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SILVA, Ana Paula de Andrade.  Educação permanente: uma estratégia para redução 
dos incidentes no preparo e administração dos medicamentos intravenosos na 
terapia intensiva. 97 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: 
Formação Docente Interdisciplinar para o SUS) – Escola  de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 
 

O objeto do estudo é a educação permanente em saúde a partir de aspectos 

técnicos observados no preparo e administração de medicamentos intravenosos na 

terapia intensiva. O objetivo geral foi analisar incidentes no preparo e administração 

da terapia medicamentosa intravenosa, como estratégia de educação permanente. 

Os objetivos específicos foram descrever a prática laborativa da equipe técnica na 

terapia medicamentosa intravenosa no cenário do estudo; analisar as características 

da assistência prestada pela equipe técnica de saúde que se associam ao 

aparecimento dos incidentes no preparo e administração dos medicamentos no setor 

investigado; e propor programa na perspectiva da educação permanente em saúde 

baseados nos incidentes encontrados no preparo e administração dos 

medicamentos intravenosos. Material e Método: Pesquisa descritiva, com 

abordagens qualitativa e quantitativa e observação participante, tendo sido aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF sob parecer nº 1.118.304. Foi 

desenvolvida em um Centro de Tratamento Intensivo de Adulto na Região do Médio 

Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos  do estudo foram os Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem que aceitaram participar e concordaram com os 

procedimentos éticos disciplinados pela Resolução nº 466/12. Toda a observação 

realizada utilizou como instrumento um roteiro sistematizado, tipo check-list. Critério 

de inclusão: medicações intravenosas preparadas e administradas por Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem sob prescrição médica. Critério de exclusão: medicações 

administradas por ordem verbal. Resultados: Foram totalizadas 169 doses. 

Conclusão: A frequência mostra que os ofensores incidem na técnica de assepsia, 

na utilização do equipamento de proteção individual, na limpeza da bancada, na 

identificação do medicamento, na técnica de administração do medicamento e na 

técnica de antissepsia para administrar o medicamento. Desta forma, a pesquisa 

contribui com instrumento para direcionar as condutas na fase de preparo e 

administração de medicamentos intravenosos. 

Descritores: Educação continuada; Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; 

Erros de medicação. 



SILVA, Ana Paula de Andrade.  Permanent education: a strategy to reduce the 

incidents during preparation and administration of intravenous medication on 

intensive care unit. 97 f. Dissertation (Masters in Health Education) – Nursing 

College, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 
The object of study is Health permanent education based on technical aspects 

observed during preparation and administration of intravenous medication on 

intensive care unit. The main goal consisted in analyzing incidents during 

preparation and administration of intravenous medication, as a strategy to permanent 

education. The specific goals consisted in describing the work activity, on the study 

context, of the technical team during intravenous medication therapy; analyzing the 

characteristics of care provided by the technical health team which is associated to 

the occurrence of incidents during preparation and administration of medication on 

the sector under study; and proposing a program about permanent health education 

based on  the incidents that occurred during preparation and administration of 

intravenous medication. Material and Method: Descriptive research, having 

qualitative and quantitative approaches and participant observation, which was 

approved by the UFF’s Ethics on Research Committee under the statement nº 

1.118.304. It was developed on an Adult Intensive Care Unit in Médio Paraíba 

Region, in Rio de Janeiro State. The subjects of study were Nursing Assistants and 

Technicians who accepted to participate and agreed with the ethic procedures 

registered on Resolution nº 466/12. The instrument used by the observation was a 

systemized guide, as a check-list. Inclusion Criteria: intravenous medications 

prepared and administrated by nursing assistants and technicians on medical 

prescription. Exclusion criteria: medication administration in verbal order. Results: 

In total 169 shots. Conclusion: The frequency shows that the errors occur on: 

asepsis technique, individual protection equipment utilization, work surface cleaning, 

identification of the medication, and antisepsis technique to the medication 

administration. Therefore, the research contributes as an instrument to guide how to 

behave during preparation and administration of intravenous medication. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A preocupação com incidentes1 está presente na história do cuidado humano 

há séculos. Nesse contexto, Hipócrates afirmava há mais de dois mil anos, primum 

non nocere“ – antes de tudo, não cause dano, não prejudique o paciente(LOPES, 

2012). Florence Nightingale, durante sua atuação na Guerra da Criméia, afirmava 

que não se deveria causar dano ao criar e sistematizar os cuidados de Enfermagem. 

Isso reflete na contemporaneidade que o cuidar pressupõe risco ao cliente, em todo 

e qualquer momento, embora até recentemente essa não fosse a visão corrente, 

conforme Boletim Informativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2011, p. 1), segundo o qual “os erros e os incidentes associados à assistência na 

saúde eram considerados inevitáveis ou reconhecidos como um ato realizado por 

profissionais mal treinados”. 

 Os incidentes tiveram visibilidade mundial com a publicação do livro 

intituladoTo err is human: building a safer health system2. O livro elaborado pelo 

Comitê para Qualidade do Cuidar da Saúde na América, do Institute of Medicine de 

Washington (IOM), representou uma confluência no movimento da segurança do 

paciente. Esse relatório atribuiu aos incidentes do processo de fornecimento de 

medicação, a principal causa de mortalidade intra-hospitalar evitável.   

 A repercussão dessa publicação reverberou no Brasil, em 2001, com a 

criação da Rede Sentinela como estratégia para observatório no âmbito dos serviços 

de gerenciamento de riscos à saúde, em atuação conjunta e efetiva com o sistema 

nacional de vigilância sanitária, capacitando profissionais e fomentando a 

disseminação da cultura de segurança do paciente.  

 A partir da citada publicação, pode-se elaborar uma linha de tempo que veio a 

marcar e delinear mundialmente as questões relativas à importante e vital questão 

de saúde sobre a segurança dos pacientes. Os Estados Membros da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) criam, em 2004, a Aliança Mundial para Segurança do 

Paciente que, como produto final, tinha a elaboração de programas e diretrizes, 

                                                             

1 Para o estudo, elegeu-se o conceito-chave incidente da Classificação Internacional de Segurança 
do Paciente da Organização Mundial da Saúde: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 
resultou, em dano desnecessário ao paciente. 
2 Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro (KOHN; CORRIGAN, 

;DONALDSON, 1999). 
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visando sensibilizar e mobilizar profissionais de saúde e a população, a fim de 

promover a segurança do cliente com o desenvolvimento de ferramentas que 

proporcionassem a divulgação dos seus direitos sendo factível, assim, a mudança 

da realidade no cenário mundial. “A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, 

destaca a necessidade de desenvolver diferentes tipos de investigação para 

melhorar a segurança do cliente e prevenir os possíveis danos”(BRASlL, 2013, p.10) 

No Brasil, tendo em vista a necessidade de desenvolver mecanismos para 

melhorar a segurança do paciente, assim observando as recomendações das 

Instituições internacionais a respeito do assunto, em 2011 a ANVISA editou a 

Resolução nº 45 dispondo sobre os requisitos de boas práticas para funcionamento 

de serviços de saúde, sejam públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares. 

