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Introdução Danos causados por serviços de saúde inseguros são considerados uma das 
principais causas de morte e incapacidade no mundo. Embora as estimativas de danos 
decorrentes de práticas inseguras na Atenção Primária à Saúde (APS) tenham ganhado 
destaque, estudos revelam quatro focos prioritários para a APS: diagnóstico, comunicação 
e mudança organizacional e prescrição. Objetivou-se avaliar o cumprimento de critérios de 
qualidade de prescrições emitidas em 6 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teresina - 
Piauí, utilizando critérios para prescrição segura definidos pelo Ministério da Saúde.
Método Foram avaliadas 180 receitas emitidas em janeiro de 2021 nas UBS escolhidas 
aleatoriamente e analisadas utilizando os critérios “cumpre”/“não cumpre”. A análise dos 
dados foi conforme a porcentagem de cumprimento dos critérios.
Resultados A identificação correta do paciente apresentou pior média de conformidade 
(0%), seguido de não uso de abreviações (41%) e descrição da duração do tratamento 
(60%). Todas apresentavam a data da prescrição. 97% continham nome genérico do 
medicamento e 89% descrição da posologia. Nas preenchidas manualmente o índice de 
não conformidade era maior que nas digitais, sinalizando que a prescrição via Sistema de 
Informação da Atenção Básica (e-SUS) é mais segura, o que aponta a necessidade da 
construção e implementação de protocolos de segurança na APS do município.

Referências
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cuidados de Saúde Primários. 2008. Disponível em: 
https://www.who.int/eportuguese/publications/whr08_pr.pdf?ua=1. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Patient safety: Global action on patient safety. Geneva, 2019. 
Disponível em: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_26-en.pdf.

QualiHosp 2021
"Cuidado ao longo da vida: Coordenação e Continuidade" 

https://www.who.int/eportuguese/publications/whr08_pr.pdf?ua=1

