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O bloco operatório é considerado um dos ambientes de trabalho mais complexos da prestação
de cuidados de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, pelo menos, metade
dos incidentes decorrentes da prestação de cuidados ocorre durante o ato cirúrgico. Num
ambiente de elevada complexidade, que requer o recurso a tecnologia sofisticada e que obriga a
uma interdisciplinaridade efetiva, constituída por anestesistas, enfermeiros, cirurgiões e outros
técnicos, as práticas seguras na utilização de medicamentos são assim indispensáveis
Os medicamentos utilizados em contexto anestésico e cirúrgico são na sua maioria medicamentos
de alerta máximo, ou seja, medicamentos que possuem um risco aumentado de provocar dano
significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização.
A Direção Geral da Saúde (DGS), alinhada com a OMS e outras organizações internacionais
dedicadas à segurança do doente, recomenda que os profissionais de saúde com intervenção no
circuito do medicamento conheçam os riscos associados à utilização destes medicamentos.
Recomendam igualmente que, ao nível das instituições hospitalares, sejam desenvolvidas
estratégias e implementadas medidas que minimizem a ocorrência de erros com medicamentos de
alerta máximo (Norma nº 14/2015, de 6 de agosto de 2015).
Neste sentido, ao longo dos anos têm sido desenvolvidas várias estratégias, definidas em
procedimentos institucionais e que visam a prevenção de erros na utilização destes medicamentos,
nomeadamente:
‒ A elaboração e divulgação interna da lista de medicamentos de alerta máximo;
‒ A padronização da sua prescrição através da elaboração e informatização de protocolos;
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‒ A implementação de sistema de suporte a decisões clínicas com emissão de alertas
automatizados (ex: interações medicamentosas, alergias conhecidas);
‒ A limitação e o controlo do acesso a esses medicamentos;
‒ A utilização da dupla verificação independente;
‒ A identificação correta de seringas;
‒ A formação e a atualização dos profissionais com o intuito de melhorar o seu conhecimento
sobre estes medicamentos;
‒ Os riscos associados e os eventos adversos, potenciais efeitos adversos, como evitá-los e como
atuar em caso de ocorrência;
‒ O ensino e a disponibilização de informação aos doentes/cuidadores.

Identificação e armazenamento dos medicamentos
como estratégia para a prevenção de erros
A adoção de medidas de segurança para a identificação e armazenamento dos medicamentos
assume-se como estratégia complementar para a prevenção de erros no seu uso.
O processo de reestruturação da Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA), associado à progressiva
integração dos vários hospitais que compõem o CHULC, tornou a rotulagem de medicamentos num tema
prioritário de intervenção. No decurso do processo de identificação e reavaliação do risco anual desta
unidade, constatou-se uma elevada mobilidade dos profissionais e discrepâncias na organização e
conteúdos dos carros de medicação de apoio anestésico existentes nas diferentes salas operatórias.

Um projeto de segurança do doente
O reconhecimento de que estas discrepâncias constituíam para a equipa uma dificuldade e um risco
acrescido de erro na utilização da medicação desencadeou a necessidade de desenvolvimento de
um projeto de melhoria e segurança do doente que perspetivasse a reorganização e uniformização
dos carros de apoio anestésico na UCA. Pretendia-se com o mesmo aumentar a segurança na
utilização do medicamento nas salas operatórias e evitar a ocorrência de eventos adversos.
Este projeto teve assim início em 2015, com a estreita colaboração do Gabinete de Segurança do Doente.
Para tal, foram definidos os seguintes objetivos:
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‒ Uniformizar o armazenamento da medicação dos carros de apoio anestésico das salas de bloco
operatório da UCA do CHULC;
‒ Organizar e armazenar os medicamentos existentes nos carros de medicação de apoio
anestésico para uma utilização segura;
‒ Dar cumprimento aos procedimentos multissectoriais da Política do Medicamento.

Fatores de risco identificados
Na sequência do processo de avaliação do risco associados aos carros de apoio anestésico, foi
possível identificar vários fatores de risco relacionados com o medicamento, nomeadamente:

‒ Critérios de organização dos medicamentos não definidos;
‒ Rotulagem das gavetas dos carros de medicação não uniformizada;
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‒ Existência de gavetas com estilos de rotulagens distintos (numas a identificação era impressa,
noutras manuscrita);
Divisórias com rotulagens diferentes (impressa vs. manual)

‒ Ausência de diferenciação dos medicamentos LASA (ex: Levobupivacaína, Ropivacaína,
Bupivacaína);
‒ Divisórias com identificação incompleta do medicamento;
‒ Existência de divisórias com mais do que um medicamento ou com dosagens diferentes do
mesmo medicamento.

Medidas de melhoria
Divisórias com duas dosagens do mesmo medicamento

Divisória com dois medicamentos diferentes e identificação incompleta
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Decorrentes dos fatores de risco identificados foram definidas e implementadas as seguintes
medidas de melhoria:
‒ Definição dos locais específicos de armazenamento de cada medicamento que integra o carro
de apoio anestésico com colaboração da Anestesiologia;
‒ Individualização do armazenamento - um medicamento por gaveta - ajustada à quantidade
disponível nas gavetas de acordo com o consumo habitual e retirados os medicamentos
utilizados com menor frequência;
‒ Dosagens diferentes do mesmo medicamento colocadas em divisórias distintas;
‒ Uniformização do tipo de rótulo;
‒ Identificação completa do medicamento no rótulo;
‒ Sinalização dos medicamentos de alerta máximo com inserção do pictograma STOP;
‒ Diferenciação dos medicamentos LASA com recurso ao Tall Man Lettering e a fundo
contrastante;

‒ Armazenamento dos medicamentos para administração exclusiva no neuroeixo, em local
separado dos restantes medicamentos.

Processo de melhoria contínuo
De salientar a importância do contínuo processo formativo e envolvimento dos diferentes
profissionais no desenvolvimento deste projeto.
Os processos de melhoria não são estanques, exigindo contínuas adaptações a uma realidade
mutável e exigente.

5

Atual apresentação e composição
do carro de apoio anestésico da UCA

A necessidade de resposta às situações singulares dos utentes condiciona a realização de novos
procedimentos por diferentes especialidades cirúrgicas. Esta situação implica os devidos ajustes à
composição e consequente organização dos carros de apoio anestésico, tornando essencial a
monitorização contínua deste trabalho.
O projecto em curso tem sido apresentado em diferentes contextos formativos como exemplo de
boas práticas, tendo inclusivamente sido distinguido com uma menção honrosa em reunião
cientifica no âmbito da segurança do doente.
Poster apresentado

Menção honrosa
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