Nesse contexto histórico, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu 13 

áreas de ação do Programa Segurança do Paciente (ANVISA, 2011, p.02), com a 

finalidade de garantir uma assistência segura; já difundiam a relevância das boas 

práticas no preparo de soluções concentradas de eletrólitos. Nesse sentido, a 

Gerência Geral de Tecnologias em Serviços de Saúde (GGTES/ANVISA) lançou, em 

dezembro de 2012, um projeto denominado “Pacientes pela Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde”, com o objetivo de oferecer ferramentas e informações para 

aprimorar a qualidade do atendimento aos pacientes também em internações 

hospitalares. 

A prioridade dada à segurança do paciente em serviços de saúde encontra-se 

na agenda política dos Estados-Membros da OMS, assim como a necessidade de 

integração e articulação dos serviços. No Brasil, para integração dos processos de 

cuidado seguro e articulação com os processos organizacionais do serviço de 

saúde, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), tendo como objetivo 

 
prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos – incidentes que 
resultam em danos aos pacientes como quedas, administração incorreta de 
medicamentos e erros em procedimentos cirúrgicos – nos serviços de 
saúde públicos e privados.(BRASIL, 2014, p.01) 

 
Também a Portaria 2095, de 24 de setembro de 2013, do mesmo Órgão 

governamental, aprovou os protocolos básicos de segurança do paciente (cirurgia 

segura, higiene das mãos, identificação do paciente, prevenção de quedas, 

segurança medicamentosa, úlcera por pressão).  
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O Boletim Informativo sobre segurança do paciente e qualidade em serviços, 

da ANVISA (2011, p.01), apresenta a estimativa de que 

 
Danos ocorrem em dezenas de milhares de pessoas todos os anos 
mundialmente. Dados do Instituto de Medicina/EUA indicam que erros 
associados à assistência à saúde causam entre 44.000 e 98.000 disfunções 
a cada ano nos hospitais dos Estados Unidos. Na Europa, os estudos 
realizados sobre a qualidade da atenção hospitalar mostraram que em um a 
cada dez clientes nos hospitais europeus sofrem danos evitáveis e eventos 
adversos ocasionados durante a assistência recebida. 
 

Esse quantitativo problematiza a questão do dano oriundo da assistência à 

saúde na área hospitalar, salienta a abrangência e a magnitude da sua ocorrência e 

traz a questão do cuidado para uma reflexão crítica,cuidado esse que Merhy, 

Feuerwerker e Cerqueira (2010, p.11) citam como 

 
ora existente no território das ações cuidadoras, que é de domínio não 
somente de todos os tipos de trabalhadores que atuam na área da saúde, 
mas inclusive dos usuários e de suas famílias. Assim produzir atos de 
saúde, que propiciam cuidados e conforto é tarefa a ser compartilhada por 
todos os trabalhadores. 
 

 Nessa proposta reflexiva crítica sobre ações cuidadoras, a formação para a 

área da Saúde pulsa por transformação das práticas dos profissionais e da própria 

organização de trabalho, a fim de problematizar os incidentes em unidade hospitalar 

na propositiva assistência segura aos clientes. Segundo Portaria nº 3.390 de 2013, 

todos os hospitais, públicos e privados, que prestem ações e serviços no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), são responsáveis por uma assistência segura, 

sendo integrante da rede de atenção à saúde, ou seja, como serviço complementar 

ao SUS, e os hospitais, por integrarem programas e políticas prioritárias à formação 

em saúde.  

 O incidente pode gerar dano e acarretar aumento do tempo de permanência 

do paciente no ambiente hospitalar e do custo financeiro decorrente da manutenção 

desse paciente hospitalizado, causando também impactos psicológicos que não 

podem ser negligenciados. 

A partir da relevância social da temática ‘segurança medicamentosa’, surgem 

questões como o envolvimento dos profissionais na fase da terapia medicamentosa 

e a possibilidade de articulação de mudanças no trabalho, na sistematização do 

cuidado, na educação, nas relações dos saberes técnicos e científicos, para mitigar 

problemas na fase da terapia medicamentosa. Em decorrência dessas reflexões, 
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desse desconforto operacional, a pesquisa possibilitou verificar a incidência e a 

prevalência dos incidentes no preparo e administração dos medicamentos 

intravenosos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital municipal da 

Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro. 

Em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), de 2003, como estratégia do SUS para a transformação e o 

desenvolvimento das práticas de saúde, o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), de 2013, tem como um dos seus objetivos utilizar evidências com 

a intenção de definir processos para mitigar danos, a partir da (trans)formação dos 

profissionais. Portanto, pretende produzir mudanças na gestão, na atenção 

dispensada ao cliente, na melhor formação dos profissionais e na participação social 

em saúde, promovendo a integração dos processos de desenvolvimento de pessoas 

numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Salienta-se que, 

segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, na Ordem Social -Seção Saúde, 

compete aoSUS ordenar a formação de recursos humanos na área de Saúde. 

 Assim sendo, verifica-se a necessidade de problematizar o processo laborativo 

cotidiano da terapia medicamentosa intravenosa à saúde, a fim de propor uma 

reflexão sobre os incidentes durante essa terapia. Contudo, há uma preocupação 

crescente das instituições hospitalares e da OMS (ANVISA, 2011) no sentido de 

fomentar as ações de promoção da cultura de segurança em ação à saúde, com 

ênfase na ‘prática de ensino-aprendizagem’ e aprimoramento organizacional. Cabe 

ressaltar que estudar os incidentes é uma estratégia para oportunizar educação 

permanente em saúde e evitar o processo de responsabilização individual. 

Ressalta-se que a educação, como definida por Libâneo (2012, p. 73),  

 
antes de ser um processo de formação cultural, é um fenômeno social; 
portanto, a cultura e o indivíduo são determinados por condições sociais e 
políticas, caracterizadas pela existência de classes sociais antagônicas, 
com diferentes concepções do mundo, diferentes comportamentos sociais, 
valores e interesses. 
 

