329e771ebf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4474082/Matriz+de+risco+-+nomes2.xls/92ffcc31-4569-4922-ae06-52c5156df73d
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352852/Orienta%C3%A7%C3%A3o+de+Servi%C3%A7o+n%C2%BA+43%2C+de+22+de+Dezembro+de+2017+-+Nomes+Comerciais/b0436a2f-7ded-4a27-ab44-5734a8e72625
https://poca.anvisa.gov.br/Poca2/default.aspx?ReturnUrl=/Poca2/search.aspx
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2814380/RDC+59+2014+Nomes+comerciais.pdf/507c42ee-0309-493d-96ad-02b7344256a2
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Para responder à Questão 3: 

Considerando que o estudo objetiva obter consenso qualificado entre especialistas, no que 

concerne aos principais fatores de risco a serem considerados no processo de análise para a 

concessão de nomes de medicamentos no Brasil, bem como na definição das estratégicas 

adequadas (mais aplicáveis) para a minimização das ocorrências dos erros de medicação LASA 

visando contribuir para a melhoria da Segurança do Paciente, no âmbito da vigilância sanitária. 

Considerando que uma das formas de concretização das ações de vigilância sanitária é a 

regulamentação, as estratégias devem ser avaliadas, do ponto de vista da aplicabilidade para 

implementação dentro de um prazo de até cinco (5) anos, para os principais agentes afetados: 

paciente, instituições assistenciais, serviços assistenciais, farmácia comunitária, indústria 

farmacêutica e Anvisa. Importante lembrar que nem todas as estratégias/soluções NÃO afetam 

necessariamente todos os agentes, simultaneamente. 

Para facilitar a reflexão utilizaremos como parâmetros de impacto e viabilidade, uma adaptação 

(já que não haverá aprofundamento) daqueles já utilizados pelas Boas Práticas Regulatórias da 

Agência9,  sobre os agentes afetados que permitem a comparação de uma medida regulatória a 

ser implementada com a situação atual. 

 

 Classificação do impacto 

Classificação do 

impacto 

Descrição 

Impacto negativo A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes 

afetados. Espera - se que os agentes afetados ofereçam resistência 

à proposta. 

Impacto tolerável A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes 

afetados. Porém, espera-se que os agentes afetados não ofereçam 

resistência à proposta. 

Sem impacto A proposta não apresenta impacto sobre o agente avaliado. Espera-

se que os agentes avaliados sejam indiferentes à proposta 

Impacto Positivo A proposta apresenta repercussão positiva para os agentes 

afetados. Espera-se que os agentes afetados apoiem a proposta. 

 

Viabilidade: condição para se implementar a estratégia/solução 

Classificação da 

viabilidade 

Descrição 

Negativa A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados 

a ponto de não haver condições de implementação em até cinco 

anos. 

 
9 Método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) de 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD), Gerencia de Análise de Impacto Regulatório – GEAIR. 
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Tolerável A proposta apresenta repercussão negativa para os agentes afetados, 

mas é possível a implementação em até cinco anos. 

Positiva A proposta apresenta repercussão positiva e condições de ser 

implementada no prazo estipulado pelos agentes afetados em até 

cinco anos 

 

Notas:  

As suas respostas para as questões 2 e 4, poderão ser incorporadas para a segunda etapa para a 

reflexão dos demais especialistas, mantido o anonimato. 

Você receberá os resultados da primeira etapa e poderá, inclusive, mudar de opinião quanto às 

respostas da primeira etapa. 

O consenso será alcançado quando se atingir uma convergência de opiniões de 80%.  

Ao final da pesquisa será enviado um relatório final com os resultados a todos os participantes. 
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Apêndice E: Pesquisa – Segunda etapa - Estratégias regulatórias para a minimização de erros de medicação LASA: um estudo Delphi
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Anexo B: Roteiro de análise de nomes de medicamentos – GGMED/Anvisa 
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Apêndice F: Termo de consentimento livre e esclarecido eletrônico (eTCLE) 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido eletrônico - eTCLE 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS. 

 

Título da pesquisa: Estratégias para a minimização de erros de medicação LASA: um estudo 

Delphi. 

Instituição: Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE, Fundação 

Getúlio Vargas – FGV 

 

Este documento visa firmar sua participação, uma vez que acedeu ao convite anteriormente 

enviado, como voluntário especialista-colaborador, no projeto de dissertação de Mestrado da 

aluna Márcia Gonçalves de Oliveira, da Escola de Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 

O principal objetivo do trabalho é obter consenso qualificado entre especialistas, no que 

concerne aos principais fatores de risco a serem considerados no processo de análise para a 

concessão de nomes de medicamentos no Brasil, bem como na definição das estratégicas 

adequadas (mais aplicáveis) para a minimização das ocorrências dos erros de medicação LASA, 

visando contribuir para a melhoria da Segurança do Paciente, especialmente para o uso seguro 

de medicamentos, no âmbito da vigilância sanitária. Sua contribuição agregará muito valor a 

este estudo. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a questionários com duração média de 

30 minutos. A cada questionário serão enviados resumos das respostas coletadas no anterior, 

tratadas estatisticamente, todavia, em nenhum momento será relacionado o nome do 

especialista-colaborador à informação fornecida. 

Solicito ainda sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. 

Por intermédio deste Termo, são garantidos os seguintes direitos: (1) solicitar, a qualquer 

tempo, maiores esclarecimentos sobre esse estudo; (2) ampla possibilidade de se negar a 

responder a quaisquer questões ou fornecer informações que julgue prejudicial a sua integridade 

física, moral e social; (3) desistir a qualquer momento de participar e retirar o seu 

consentimento; (4) ter seu nome mantido em absoluto sigilo. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com a 

Comissão de Ética da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e com a Gerência 
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Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, para obter informações específicas sobre a 

anuência e as orientações dadas para a realização da pesquisa. 

E- mail: etica@anvisa.gov.br Tel: (61) 3462 5596 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

pesquisa sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações) ou para 

propor melhorias no âmbito de atuação da vigilância sanitária. 

Ao clicar no botão abaixo você concorda com este eTCLE. Imprima uma via e guarde com 

você. 

 

Márcia Gonçalves de Oliveira 

Pesquisadora responsável 

Contatos: 

Aluna: Márcia Gonçalves de Oliveira 

Tel: (61) 98297 4961  

e-mail: marcia.goncalves@anvisa.gov.br ou marciagoncalvesde@gmail.com 

Orientador: Dr. Helio Arthur Reis Irigaray – Escola de Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

e-mail: helio.irigaray@fgv.br ou a.irigaray@globo.com 

 

mailto:etica@anvisa.gov.br
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