
DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO DOENTE – Medicação sem danos 

 

O Dia Mundial da Segurança do Doente assinala-se no próximo dia 17 de setembro. A efeméride é 
promovida pela Organização Mundial da Saúde e este ano tem como tema “Medicação sem Danos”. 

A Direção-geral da Saúde, através do Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) e do Programa de 
Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos em parceria com o Infarmed, está a 
organizar um evento que tem lugar amanhã, dia 15 de setembro, entre as 13:00 e as 16:30. 

A inscrição é gratuita através do link: 

https://www.dgs.pt/em-destaque/dia-mundial-da-seguranca-do-doente-who-global-virtual-event-
medication-without-harm.aspx 

 

 

 

No CHULC, no âmbito do Dia Mundial, o Gabinete de Segurança do Doente incentiva todos os profissionais 
a partilharem as boas práticas no âmbito da Segurança do Medicamento através de iniciativas 
desenvolvidas em projetos, artigos publicados, testemunhos de profissionais e doentes, conferências, 
pósteres, vídeos e outros.  

PARTICIPE neste desafio através do mail: gsd.chulc@chlc.min-saude.pt 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fem-destaque%2Fdia-mundial-da-seguranca-do-doente-who-global-virtual-event-medication-without-harm.aspx&data=05%7C01%7Cana.i.valente%40chlc.min-saude.pt%7C5d51c667adeb4abeb35f08da96197e4b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637987334663915341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r8ZWNqIwDs5n8yIsKJwy9i86NrVgNpoBJssjGkx0dWE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fem-destaque%2Fdia-mundial-da-seguranca-do-doente-who-global-virtual-event-medication-without-harm.aspx&data=05%7C01%7Cana.i.valente%40chlc.min-saude.pt%7C5d51c667adeb4abeb35f08da96197e4b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637987334663915341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r8ZWNqIwDs5n8yIsKJwy9i86NrVgNpoBJssjGkx0dWE%3D&reserved=0
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Medicação sem danos 

 

 
  

Para as comemorações deste ano do Dia Mundial da Segurança do Doente, que se assinala a 17 de setembro, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), propõe o slogan: “Medicação sem Danos”. 1 
 
Este tema tem origem no 3º desafio da OMS lançado em 2017, identificando as práticas inseguras e os erros 
relacionados com a medicação, como uma das principais causas de danos evitáveis nos cuidados de saúde em 
todo o mundo. Os Estados Membros foram desafiados a reduzirem os danos graves evitáveis relacionados com 
medicamentos em 50%, em 5 anos. 2 
 
Em Portugal, o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026, evidencia a importância da “Medicação 
Segura” no Pilar 5: Práticas Seguras em Ambientes Seguros. Este pilar reforça a necessidade das organizações de 
saúde promoverem ações para a segurança do medicamento, dando enfoque à reconciliação terapêutica.3 
 
Os principais fatores contributivos para incidentes relacionados com medicamentos estão associados a sistemas 
de medicação pouco seguros, a fatores humanos como por exemplo a fadiga, as deficientes condições 
ambientais e as dotações inseguras, entre outros. Estes fatores podem comprometer a segurança nas várias 
fases do circuito do medicamento, podendo resultar em danos graves para o doente, incapacidade e até 
morte.1,2 
 
A pandemia de COVID-19 exacerbou significativamente o risco de erros de medicação e danos associados a 
medicamentos.1 
 
A nível internacional, com o objetivo principal de “salvar vidas” humanas, foram desenvolvidos vários 
mecanismos de segurança em todo o circuito do medicamento aumentando assim a segurança na sua 
utilização.4 No entanto, é necessário continuarmos a dar visibilidade aos vários riscos e incidentes no circuito do 
medicamento para que possamos prevenir os mesmos.  
 