Dessa forma, utilizando a estratégia da educação permanente em saúde para 

problematizar o preparo e administração do medicamento intravenoso, considera-se 

a administração a última barreira do processo de fornecimento de medicamento 

intra-hospitalar, ou seja, a última oportunidade para interceptar o incidente derivado 

dos processos de: prescrição, dispensação e administração. Reitera-se que os 
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hospitais, além da assistência, também são locais de educação permanente, 

formação de recursos humanos, pesquisa e tecnologias para a assistência segura. 

O estudo justifica-se, então, por propor uma reflexão na semiotécnica do 

preparo e administração do medicamento intravenoso como estratégia de 

aprendizagem no trabalho, com a possibilidade de transformar as práticas 

profissionais e (re)construir os procedimentos de preparo e administração de 

medicamentos, visto  tratar-se de um processo multidisciplinar sendo, portanto, 

muito importante o envolvimento dos profissionais de saúde para o cuidado integral 

e seguro na assistência à saúde.   

De acordo com o exposto, emerge como objeto de estudo desta pesquisa, a 

educação permanente em saúde a partir de aspectos técnicos observados no 

preparo e administração de medicamentos intravenosos. 

Para compreender este objeto, é importante entender o contexto histórico-

social desta temática e o processo formativo permanente que fundamenta as 

atividades dos trabalhadores de saúde, permitindo-lhes o empoderamento do 

conhecimento do procedimento correto e seguro nas ações realizadas, de modo que 

possam contribuir para a (trans)formação dos saberes capazes de mediar propostas 

efetivas de assistência e proteção aos clientes/usuários dos serviços, objetos vivos 

do processo de cuidado.  

A temática torna-se relevante na medida em que se propõe investir em um 

projeto de educação que envolve os aspectos semiotécnicos do preparo e da 

administração de medicamentos intravenosos, assim contribuindo para (re)pensar a 

realidade, refletindo e fortalecendo uma mentalidade profissional qualificada para a 

prevenção do erro.Tem como proposta geral, identificar incidentes no preparo e 

administração do medicamento intravenoso e promover estratégias para reduzi-los, 

à luz da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar 

incidentes no preparo e administração da terapia medicamentosa intravenosa como 

estratégia de educação permanente, e como objetivos específicos, os seguintes: 

1. Descrever a prática laborativa da equipe técnica na terapia 

medicamentosa intravenosa no cenário do estudo; 

2. Analisar as características da assistência prestada pela equipe técnica de 

saúde que se associam ao aparecimento dos incidentes no preparo e 
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administração dos medicamentos no setor investigado; e 

3. Propor programana perspectiva da educação permanente em saúde 

baseado nos incidentes encontrados no preparo e administração dos 

medicamentos intravenosos. 

Espera-se conseguir resultados positivos após reflexão realizada com os 

objetivos específicos alcançados neste estudo, centrados na qualificação dos 

trabalhadores com educação permanente em saúde, gerando uma mudança 

significativa no atual panorama empírico laboral institucionalizado no cenário da 

pesquisa.  

Respeitando-se as particularidades desses indivíduos no processo, não cabe 

a adoção de uma definição limitante e marginalizada, e sim uma que esteja atrelada 

aos aspectos da segurança do cliente no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 

observando os princípios da Bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça (SIQUIERA, 1998). No estudo, foi pensado em como trabalhar com a equipe 

a partir de incidentes no preparo e administração dos medicamentos intravenosos no 

CTI, por experiência social concreta, trazida pelo profissional de seu meio de origem. 

 
1.1 INSERÇÃO NO TERRITÓRIO 

 

O CTI em estudo insere-se em um Hospital de Emergência de média 

complexidade, credenciado junto ao SUS e vinculado à rede pública de um 

município da Região do Médio  Paraíba, no Rio de Janeiro.   

Há catorze anos atuo nesse Centro de Tratamento Intensivo, sendo que no 

período de 2002 a 2005 desenvolvi atividades profissionais como Técnica de 

Enfermagem concursada; de 2006 a 2010 assumi atividades na Gerência de 

Enfermagem, com vínculo empregatício contratado por dois anos, e nos outros dois 

anos como cargo comissionado. Ao final deste período, passei a atuar como 

plantonista assistencial de Enfermagem concursada. 

Concomitantemente ao processo do cuidado em nível técnico, cursava a 

graduação em Enfermagem e percebia que a assistência prestada ao paciente 

nessa unidade transcorria de forma empírica, havendo um descompasso no trabalho 

da equipe multiprofissional na qual está inserido o Enfermeiro Intensivista. A 

construção do saber fomentava a reflexão do processo de trabalho, e assim  

permanecia o desejo de contribuir tanto em relação ao usuário quanto ao serviço 
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que proporcionava essa experiência.  

Nessa expectativa de retornar algo para o território de ação em terapia 

intensiva, esquadrinhei a possibilidade de realizar uma especialização em terapia 

intensiva, já que essa microrregião da rede hospitalar é dinâmica e complexa. Essa 

busca resultou na pós-graduação lato sensu, que me proporcionou novos 

conhecimentos no cuidado intensivo, fortalecida por habilidades e competências, 

para assistir o paciente crítico. Contudo, essa especialização, no cuidado de terapia 

intensiva expandiu a necessidade de dar retorno ao meu território de ação, pois 

observo que somos indivíduos únicos, influenciados pela cultura e capazes de 

contribuir com o serviço utilizado como campo de prática onde produzimos o 

cuidado. 

Nessa vivência profissional, as limitações no processo de formação dos 

profissionais de saúde, os ruídos na comunicação verbal reverberaram a 

necessidade de reflexões acerca desse complexo território da produção do cuidado, 

a fim de determinar como atuar na (trans)formação desse sistema complexo: 

Esse desencontro na assistência da equipe multidisciplinar fomentou um 

processo de mudança, iniciada pela integrante dessa Microrregião. O processo de 

cuidado foi o ponto de partida, sustentado pela PNEPS, validando a necessidade da 

construção compartilhada (gestão, atenção, usuário e profissionais) para ajustar o 

compasso no trabalho dessa equipe. 

Conforme as diretrizes do pacto pela saúde, elaboradas pela Portaria GM/MS 

n.º 399, de 22 de fevereiro de 2006, a educação na saúde é uma das ações 

pactuadas em gestão, sendo uma das diretrizes para a gestão do SUS em educação 

na saúde, 

Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de 
formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e que comporta a adoção de diferentes 
metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras. (BRASIL, 
2006, p.15) 

 

Assim, encontro-me nesse processo de (trans)formação do cuidado, 

praticando a escuta como um dos instrumentos de ressignificação na prática 

assistencial e efetivando mudanças na estrutura e no processo dessa Microrregião, 

conforme minha governabilidade. Na sequência, envolvi-me com o curso “Falando 

um pouco sobre o SUS”, ministrado pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), e agora estou inserida no Grupo de Estudo: Educação Permanente, do 
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município onde está localizado o estabelecimento hospitalar, local de minha atuação 

profissional.    

