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Medicamentos de alta vigilância 

  

Introdução  
 

Medicamentos de alta vigilância são 

aqueles que apresentam riscos elevados, 

podendo resultar efeitos adversos aos 

pacientes, podendo inclusive levá-los a óbito, 

quando administrados de maneira incorreta 

(BOHOMOL, 2014). Tais medicamentos foram 

denominados High-Alert Medications pelo 

Institute for Safe Medication Practices – 

ISMP40, sendo, posteriormente, definidos em 

português como Medicamentos 

Potencialmente Perigosos – MPP’s 

(ANCELETO, et al 2010). 

Os erros que ocorrem com esses 

medicamentos não são os mais frequentes, 

porém suas consequências tendem a ser mais 

graves, podendo ocasionar lesões 

permanentes ou a morte. Diversas 

organizações dedicadas à segurança do 

paciente no mundo, dentre elas o ISMP, 

recomendam aos profissionais de saúde que 

conheçam seus riscos e programem práticas 

para minimizar a ocorrência de erros 

envolvendo este grupo de medicamentos nos 

diferentes locais de prestação de serviços 

(ISMP, 2015). 

Nesse contexto, algumas estratégias 

para minimizar a ocorrência de erros podem 

incluir a padronização das prescrições, do 

armazenamento, da dispensação do preparo 

e da administração desses medicamentos, 

melhorias no acesso às informações sobre 

esses fármacos, restrição ao acesso, uso de 

 

rótulos auxiliares e a checagem independente 

(PRONTOCOLO – HOSPITAL SÃO PAULO, 

2015) 

Além disso, pode- se destacar três 

princípios básicos nos quais os profissionais 

de saúde devem- se basear para prevenção 

de erros de medicação resultantes do MPP e 

para construção de uma cultura de segurança: 

reduzir ou eliminar a possibilidade de erros, 

identificá-los e minimizar suas consequências. 

Esses três passos constituem um quadro de 

segurança que orienta o desenvolvimento das 

estratégias da redução de erros (ZANETTI, 

2014). 

 Assim, os hospitais devem identificar e 

avaliar sistematicamente todos os 

medicamentos potencialmente perigosos 

inerentes ao seu ambiente e estabelecer 

planos de ação e padronização de processos, 

além de proporcionar informações e 

conhecimento para os profissionais, de acordo 

com as particularidades de cada instituição 

(COHEN, 2007).  

Algumas classes terapêuticas 

apresentam características que fazem com 

que todos os medicamentos nela 

pertencentes sejam considerados perigosos. 

Por isso, esses medicamentos são incluídos 

como “classe” nas listas que relacionam os 

medicamentos potencialmente perigosos 

como pode ser visto na tabela 01   
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Fonte: Conselho Federal de Farmácia, 2010 

Outras classes contêm apenas um ou 

alguns medicamentos considerados 

perigosos, seja por suas características 

intrínsecas de risco, por serem medicamentos 

que aparecem com elevado registro de erros 

nos bancos de notificação, ou por levarem a 

erros com elevado risco de ocasionar danos 

sérios aos pacientes; esses entram nas listas 

como medicamentos específicos, como pode 

ser visto na tabela 02 (ANCELETO, et al 

2010). 

 
       Fonte: Conselho Federal de Farmácia, 2010.  
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Tabela 01– Medicamentos potencialmente 

perigosos 

Classes Terapêuticas 

Agonistas adrenérgicos intravenosos (ex. 

epinefrina, fenilefrina, norepinefrina) 

Anestésicos gerais, inalatórios e intravenosos (ex. 

propofol, cetamina) 

Antagonistas adrenérgicos intravenosos (ex. 

propranolol, metoprolol) 

Antiarrítmicos intravenosos (ex. lidocaína, 

amiodarona) 

Antitrombóticos (anticoagulantes) 

− Varfarina 

− Heparinas não fracionada e de baixo peso 

molecular (ex. enoxaparina, dalteparina) 

− Fator de coagulação Xa 

- Tombolíticos (ex. alteplase, tenecteplase) 

− Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (ex. 

eptifibatide, tirofibana) 

Bloqueadores neuromusculares (ex. suxametônio, 

rocurônio, vecurônio) 

Contrastes radiológicos intravenosos 

Hipoglicemiantes de uso oral 

Inotrópicos intravenosos (ex. digoxina) 

Medicamentos administrados por via epidural ou 

intratecal 

Medicamentos na forma lipossomal (ex. 

anfotericina B lipossomal) 

Analgésicos opióides intravenosos, transdérmicos, 

e de uso oral (incluindo líquidos concentrados e 

formulações de liberação imediata ou prolongada) 

Quimioterápicos de uso parenteral e oral 

Sedativos moderados de uso oral em crianças (ex. 

hidrato de cloral) 

Sedativos moderados intravenosos (ex. midazolam) 

Solução cardioplégica 

Soluções de diálise peritoneal e hemodiálise 

Soluções de nutrição parenteral total 

Tabela 02 - Medicamentos Específicos 

Água estéril injetável, para inalação e irrigação 

em embalagens de 100 mL ou volume superior. 

Cloreto de potássio concentrado injetável 

Cloreto de sódio hipertônico injetável 

(concentração maior que 0.9%) 

Fosfato de potássio injetável 

Glicose hipertônica (concentração maior ou igual 

a 20%) 

Insulina subcutânea e intravenosa 

Lidocaína intravenosa 

Metotrexato de uso oral (uso não oncológico) 

Nitroprussiato de sódio injetável 
Oxitocina intravenosa 
Prometazina intravenosa 

Sulfato de magnésio injetável 

Tintura de ópio 


