
Segundo o United States National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention um erro 

de medicação é 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 procedi-

mentos e aos sistemas, incluindo prescrição, comunicação, rótulo dos produtos, embalagem, nomenclatura, com-

posição, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso (NCCMERP, 2015). 

Vários fatores aumentam o risco de confusão e troca de medicamentos nas diversas etapas do processo de utiliza-

ção de medicamentos. Dentre eles destacam-se a semelhança na grafia ou pronúncia,  aparência da embalagem ou 

do rótulo, coincidência de formas farmacêuticas e doses (ISMP, 2014). 

Os Problemas podem surgir no armazenamento, na prescrição, na dispensação, na administração ou em outras 

etapas da cadeia de consumo (ISMP, 2014). 

Apesar de escassos os estudos sobre a frequência de erros resultantes de trocas de medicamentos com nomes 

semelhantes, dados do sistema nacional de notificação de erros do medicação do ISMP dos Estados Unidos e 

Espanha indicam que 15% e 12%, respectivamente, das notificações recebidas decorrem de erros por essa causa 

(ISMP, 2014). 

Um estudo americano revela que anualmente em hospitais são registrados 400.000 eventos adversos evitáveis 

relacionados a medicamentos (Aspden, 2007). 

Nesse sentido, devem-se incluir estratégias como a padronização de processos, o uso de recursos de tecnologia da 

informação, educação permanente e, principalmente, o acompanhamento das práticas profissionais em todas as 

etapas do processo que envolve o medicamento   para reduzir a probabilidade de falhas e aumentar as chances de 

interceptar os erros antes de resultar em prejuízo ao paciente (BRASIL, 2013). 

Erros no processo de utilização de medicamentos 

Estratégias para dispensação segura relacionadas ao armazenamento 

Muitos estudos avaliaram as taxas de erros de medicação em ambientes hospitalares. Existem diferenças nos tipos 

de problemas clínicos, nas classes de medicamentos e na organização dos serviços na atenção primária e os riscos 

existentes e as soluções necessárias podem diferir dos encontrados em ambientes hospitalares (OMS, 2016). 

A boa atenção primária pode reduzir o número de internações e danos evitáveis, e em alguns casos à incapacidade 

e até a morte de pacientes (OMS, 2016). 

A redução dos erros de medicação e a melhoria da segurança dos medicamentos requerem uma abordagem sistê-

mica e intervenções multifacetadas e fatores associados aos medicamentos são importantes fatores para interven-

ção (OMS, 2016). 

Uma importante estratégia é o cumprimento das Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos com padrões 

atualizados que definam regras para o armazenamento, lançando mão de ordenamento alfabético e/ou por forma 

farmacêutica associado a identificação, com sinalizações de medicamentos com elevado risco de troca e os poten-

cialmente perigosos/alta vigilância (BRASIL, 2013). 

Deve se identificar os medicamentos que apresentam  grafias e pronúncias semelhantes, com etiquetas de alerta 

que proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com letras maiúsculas e em negrito, destacando-se 

a diferença entre os nomes parecidos (BRASIL, 2013),  bem como destacando a dosagem de medicamentos com 

a mesma Denominação Comum Brasileira (DCB) e evitando o armazenamento do medicamentos da lista em 

locais próximos, uma técnica avaliada em vários contextos, de fácil adoção e de baixo custo (ISMP, 2014). 

O método denominado CD3, metodologia adotada por diversas organizações dedicadas à segurança do paciente 

no mundo, sugere que os nomes sejam avaliados em duas etapas. Na primeira, o avaliador realiza a leitura dos 

nomes semelhantes da esquerda para direita, até o ponto que identifica uma ou duas letras que os diferenciam. A 

partir deste ponto, deve se utilizar a letra maiúscula. Na segunda etapa, procede-se a leitura da direita para a 
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esquerda, novamente até o ponto em que sejam identificadas duas ou mais letras diferentes. Até este ponto, deve-

se retornar as sílabas para letra minúscula. O quadro a seguir exemplifica a aplicação do método (ISMP, 2014). 

 

 

 

 

 

O ISMP Brasil elaborou uma lista de medicamentos, registrados no Brasil, considerando-se a Denominação Co-

mum Brasileira (DCB) com o objetivo de facilitar práticas dirigidas a reduzir erros por confusão entre os nomes 

de medicamentos (ISMP, 2014). 

Não obstante, é recomendável que cada instituição estabeleça sua própria lista padronizada de referência para uso 

no cadastro dos medicamentos em sistemas informatizados, na etiquetação e embalagem, na identificação nos 

locais de armazenamento e na divulgação da padronização, revisando-a anualmente (ISMP, 2014). 