Este grupo de educação permanente é considerado um espaço não 

hierarquizado imbuído da ideia de ser um local de fluxos de conexões existenciais, 

com potência livre e inventiva, produzidas de maneira rizomática3, mediante os 

afetos e as relações estabelecidas entre a gestão, os docentes, os trabalhadores e 

os usuários.  

                                                             

3 A visão rizomática da estrutura do conhecimento não estabelece começo nem fim para o saber. A 
multiplicidade surge como linhas independentes, que representam dimensões, territórios do real, 
modos inventados e reinventados de se construir realidades, que podem ser desconstruídos, 
desterritorializados (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

Para conhecer o Estado da Arte, realizou-se levantamento bibliográfico de 

artigos publicados a respeito do tema em estudo, utilizando como fontes apenas os 

bancos de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e da Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO). Inicialmente, procedeu-se à busca com termos indexados, 

tais como os descritores: educação continuada, enfermagem, terapia intensiva e 

erros de medicação. Optou-se também por educação permanente, enfermagem, 

unidade de terapia intensiva e erros de medicação. A busca resultou sem êxito, 

então, foram suprimidos os descritores ‘educação continuada’ e ‘educação 

permanente’, o que permitiu a localização de 16 artigos.  

Os critérios de seleção para essa filtragem foram: a) ter sido publicado entre 

os anos de 2009 e 2014; b) ter sido divulgado nos idiomas Português, Inglês e 

Espanhol; c) tipo de documento: artigo; d) ter o texto completo disponível online.   

Após a definição dos critérios de seleção, a pesquisa transcorreu com sete 

artigos dispostos na base de dados, sendo que dois apresentavam duplicidade de 

título, motivando a exclusão de ambos.  

 

Figura 1 – Fluxograma do Levantamento dos Artigos 

 

Fonte: Apresentação para a defesa do projeto de dissertação, 2015. 
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A seguir, são descritos os objetivos, os resultados e a conclusão dos artigos 

selecionados, com a finalidade de demonstrar a abordagem utilizada em cada um 

deles. 

O estudo de Pellicotti e Kimura (2010) teve como objetivo identificar a 

prevalência de erros de medicação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

relatados por profissionais de enfermagem, comparando a qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) e as alterações no estado de saúde dos profissionais 

envolvidos, e não envolvidos com erros de medicação.Trata-se de estudo 

observacional e transversal, com abordagem quantitativa, realizado nas três UTI de 

um hospital priavdo do município de Sao Paulo. Foram pesquisados 94 profissionais 

de três UTI de um hospital privado, sendo 39 enfermeiros (41,5 %) e 55 (58,5%) 

técnicos de enfermagem. A QVRS foi avaliada pela versão em Português do 

instrumento SF-36. Dezoito profissionais (19,1%) mencionaram ter cometido erro no 

mês anterior à pesquisa. Os erros foram notificados em 61,1% dos casos, e os mais 

frequentes foram aqueles da fase de administração (67,8%). Os profissionais que 

relataram erro de medicação, tiveram tendência a pior estado de saúde quando 

comparados aos que não relataram erros. 

O estudo de Rodrigues e Oliveira (2010) objetivou verificar a ocorrência e 

caracterizar erros na administração de antibióticos, sendo realizado estudo descritivo 

em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de ensino, na cidade de 

Brasília – Distrito Federal, entre setembro de 2006 e fevereiro de 2007. Para a coleta 

de dados, foram analisadas prescrições e identificados os profissionais de 

enfermagem que administraram antibióticos. Os autores observaram 35 prescrições 

de pacientes predominantemente do sexo feminino (54,3%), na faixa etária de 51 a 

70 anos (60,0%), em tratamento pós-cirúrgico (54,3%), com tempo médio de 

hospitalização de dois a sete dias (40,0%). Foram encontradas 10 variedades de 

antibióticos, prevalecendo a vancomicina (28,9%), a cefepima (13,3%), o 

meropenem (11,1%) e a amicacina (11,1%). A média de antibióticos por prescrição 

foi de 1,2, frequentemente na dosagem de 1000mg (42,2%), ministrados por via 

intravenosa (100,0%). Quanto aos erros, foram constatados os de preparo (87,6%) e 

os de horário (6,2%), dentre outros (6,2%). O estudo concluiu que a visão sistêmica 

de prevenção e análise de ocorrências de erros de medicação deve ser 

implementada, tendo como finalidade estabelecer uma cultura de segurança do 
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paciente que permita contínua possibilidade de gerenciar riscos de eventos adversos 

com medicamentos no hospital. 

O artigo de Lemos, Silva e Martinez (2012) propôs testar a hipótese de que a 

distração durante o preparo e a administração de medicamentos, pode conduzir ao 

erro. Trata-se de estudo descritivo do tipo exploratório com abordagem de análise 

quantitativa, realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cujo propósito foi 

identificar fatores que poderiam levar a equipe de enfermagem a distrair-se durante 

o preparo e a administração de medicamentos e colaborar para a ocorrência de 

erros de medicação.No Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital filantrópico, 

foram realizadas observações participantes e diretas das atividades do processo 

medicamentoso desempenhadas pela equipe de enfermagem em todos os plantões. 

No período de observação, foram administrados 136 fármacos, totalizando 43 erros, 

dentre os quais omissão, velocidade de infusão, via, dose, diluição e horário. 

Durante a coleta de dados, foram identificados 100 fatores que poderiam causar 

distrações da enfermagem, predispondo ao erro: telefone fixo da instituição ou 

celular tocando, interrupção da atividade por outros profissionais, mudanças não 

padronizadas de prescrições médicas, sobreposição de diferentes tarefas pelo 

mesmo profissional nos horários padronizados para medicação e ausência de 

planejamento formal da assistência. Embora 21% dos erros de medicação 

relacionados ao preparo e à administração de medicamentos em horário errado 

tenham sido induzidos por evento que causou a distração e mudanças não 

padronizadas de prescrições médicas, não houve correlação significativa entre os 

erros identificados e os fatores que poderiam conduzir à distração. Portanto, pode-se 

inferir que, na condição estudada, inexiste relação direta entre os possíveis fatores 

que causam distração e os erros relacionados ao preparo e à administração de 

medicamentos. 