 

 



Os objetivos da Campanha lançada pela OMS são:  

 AUMENTAR a consciencialização global sobre danos relacionados com medicamentos devido a erros de 
medicação e práticas inseguras; 

 DEFENDER ações urgentes para melhorar a segurança da medicação; 

 ENVOLVER todos os intervenientes no circuito nos esforços para prevenir erros de medicação e reduzir 
os danos relacionados com a medicação; 

 CAPACITAR os doentes e familiares para que estejam ativamente envolvidos no uso seguro de 
medicamentos; 

 AUMENTAR a implementação do Desafio Global de Segurança do Doente da OMS: Medicação sem 
danos.1 

 
Para celebrarmos o dia Mundial de Segurança do Doente incentivamos todos os profissionais do CHULC a 
partilharem as boas práticas no âmbito da Segurança do Medicamento através de iniciativas desenvolvidas em 
projetos, artigos publicados, testemunhos de profissionais e doentes, conferências, pósteres, vídeos entre 
outros. 
PARTICIPE neste desafio através do mail: gsd.chulc@chlc.min-saude.pt. 
 
As iniciativas dos profissionais do CHULC no âmbito da “Medicação Sem Danos” serão promovidas e divulgadas a 
partir de 12 de setembro e ao longo de várias semanas em articulação com o Gabinete de Comunicação, através 
das redes sociais, Site e Intranet, na rúbrica semanal “Segurança do Doente: da teoria à prática da Newsletter – 
Eventos da Semana. Serão também selecionadas as iniciativas a disponibilizar à DGS e a OMS. 
Dia Mundial da Segurança do Doente 
Desafio da OMS: “Medicação Sem Danos” 
 
Autoria: 
Gabinete de Segurança do Doente 
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Boas práticas na administração de medicamentos 
 

O terceiro desafio global da Organização Mundial da Saúde “Medicação sem danos” é o tema para as 
comemorações do Dia Mundial da Segurança do Doente. Neste âmbito, o Gabinete de Segurança do 
Doente tem acompanhado várias iniciativas em diferentes unidades do CHULC. A Cirurgia D é um destes 
exemplos de aplicação de boas práticas na verificação da prescrição e registo da administração de 
medicamentos, tendo aceite partilhar a sua experiência.  
 
A Cirurgia D responde: 
 
O que estamos a fazer? 
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Na avaliação do risco da unidade realizada em 2017, a equipa de enfermagem identificou como fator de 
risco/perigo a inexistência de computadores portáteis nos carros de medicação, apesar da existência de 
rede wireless. Isto implicava a impressão diária da prescrição terapêutica de todos os doentes internados. 
A verificação da prescrição e o registo de administração de medicamentos em tempo real pelos 
enfermeiros era assim dificultada. Esta fragilidade contribuía para o aumento da probabilidade de 
ocorrerem falhas/erros. Em 2020, foram adquiridos dois computadores portáteis, que foram acoplados aos 
carros de medicação. Desde essa altura, passamos a utilizar exclusivamente o cardex de administração 
informatizado. 
 
Que ganhos em segurança do doente? 
Esta prática permite ao enfermeiro a visualização da prescrição de medicamentos atualizada, assim como o 
seu registo, imediatamente após a administração. 
Consideramos que esta boa prática contribui para a redução da probabilidade de ocorrência de incidentes, 
tais como a não deteção de alterações da prescrição (ex: dose, horário, frequência, via ou ritmo de 
administração); o atraso, omissão, duplicação ou a administração de medicamentos suspensos. 
Outro ganho foi a eliminação da impressão em papel, promovendo a confidencialidade dos dados dos 
doentes. 
  
Que contributos para os profissionais/equipa/organização? 
Um dos principais ganhos para nós é a possibilidade de consulta e registo em tempo real. Desta forma, 
reduz-se a probabilidade de erro por parte do profissional. A redução dos custos e dos desperdícios 
resultantes da impressão do cardex, contribui ainda para a sustentabilidade ambiental. 
  
O que pretendemos ainda fazer? 
Pretendemos manter as avaliações do risco com enfoque na preparação e administração de medicamentos, 
de forma a identificar novos fatores de risco, assim como realizar auditorias internas às práticas, 
envolvendo de forma ativa toda a equipa e mantendo o desenvolvimento de medidas melhoria. Outra 
intenção que temos é a de desenvolver projetos de melhoria contínua e de investigação utilizando os 
resultados para melhorar as práticas profissionais. 
 
“A preparação e administração de medicamentos são atividades relevantes e complexas no dia a dia dos 
enfermeiros, sendo estes o último elo da cadeia neste cuidado ao doente. Esta forma de acesso ao cardex 
informatizado veio agilizar o processo e minimizar a ocorrência de erros”.   

Teresa Branco, enfermeira em funções de chefia na Cirurgia D - CHULC 
  

    

 


