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RESUMO

Esta revisão buscou responder a seguinte questão de pesquisa: O uso de Sistemas de Prescrição Eletronica reduz a incidência de erros de 
dosagem ou eventos adversos a medicamentos em diferentes settings de atendimento pediátrico (ambulatório, enfermaria, unidade de 
tratamento intensivo e emergência). Trata-se de um Revisão Sistemática registrada na Plataforma PROSPERO sob o número CRD42019126590 e 
que segue a diretriz metodológica PRISMA. A busca realizada em todas as linguagens, desde a incepção até julho de 2018, nas bases Medline 
PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, Lilacs, Ibecs, Cochrane Library, PAHO, Wholis, CidSaúde. Foram incluídos estudos de intervenção do 
tipo antes-depois e quasi-experimentais, os termos de busca combinaram “crianças ou pediatria, efeitos adversos, erro de medicação, prescrição 
eletrônica”. Foi realizada leitura independente em duplas, empregando software Mendeley dos resumos e artigos completos incluídos com 
extração de resultados e síntese qualitativa em tabelas. Os dados extraídos incluíram: autor (ano); país; local (UTI, emergência, enfermaria, 
ambulatório); tamanhos amostrais de pacientes e prescrições; tipo de sistema computadorizado; intervalos entre as coletas e períodos de coleta 
(pré e pós intervenção); idade dos pacientes (recém-natos, lactentes, crianças), clínica ou especialidades (quimioterapia, anti-infecciosos); 
incidência (%) e riscos relativos com IC de 95%; pontuação na escala de qualidade ou robustez do desenho do estudo original Garg (composta de 
quatro itens em um total de 8 pontos: são ponderados o tamanho amostral, critério de seleção, apresentação de resultados, possíveis vieses.). Foi 
executada com o pacote Metan do  software R uma metanálise de efeitos aleatórios dos Riscos Relativos (RR) de erros de dosagem em 
enfermaria. Foram identificados 306 estudos, dois quais foram exlcuídos 28 duplicados. Dos 278 resumos lidos, 71 foram elegíveis para ler os 
textos completos e 24 incluídos na revisão. A maioria dos estudos (19) foi realizada nos Estados Unidos. Os demais Alemanha, Inglaterra, Israel, 
Canadá, Irã e Taiwan. O período compreendeu os anos entre 1998 a 2018. Entre os artigos incluídos 10 analisaram SPE e 15 analisaram SPE 
acrescido de Sistema de Apoio à Decisão. Os tamanhos amostrais variaram de 175 a 10.000. O total de prescrições foi 184.838. Foram estudados 
cinco softwares diferentes no cenário de UTI. Os períodos de coleta pré- e pós foram de um a dois meses, exceto um estudo com dois anos de 
coleta. O intervalo de coleta foi na maioria de 12 meses, um estudo com intervalo curto de 4 meses. A qualidade metodológica obtida apresentou 
a seguinte distribuição: excelente a bom um total de treze artigos (8 pontos (4 artigos); 7 pontos (4 artigos); 6 pontos (4 artigos); 5 pontos (1 
artigo)) e pontuação baixa em doze artigos: 4 pontos (1 artigo); 3 pontos (2 artigos), 2 pontos (8 artigos) e 1 ponto (1 artigo). Dois dos estudos em 
UTI relataram nominalmente que na fase pós os erros gerais foram eliminados (pré 13%; pós zero)ou reduziram dramaticamente (pré 98 casos -
pós três). Um estudo evidenciou o mesmo para subdose (9,5% com zero caso na fase pós) e por overdose (3,8% comparado a nenhum caso na 
fase pós). Outros estudos quantificaram redução de 36% em erros de subdosagem e redução de 16% em erros de superdosagem em lactentes e 
redução de 30,1 para 0,2 erros gerais a cada 100 prescrições resultado em um RR de 150 risco maior sem o uso de SPE. Quatro dos oito estudos 
em enfermaria informaram redução em erros gerais de prescrição sendo este risco 36%, 45%, 67% e 74% menor. Contribuíram para síntese 
quantitativa quatro artigos em enfermaria, num total de 19.394 prescrições e a metanálise por modelo de efeitos aleatórios indicou efeito 
protetor com redução de 51% nos erros de dosagem, quando foi utilizado sistema de prescrição computadorizado (RR= 0,49 IC 95% 0,35 – 0,70) p 
< 0,0001. Assim os resultados favoráveis mais expressivos ocorreram em enfermarias pediátricas.
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