O estudo de Camerini et al. (2013) teve como objetivo descrever as 

estratégias adotadas pelo enfermeiro para uma administração segura de um 

medicamento potencialmente perigoso em unidade de terapia intensiva. Trata-se de 

estudo exploratório bibliográfico no qual foram incluídos artigos sobre medicamentos 

potencialmente perigosos e erros de medicação em unidades de terapia intensiva, 

publicados no período de 1998 a 2009. Como resultado, foram analisados 16 artigos 

que evidenciaram três categorias de medicamentos potencialmente perigosos 
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(aminas, heparinas e insulinas), descritas à luz das estratégias preventivas de erros. 

Os autores concluiram que a ocorrência de eventos adversos com medicamentos 

potencialmente perigosos é evitável na maioria das vezes, e que para cada classe 

de medicamentos potencialmente perigosos podem ser adotadas medidas 

específicas a fim prevenir possíveis eventos adversos. 

Outro estudo selecionado, de Ferreira et al. (2014), teve como objetivo  

analisar a atuação da equipe de enfermagem na administração de medicamentos 

em unidade de terapia intensiva. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com 

abordagem quantitativa, desenvolvido com 29 profissionais de enfermagem, no 

período de 1° de junho a 31 de outubro de 2011. Os dados foram coletados através 

de observação nãoparticipativa e entrevista. Como resultados, o estudo demonstrou 

que 48% dos profissionais não sabiam distinguir entre erro de medicação e evento 

adverso; 100% da equipe limitaram os eventos adversos apenas às alterações 

clínicas do paciente; a principal atitude da equipe de enfermagem (42% dos 

enfermeiros e 42% dos técnicos) frente a um erro, foi a comunicação. Na conclusão, 

ficou claro queosparticipantes do estudo apresentaram pouco conhecimento sobre 

os conceitos de erros de medicação e eventos adversos. 

Os artigos salientaram uma preocupação na fase do processo de medicação, 

e alguns até sinalizaram a importância de estratégias para administração 

medicamentosa segura, mas não correlacionaram a educação permanente, o que 

dificultou a elaboração do estudo piloto. 

 Os artigos mostraram uma preocupação com os erros humanos e os 

consequentes danos causados aos pacientes.Os erros são relatados desde o 

surgimento da medicina, e têm sido descritos e estudados por mais de um século 

(FERREIRA; DANTAS; DINIZ; RIBEIRO; MACHADO; TOURINHO, 2014). 

Contribuindo com o estudo, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, 

problematizou os riscos de uma internação hospitalar, assim ressignificando a 

assistência hospitalar, afirmando que incidentes ocorrem no cuidado à saúde. 

Com essa publicação, as instituições hospitalares que têm como “missão 

essencial: preservação da vida do ser humano, essencial em favor da vida” 

(Conselho Regional de Farmácia- SP, 2013, p. 31), e com a preocupação de uma 

assistência segura, o Ministério da Saúde propõe a implantação da educação 

permanente, tendo como primeiro esforço a melhoria da qualidade da assistência 
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prestada, ou seja: 

 
É preciso investir em estratégias que impulsionem a comunicação e 
interação dos sujeitos e seus saberes como eixo principal da atenção nas 
práticas de saúde, estimulando a lateralidade e a circularidade desses 
saberes nos processos de ensino-aprendizagem para uma 
transversalização de ações e de sujeitos no ato de cuidar. (SANT’ ANNA; 
HENNINGTON, 2011, p.234) 

A pesquisa possibilitou a análise do campo da produção do cuidado, numa 

abordagem quali-quantitva, identificando os incidentes no preparo e administração 

de medicamentos intravenosos. A autora do estudo piloto propôs criar um guia de 

diluição dos medicamentos intravenosos para facilitar o fluxo no preparo e 

administração desses medicamentos pela equipe técnica na terapia intensiva, na 

propositiva do trabalho em saúde, entendido por Sant’Anna e Hennington (2011, p. 

224) como “fenômeno sócio-histórico como aquele realizado por diversos sujeitos, 

profissionais e trabalhadores em geral com formação na área e caracterizado pelo 

ato de cuidar”. 

 

2.1 FARMACOCINÉTICA 

 

Uma revisão sobre a farmacocinética foi levada a efeito, buscando justificar a 

via de administração eleita – intravenosa – para esse estudo piloto, segundo Brunton 

e Parker (2007).  

Farmacocinética é o estudo quantitativo e a caracterização do curso temporal 

da absorção, distribuição, metabolismo (biotransformação) e excreção dos fármacos. 

Essas informações farmacocinéticas estabelecem o curso temporal do fármaco no 

organismo, estando relacionadas aos efeitos dos fármacos (farmacodinâmica). 

Farmacocinética da absorção é a etapa que compreende a passagem da 

droga do local de administração do fármaco para a circulação sanguínea. A 

farmacocinética da absorção apresenta-se por permeação de drogas pela barreira 

como: mecanismo de passagem difusão passiva, velocidade de difusão e grau de 

ionização; via de administração como vias enterais (oral, sublingual, retal), 

parenterais (diretas – subcutânea, intramuscular, intravenosa, intra-arterial, 

intraperitoneal, intratecal, peridural e intra-articular e indiretas – cutânea, respiratória, 

conjuntival, rino-orofaríngea e geniturinária). 

As variáveis da farmacocinética da absorção são fisiológicas (pH, área de 
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superfície absortiva, fluxo sanguíneo, esvaziamento gástrico, motilidade intestinal) e 

físicas (estado físico, concentração, propriedade físico-química, hidrossolubilidade, 

lipossolubilidade), mecanismo de passagem, difusão passiva – atendendo a um 

gradiente de difusão, e quando o fármaco apresenta lipofilicidade acontece o 

atravessamento pela membrana celular; difusão facilitada ou mediada por 

carreadores, quando o carreador aumenta a velocidade de transporte, mas de 

acordo com o gradiente de concentração e o transporte vesicular (endocitose e 

exocitose). 

Apresentam-se as vantagens da farmacocinética para via intravenosa: 

emergência, dose conhecida, evita irritação da mucosa gastrintestinal, e se não 

houver contraindicação, permite grandes volumes. As desvantagens são irritação ou 

infecção do local de aplicação, custo maior, a aplicação deverá ser realizada por 

profissional treinado, sendo que substâncias insolúveis ou oleosas não podem ser 

aplicadas 

A biodisponibilidade depende da via de administração, e essa propriedade 

está ligada à extensão e à velocidade do acesso de um fármaco à circulação 

sistêmica. 