Baseado nas recomendações, após análise da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), foi elaborado 

pelo Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto uma 

lista de medicamentos com grafias e pronúncias semelhantes como ferramenta para organização do armazena-

mento nas Farmácias dos Serviços de Saúde e Farmácia Municipal. 

As Farmácias podem adotar medidas complementares necessárias que acharem necessário na redução dos erros 

de confusão entre os nomes de medicamentos. 

Lista de Nomes de Medicamentos com Grafia e Pronúncia Semelhante 

 

Nomes semelhantes  clonidina X clozapina  

Etapa 1 cloNIDINA X cloZAPINA  

Etapa 2 cloNIDina X cloZAPina  
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LISTA DE NOMES COM GRAFIAS SEMELHASNTES REMUME 2020

Abacavir 20 mg/ML 

Abacavir, sulfato 300 mg

Ácido folÍNico 15 mg

Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 250 mg/5 ML  

AdENOSina 3 mg/ml 

AdRENALina 1 mg/m l (epinefrina) 

ALBENDazol 40 mg/ml 

AloPURinol 100 mg

AloPURinol 300 mg

Amiodarona 200 mg

Amiodarona 50 mg/ml 

AmiTRIPtilina 25 mg

Amoxicilina 500 mg

Amoxicilina 250 mg/5 ML 

Amoxicilina 500 mg + ácido clavulânico 125 mg

Amoxicilina 250 mg + ácido clavulânico  62,5 mg

ATAZAnavir 200 mg

ATAZAnavir 300 mg

Atenolol 25 mg

Atenolol 50 mg

ATROPina 0,25 mg/ml 

Azitromicina 500 mg

Azitromicina 40 mg/ml

Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI 

Benzilpenicilina PROCAÍNA 300.000UI + potássica 100.000 UI 

BETAmetasona , acetato 3 mg + BETAmetasona, fosfato dissódico 3 mg/ml 

Brometo de n-butilescopolamina 10 mg

Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/ML 

Brometo de n-butilescopolamina 4 mg + DipiRONA 500 mg

Bromoprida 4 mg/ml 

Bromoprida 10 mg/2 ml 

Bupivacaína, cloridrato 5 mg/ml

CAPTOpril 25 mg

Carbamazepina 100 mg/5 ml 

Carbamazepina 200 mg

Carbonato de CÁLCIO 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio ionizável) + Colecalciferol (Vitamina D3) 400 UI

Carbonato de LÍTIO 300 mg

Carvedilol 3,125 mg

Carvedilol 6,25 mg

Carvedilol 12,5 mg

Carvedilol 25 mg

Cefalexina 500 mg

Cefalexina 250 mg/5 ML 
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CLARITROmicina 500 mg

CLINDAmicina 300 mg

CLINDAmicina 150 mg/ML

ClomiPRAMINA 25 mg

Cloreto de POTÁSSIO 6% 

Cloreto de POTÁSSIO 19,1% 

Cloreto de SÓDIO 20 % (3,4 mEq/ml )

Clorexidine sol. AQUOSA 1%

Clorexidine sol. DEGERMANTE 2%

Clorexidine sol. ALCOÓLICA 0,5%

ClorproMAZINA 25 mg

ClorproMAZINA 100 mg

DARUnavir 600 mg

DEXAmetasona 0,1% 

DEXAmetasona 2 mg/ml 

DEXAmetasona 4 mg/ml 

Diazepam 5 mg/ML 

Diclofenaco 50 mg

Diclofenaco 25 mg/ML 

DiDANOSina 10 mg/ml  (DDI) 

DiGOXina 0,25 mg

Dipirona 500 mg/ml gotas

Dipirona 500 mg/ml solução injetável

DOLUTEGRavir sódico 50 mg

DOMPERidona 1 mg/ml 

DOPAMina 5 mg/ml 

DoxAZOSina 4 mg

DoxICICLina 100 mg

Efavirenz 200 mg

Efavirenz 600 mg

Efavirenz 30 mg/ML 

EFEDRina, sulfato 50 mg/ml

ENALApril 20mg

Enoxaparina 20 mg/0,2 ml

Enoxaparina 40 mg/0,4 ml

Espironolactona 25 mg

Espironolactona 100 mg

EstrADIOL 1 mg

EstrIOL 1mg/g 

Etinilestradiol 20 mcg + GESTODENO 75 mcg

Etinilestradiol 30 mcg + LEVONORGESTREL 150 mcg

EtIONAMIDA 250 mg

EtOMIDATO 2 mg/ml  

Etravirina 100 mg

Etravirina 200 mg

FENILEFRina 100 mg/ml 

FeniTOÍna 50 mg/ml 

FeniTOÍna 100 mg

FenoBARBITAl 100 mg

FenoBARBITAl 100 mg/ML 

FenoBARBITAl 40 mg/ML 

FenoTEROl 5 mg/ml 

FLUCONazol 150 mg

Furosemida 10 mg/ml 

Furosemida 40 mg

GANciclovir sódico 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)

