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As múltiplas doenças crônicas com elevados índices a que são submetidos vários indivíduos 
associados ao aumento da expectativa de vida expõe à população a utilização de medicamentos 
de forma incorreta. No contexto associado à atenção primária à saúde, existem situações que 
põe em risco absoluto a vida de pacientes, contribuindo para o surgimento de problemas 
relacionados a esse mau uso. Frente ao estudado, o trabalho buscou abordar, os fatores 
envolvidos nos erros de medicação na atenção primária, buscando colaborar com a melhoria 
nesse processo de atenção à saúde básica, em especial, aos usuários do sistema diminuindo os 
riscos e auxiliando na melhoria da qualidade dessa assistência, bem como na qualidade de vida 
do paciente. Dessa forma, foram buscados artigos nas bases de dados bibliográficas: PubMed, 
Scopus, LILACS, SciELO e Capes, publicados entre 2015 até 2019, no idioma português, 
através das palavras chaves: atenção primária à saúde, segurança do paciente, erros de 
medicação e prescrição de medicamentos. Os resultados nesse estudo identificaram que a 
ocorrência de erros gerados relacionados ao mau uso dos medicamentos aumentam os danos 
causados, influenciando de forma direta e negativa no cuidado que é prestado ao paciente, sendo 
as falhas de comunicação entre os membros da equipe de saúde, o fator mais agravante. Além 
disso, os achados mostraram que erros de medicação e incidentes ocorrem na atenção primária 
à saúde e comprometem a segurança dos pacientes, tendo-se os agravos na saúde, lotando de 
forma desordenada os centros de saúde e fazendo com que a negligência vivenciada se alastre. 
Sendo assim, espera-se que este estudo possa contribuir para alertar e conscientizar os 
prescritores quanto à importância de uma prescrição correta e segura, e uma comunicação eficaz 
entre os membros da equipe, possibilitando assim, maior qualidade na assistência e segurança 
no uso de medicamentos na atenção primária. 
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