Farmacocinética da distribuição é o processo pelo qual o fármaco sai da 

circulação sistêmica alcançando diversos tecidos.Fatores que influenciaram o 

padrão de distribuição dos fármacos: fisiológicos –fluxo sanguíneo tecidual, 

permeabilidade capilar e propriedades físico-químicas do fármaco: coeficiente de 

partição efetivo, ligação a proteínas plasmáticas. 

Tipos de proteínas plasmáticas: albumina que se liga a fármacos ácidos, e 

glicoproteína alfa 1 ácida que se liga a fármacos básicos.Quanto à ligação, tem 

como características ser reversível, não seletiva, saturável, ligação covalente a 

fármacos reativos (alquilantes). 

 

2.1.1 Farmacocinética da biotransformação e eliminação de fármacos 

A biotransformação é o processo de metabolização de fármacos que ocorrem 

dentro do organismo, com transformação dos fármacos originais em outras 

identidades químicas (metabólitos) que podem possuir, ou não, atividade 

farmacológica ou tóxica. 

Eliminação é o processo pelo qual os fármacos são excretados do organismo. 
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Para administrar o medicamento, salienta-se a relevância da estabilidade 

como sendo a capacidade de um medicamento se manter dentro das especificações 

já estabelecidas, seguro, eficaz, puro e de qualidade. 

Define-se o prazo de validade como a data limite para a utilização de 

determinado produto farmacêutico. O fabricante determina este prazo, de acordo 

com os resultados obtidos durante o estudo de estabilidade, seja o acelerado ou o 

de longa duração (BRASIL, 2005). De acordo com Aulton (2001), existem cinco 

importantes tipos de estabilidade que devem ser determinadas: 

1. Química: manutenção de sua integridade e teor declarado dentro dos limites 

especificados, por um determinado período de tempo. 

2. Física: manutenção das propriedades físicas originais, incluindo aparência, 

sabor, uniformidade e dissolução. 

3. Microbiológica: a esterilidade ou a resistência ao crescimento de 

microrganismos deverá permanecer dentro dos limites estabelecidos. 

4. Terapêutica: a atividade terapêutica deverá permanecer inalterada. 

5. Toxicológica: não deverá haver aumento significativo da toxicidade. 

 

2.1.2 Fatores que afetam a estabilidade de fármacos 

A estabilidade de fármacos é afetada por vários fatores, podendo ser 

extrínsecos  ou  intrínsecos, relativos à formulação, processo de fabricação, material 

de embalagem e transporte. 

 Extrínsecos 

Fatores extrínsecos são fatores ambientais e estão ligados a condições de 

estocagem, transporte e armazenamento. São representados pela temperatura, 

luminosidade, ar e umidade (MINÉ; MORAIS, 2013). 

 Temperatura  

A temperatura é o mais importante dentre os fatores ambientais envolvidos na 

degradação de produtos farmacêuticos, já que a velocidade de degradação química 

aumenta com a elevação da temperatura, não existindo um acondicionamento capaz 

de protegê-lo dos efeitos do calor. 

 Umidade 

A umidade exerce grande influência na estabilidade de produtos 

farmacêuticos. Não só os fármacos higroscópicos que são degradados pela umidade 
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relativa do ar, mas também fármacos não higroscópicos, sofrem alterações, 

principalmente quando a umidade é associada aos efeitos da temperatura. 

 Luz 

A luz é um fator ambiental que, em determinados comprimentos de onda, 

pode oferecer energia necessária para desencadear reações de degradação, tais 

como oxidação e redução, rearranjo de anéis, polimerização, rupturas de ligações, 

isomerizações e promover instabilidade farmacêutica. A utilização de embalagem 

âmbar, resistente à luz, pode minimizar esses efeitos sobre produtos farmacêuticos. 

 Gases Atmosféricos 

De acordo com Figueiredo e Laporta (2003), oxigênio é o gás atmosférico que 

tem maior participação nos processos de degradação química de fármacos, que é 

promovida pela oxidação, mas que pode ser reduzida pela remoção do ar contido no 

interior do recipiente de acondicionamento, ou por seu preenchimento total com o 

produto ou pela substituição do oxigênio por nitrogênio. 

 Intrínsecos 

São aqueles ligados à tecnologia de fabricação, ou seja, que não sofrem 

interferências ambientais. São interações entre fármacos, interação entre fármaco e 

solvente, o pH do meio, o tamanho das partículas e a qualidade do recipiente. 

 Hidrólise 

A hidrólise é uma reação de degradação muito comum em produtos 

farmacêuticos, pois muitos apresentam em sua estrutura grupamentos funcionais 

como ésteres, amidas, amidas substituídas e lactonas, que são susceptíveis à 

hidrólise, isto porque liberam íons H+ ou OH- que são catalisados, promovendo a 

reação. 

 Oxidação  

A oxidação é uma via de degradação química bem estabelecida, já que o 

oxigênio que participa da maioria das reações de oxidação é abundante no ambiente 

onde os medicamentos são processados e armazenados a longo prazo. 

 Fotólise 

Esta reação resulta da absorção de radiação pela substância ativa. As 

moléculas que absorvem a radiação podem ser reagentes principais da reação ou os 

agentes fotossensibilizadores. Praticamente todas as substâncias terapeuticamente 

ativas, são capazes de absorver radiações eletromagnéticas situadas na região do 



 

 

31

espectro correspondente ao UV e visível.   

 pH 

O pH é um fator capaz de acelerar ou diminuir a velocidade de reações, pois 

as principais reações envolvidas na degradação de fármacos são a hidrólise e a 

oxidação, e ambas podem ser catalisadas por ácidos e bases. 

Durante a formulação de um medicamento, é necessário saber a faixa de pH 

em que o mesmo encontra-se estável. O pH fora da faixa de estabilidade do 

medicamento, provocará a sua degradação. 

Atendendo as orientações descritas acima, administra-se o medicamento 

intravenoso na circulação. 

 

2.1.3 As partes funcionais da circulação  

A função das artérias é transportar sangue sob alta pressão para os tecidos. 

Por esta razão, elas tem paredes vasculares fortes e, então, o sangue flui 

rapidamente. 

As arteríolas são os últimos pequenos ramos do sistema arterial e atuam 

como válvulas de controle, através das quais o sangue é liberado para dentro dos 

capilares. A arteríola tem uma parede muscular forte, capaz de fechá-la 

completamente ou de permitir que ela dilate por várias vezes o seu diâmetro, tendo 

assim a capacidade de alterar, de forma muito ampla, o fluxo sanguíneo para os 

capilares em resposta às necessidades dos tecidos. 