Glicose 25%

Glicose 50% 
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HaloPERidol, decanoato 50 mg/ml  

HaloPERidol 5 mg/ML 

HaloPERidol 5 mg

HaloPERidol 2 mg/ML 

Heparina 5.000 ui/0,25ml

HidrALAZINA 50mg

HidroCLOROTiazida 25 mg

HidroCORTISONA 100 mg

HidroCORTISONA 500 mg 

Ibuprofeno 50 mg/ML 

Ibuprofeno 600 mg

INDInavir 400 mg

Insulina humana NPH 100 UI/ml FRASCO AMPOLA

Insulina humana NPH 100 UI/ml CANETA

Insulina humana REGULAR 100 UI/ml FRASCO AMPOLA

Insulina humana REGULAR 100 UI/ml CANETA

Isoniazida 100 mg

Isoniazida 300 mg

Isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg

ITRACONazol 100 mg

Lamivudina 10 mg/ml 

Lamivudina 150 mg + ZIDOVUDINA 300 mg

Lamivudina 150 mg

Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg - (HBS) - LIBERAÇÃO PROLONGADA

Levodopa 250 mg + CARBIDOPA  25 mg

Levofloxacino 250 mg

Levofloxacino 500 mg

LevoMEPROmazina 40 mg/ml  

Levonorgestrel 0,75 mg

LevoTIROXina 25 mcg

LevoTIROXina 50 mcg

LevoTIROXina 100 mcg

Lidocaína 10% 

Lidocaína 2% BISNAGA

Lidocaína 2% TUBETE

Lidocaína 2% FRASCO

Lidocaína 20 mg + epinefrina 0,005 mg/ml

Lidocaína 20 mg + epinefrina 1/100.000/ml

LOPInavir 80 mg  + RITONavir 20 mg/ml 

LOPInavir 100 mg + RITONavir 25 mg

Loratadina 1 mg/ML 

Loratadina 10 mg

Medroxiprogesterona 150 mg/ML 

Medroxiprogesterona 10 mg

Metformina 500 mg

Metformina 850 mg

Metoclopramida 5 mg/ml 

Metoclopramida 10 mg

Metronidazol 40 mg/ml 

Metronidazol 250 mg

Metronidazol 500 mg/5 G

Metronidazol 5 mg/ml

Miconazol 20 mg/g 

Miconazol 2% 

Morfina 1 mg/ml

Morfina 10 mg/ml 

Nevirapina 10 mg/ML

Nevirapina 200 mg
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Noretisterona 0,35 mg

Noretisterona 0,5 mg + estradiol 1 mg

Noretisterona 50 mg + estradiol 5 mg 

NORtriptilina 25 mg

Omeprazol 20 mg

Omeprazol 40 mg

Oseltamivir 30 mg

Oseltamivir 45 mg

Oseltamivir 75 mg

Papaína 3%

Papaína 10% 

Paracetamol 200 mg/ML

Paracetamol 500 mg

Permetrina 1% 

Permetrina 5% 

Pirazinamida 30 mg/ML 

Pirazinamida 500 mg

Pirimetamina 25 mg

PrednisoLONA 3 mg/ml 

PredniSONA 5 mg

PredniSONA 20 mg

Prometazina 25 mg/ML 

RALTEGRavir 400 mg

RALTEGRavir 100 mg

Ranitidina 150 mg/10  ml 

Ranitidina 25 mg/ml 

Rifampicina 20 mg/ml 

Rifampicina 300 mg

RISPERidona 2 mg

RISPERidona 1 mg/ml, SOLUÇÃO ORAL

RITOnavir 100 mg

Sinvastatina 20 mg

Sinvastatina 40 mg

Tenoxicam 20mg

Tenofovir desoproxila, fumarato 300 mg + ENTRICITABINA 200 mg

Tenofovir desoproxila, fumarato 300 mg + LAMIVUDINA 300 mg 

Tenofovir disoproxil, 300 mg + fumarato lamivudina 300 mg + EFAVIRENZ  600  mg

Tiamina 100 mg 

Tiamina 300  mg

Tratamento MULTIBACILAR adulto – clofazimina 50 mg + clofazimina 100 mg + rifampicina 300 mg + dapsona  100 mg

Tratamento PAUCIBACILAR adulto - dapsona 100 mg + rifampicina 300 mg

Vaselina SÓLIDA

Vaselina LÍQUIDA

Vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg

Vitaminas do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6)

Zidovudina 10 mg/ML 

Zidovudina 100 mg

Zidovudina 300 mg + lamivudina 150  mg
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