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Introdução: Erros na terapia medicamentosa podem gerar consequências tanto para a equipe
multidisciplinar quanto para a segurança do paciente. De acordo com um estudo realizado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), com intuito de reduzir os problemas provocados por erros
no uso de medicamentos, o número de mortes causadas seja pelo equívoco na prescrição ou
administração de medicações é alarmante, sendo nos Estados Unidos, por exemplo, uma morte
por dia. Além disso, mundialmente, o custo decorrente aos erros de medicação foi estimado de 42
bilhões de dólares por ano. Diante do exposto, surge a necessidade de se discutir e orientar sobre
o assunto desde o início da formação do profissional de enfermagem, visando reduzir danos graves
e evitáveis. Objetivos: Caracterizar, por meio de indicadores bibliométricos, a produção científica
publicada em periódicos online, acerca dos erros de medicação na enfermagem. Metodologia:
Trata-se de um estudo bibliométrico, descritivo e quantitativo, de base documental realizado via
Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), em fevereiro de 2019, utilizando a seguinte
estratégia de busca: (tw:(("erro"))) AND (tw:(("medicação" OR "medicamento"))) AND
(tw:(("enfermagem"))). Incluíram-se estudos com resumo completo na BVS, artigo completo
gratuito disponível online nos idiomas português, inglês ou espanhol e excluíram-se as publicações
que não tratassem de erros de medicação na Enfermagem. A análise deu-se pela frequência
simples e relativa. A bibliometria foi escolhida, pois objetiva sintetizar resultados de pesquisas
sobre um determinado tema, de modo sistemático, o que contribui para a construção e o
aperfeiçoamento do conhecimento da temática investigada. Não houve recorte temporal a fim de
selecionar o maior número de estudos. Resultados: O corpus do estudo foi de 33 artigos, dos
quais 23 (69,7%) foram encontrados na Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), cinco (15,2%) na Medical Literature and Retrivial System Online (MEDLINE) e
cinco (15,2%) na LILACS e Banco de Dados da Enfermagem (BDENF). O ano que obteve o maior
número de publicações foi 2010, com sete (21,2%) estudos, 29 (87,8%) artigos foram elaborados
no Brasil e o idioma que apareceu com maior frequência foi a língua portuguesa, com 22 (66,7%).
A Revista Brasileira de Enfermagem publicou seis (18,2%) estudos relacionados ao tema proposto,
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32 (96,9%) artigos foram elaborados por enfermeiros e apenas um (3,1%) elaborado por médicos e
enfermeiros. No que concerne à modalidade dos estudos elencados, 24 (72,7%) eram originais e
nove (27,3%) eram artigos de revisão. Quanto à característica dos artigos, 23 (69,7%) tratavam-se
de estudos quantitativos e dez (30,3%) qualitativos. Como população dos estudos, 14 (42,4%)
analisaram a equipe de enfermagem. Conclusões: Por fim, é possível concluir que há um número
considerável de publicações acerca de erros de medicamentos por enfermeiros. Ao realizar o
estudo, observou-se que o Brasil realizou com maior frequência pesquisas com este tema. Logo,
fica evidente que a obtenção de resultados que elucidem e informem cada vez mais, não apenas
sobre os erros de medicação, mas também sobre o enfrentamento do erro, é algo necessário para
evitar danos futuros, uma vez que, a temática encontra-se no cotidiano da equipe enfermagem.
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