A função dos capilares é trocar líquido, nutrientes, eletrólitos, hormônios e 

outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Para esta função, as 

paredes capilares são muito delgadas e muito permeáveis a substâncias de 

pequeno peso molecular. 

As vênulas coletam sangue dos capilares e unem-se aos poucos em veias 

progressivamente maiores. 

As veias funcionam como condutos para o transporte do sangue dos tecidos 

de volta ao coração, e servem como um grande reservatório de sangue. Pelo fato de 

a pressão no sistema venoso ser muito baixa, as paredes venosas são finas. Mesmo 

assim, são musculares, e isto permite que se contraiam ou se expandam, 

funcionando como um reservatório controlável para sangue extra, em quantidade 

pequena ou grande. 
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Relembrando, a estrutura geral das artérias e das veias é composta por três 

túnicas denominadas: íntima, média e adventícia. A túnica íntima reveste o interior 

do vaso, e é constituída por uma camada de tecido epitelial pavimentoso 

denominado endotélio. Essas células repousam sobre a lâmina basal que, 

posteriormente a ela, possui um tecido conjuntivo frouxo. A lâmina elástica interna 

separa a túnica íntima da média.A lâmina elástica interna apresenta fenestrações, 

permitindo o processo de difusão de gases e substâncias. 

A túnica média geralmente é uma camada mais espessa, composta por 

células musculares lisas dispostas helicoidalmente; possui uma matriz extracelular 

composta por fibras elásticas e reticulares, proteoglicanos e glicoproteínas. Existe 

uma lâmina elástica externa presente somente em artérias, que separa a túnica 

média da túnica adventícia, que é a camada de revestimento. 
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Figura 2 – Estruturas da Veia e da Artéria 

 
Fonte: Anatomia e fisiologia humana (Martini; Ober; Bartholomew; Nath, 2014) 

 

 No que se refere ao preparo e administração de medicamentos, deve-se 

atentar para a osmolaridade acima de 500mOsm/l, pH menor que 5 e maior que 9, 

propriedades dos fármacos de vasoconstricção ou vasodilatação e tônus vascular, 

por serem fatores de risco como efeito deletério ao endotélio. 

Na cultura da culpabilidade, aponta-se o sujeito responsável pelo incidente, 

ao invés de analisar detalhadamente esse sistema complexo da terapia 

medicamentosa. Em geral, o erro humano é apontado como “o causador [...] em 

cirurgias complexas e no atendimento médico-hospitalar. Logo após um incidente, as 

pessoas fazem julgamentos rápidos e, com frequência, acusa quem está, de forma 

mais óbvia, associado ao desastre” (VINCENT, 2009, p.97). Contudo, esses 
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julgamentos rápidos e a rotineira atribuição de culpa, impedem-nos de revelar o 

relato que há por trás da história. Os fatos, com toda sua riqueza e complexidade, 

apenas são esclarecidos após uma investigação cuidadosa e detalhada. Embora 

uma ação ou omissão específica possa ser a causa imediata de um incidente, uma 

análise mais acurada geralmente acaba por revelar uma série de eventos e o 

abandono de práticas seguras influenciadas pelo ambiente e pelo contexto 

organizacional mais amplo. 

Para delinear os aspectos operacionais da pesquisa, a autora pautou-se na 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), um conceito 

pedagógico para efetuar relações orgânicas entre o ensino e as ações e serviços 

(BRASIL, 2004) que supõe: 

 
 A invenção a lógica do processo: incorporando o ensino e o aprendizado à 
vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto 
real em que ocorrem; modificando substancialmente as estratégias 
educativas, a partir da prática como fonte de conhecimento e de problemas, 
problematizando o próprio fazer; colocando as pessoas como atores 
reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de 
ação, ao invés de receptores. (BRASIL, 2004, p.44) 

 

Na tentativa de sensibilizar gestores e trabalhadores quanto à importância da 

pactuação das ações da assistência com segurança, efetividade, eficácia e 

qualidade, emerge a necessidade da integralidade do SUS na educação dos 

profissionais de saúde. A propósito, Araújo, Miranda e Brasil (2007, p.26) afirmam:  

 
A educação permanente coloca o SUS como interlocutor nato das 
instituições formadoras [...] e constitui uma estratégia que possibilita uma 
formação realmente sintonizada com as necessidades da saúde pública 
brasileira. 
 

Para a pactuação das ações da assistência segura, a literatura consultada 

preconiza o encontro com priorização da educação dos profissionais da saúde para 

o desenvolvimento de uma melhor qualidade no trabalho, destarte, 

 
[...] quebrando a separação criada entre prática e teoria, trazendo a 
discussão para dentro do ambiente de trabalho, resguardando em cada 
profissional do sistema de saúde o poder de discutir as suas formulações 
críticas sobre a prática, abrindo campo para a ampliação do conhecimento 
gerado, sendo o mesmo reformulado e novamente aplicado. Independente 
da posição que ocupa no sistema de saúde, todos têm lugar para falar, 
desde gestores aos trabalhadores, todos estão integrados e habilitados, 
disseminados na prática pedagógica. (GODINHO; TAVARES, 2009, p.1) 
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Nesse cenário, evidencia-se a importância de articular as ações na 

perspectiva da educação permanente, com atendimento integral à assistência 

segura, requisitando o compromisso com o contínuo aprendizado e com a prática 

profissional.  

Segundo o Código de Ética da Enfermagem (2011, p.34), o processo de 

educação 

é uma das ferramentas para a prevenção de erros de medicação, contudo 
transformações serão alcançadas quando houver uma convergência entre 
as políticas públicas, institucionais, ao aprimoramento da equipe e 
implementação de ações fundamentadas em evidências científicas, 
contando com a participação efetiva dos gestores da instituição, da equipe 
de saúde, do paciente e da família. 

 

O processo de aprendizagem significativa encontra-se em consonância com a 

PNEPS, vindo ao encontro Conselho Federal de Enfermagem e ao Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 

Corroborando a pactuação das ações educativas, há a Resolução nº 358, de 

2009, do COFEN, que dispõe sobre a ‘Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá 

outras providências’. Desta forma, evidencia-se uma ferramenta metodológica a 

pactuação das ações educativas com o Processo de Enfermagem, que é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado e a documentação da prática 

profissional (BRASIL, 2009). 

No preparo de medicamentos, Camerini e Silva (2011, p.42) recomendam que 

devem ser 

aplicados vários princípios científicos que garantam o resultado terapêutico 
esperado. Para isto, é necessário saber com que diluir, qual o volume 
administrar em acesso periférico e / ou central, quanto tempo pode ficar a 
medicação preparada antes de ser administrada, em que condições 
ambientais devem ser preparada e acondicionadas (luz, calor, higiene), 
além de aspectos tradicionalmente vinculados à enfermagem, como o 
preparo do medicamento certo, ao paciente certo e na dose correta. 

 
Chalita (2001) propõe interessante reflexão ao apontar que se um professor 

do século XVIII tivesse a oportunidade de visitar a sociedade atual, provavelmente 

não reconheceria muitas coisas, à exceção das escolas que reproduzem o mesmo 

tipo de educação daquela época. Com essa reflexão, torna-se claro que  
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o processo de formação deve ser compreendido como modo de interferir 
nas práticas cotidianas dos serviços, nos processos de trabalho, nos 
modos de gerir e cuidar, de forma a potencializar os princípios do SUS. 
(CASATE; CORRÊA, 2011. p.222) 

 

Salienta-se que o profissional de saúde, o gestor, a população e o ensino 

possuem papel importante e vital nas ações cuidado e, portanto, necessitam estar 

continuamente atentos ao processo de assistência ao cliente e à detecção dos 

incidentes. O encontro de incidentes deve ser visto como estratégia para oportunizar 

o ensino e manter a educação permanente em saúde, minimizando ao máximo suas 

ocorrências no CTI, cenário do estudo, servindo como plenária para ações 

educativas e alertas em prol da segurança dos usuários dos serviços de saúde. 
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3  ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

 O presente capítulo realiza uma recuperação da memória da construção do 

Sistema de Saúde brasileiro, apresentando algumas reflexões no sentido de 

compreender o percurso evolutivo dos modelos de saúde e suas influências no 

campo do cuidado na unidade de terapia intensiva.  

Segundo o arcabouço legal que dá sustentação ao SUS4, observa-se que 

seus princípios e diretrizes, ao serem gradativamente regulamentados, alcançam 

materialidade no trajeto do cuidado seguro, criando novos espaços de pactuação. 

Além disso, impulsionam a estratégia de transformação das práticas de trabalho por 

práticas multiprofissionais em saúde que garantam a integralidade do cuidado aos 

seus usuários. A estratégia de (re)pensar a prática articulada com os princípios do 

SUS, propõe uma mudança da racionalidade gerencial dos recursos humanos 

transversalizando-os para atores do cuidado seguro. 

A proposta é unir fragmentos históricos da saúde e colocá-los em relação com 

o todo porque, como orienta Edgard Morin (2007, p. 37), “uma sociedade é mais que 

um contexto, é o todo organizador de que fazemos parte”. Nesse sentido, acredita-

se que quando o indivíduo (parte dessa sociedade) compreende a trajetória do 

sistema de saúde à luz de sua história, essa sociedade torna-se instituinte no 

processo do cuidado. 

O caminho da saúde brasileira ficou marcado por acontecimentos que foram 

construindo modelos, saberes e tecnologias de cuidados enraizados até hoje  na 

cultura institucional da gestão da saúde. Um movimento histórico importante, que 

deixou profundas marcas no campo da saúde ocorreu em 1900. O movimento 

denominado Sanitarismo Campanhista, foi decisivo na erradicação e controle de 

importantes doenças, como varíola e febre amarela que, na época, ofereciam riscos 

econômicos ao agroexportador e impediam, por sua vez, a chegada de 

investimentos ao país.  

Devido ao risco que essa precária situação oferecia à economia brasileira, a 

prevenção da saúde começou a ser pensada como um mecanismo rigoroso de 

                                                             

4 Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 3ª Conferência 

Nacional de Gestão do Trabalho e Educação 2005 e Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
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intervenção na vida social. Assim, o governo adotou medidas higiênicas impositivas 

e vacinação em massa, que foram consideradas pelo presidente Rodrigues Alves, 

pelo prefeito Pereira Passos e pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz como úteis 

para solucionar o impasse político-econômico e erradicar as doenças, fato este que 

culminou, em 1904, na Revolta da Vacina, uma vez que a população não 

concordava com a invasão dos lares e com as medidas autoritárias e repressivas 

governamentais que estavam sendo implementadas.  

Já na década de 20 do século passado, o Brasil adotou em seu 

aparelhamento de Estado o sistema previdenciário (ou Assistência Médica 

Previdenciária). A criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP) para os 

empregados das empresas ferroviárias, conhecida como Lei Eloy Chaves, 

ressignificou o modelo de cuidado em saúde, outrora baseado em campanhas e na 

higienização dos espaços, portanto, assumindo um cuidado voltado para a 

manutenção da capacidade laboral dos trabalhadores. 

A partir da Revolução de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, foi 

criado o Ministério da Educação e da Saúde. No ano de 1933, a CAP é substituída 

por Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) que, por causa do modelo 

sindicalista vigente à época, passaram a ser dirigidos por entidades sindicais. Desta 

forma, os Institutos foram criados para favorecer os trabalhadores urbanos, sendo 

estes considerados fundamentais para a economia agroexportadora até então 

dominante. Destaca-se que a I Conferência Nacional de Saúde, em 1942, em 

associação com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), foi um 

passo fundamental no processo de criação do Ministério da Saúde, no ano de 1953. 

Após a criação do referido Órgão governamental, sob a gestão de João 

Goulart, tem início a III Conferência Nacional de Saúde cujo marco foi a campanha 

pela municipalização. Entretanto, devido ao golpe militar de 1964, o processo de 

municipalização que tinha em vista descentralizar as ações e serviços, precisou ser 

postergado.  Já no ano de 1966 ocorreu a unificação dos IAP e a criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), período em que surgiram os primeiros ecos 

político-ideológicos para o surgimento do movimento pela Reforma Sanitária.  

No ano de 1975, a Lei nº 6.229 criou o Sistema Nacional de Saúde (SIMNPAS 

= INAMPS + INPS + IAPAS), que reduziu a dicotomia preventiva/curativa, cujas 

questões assistenciais passaram a ser de responsabilidade da Previdência Social, 
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enquanto as ações coletivas ficaram a cargo do Ministério da Saúde.  

Em 1978, em Alma-Ata (Rússia), a OMS promoveu a Conferência 

Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, que estabelecia a promoção da 

saúde como direito para todos os povos do mundo, assim reafirmando a atenção 

primária como estratégia de saúde para todos. Outro evento considerado de grande 

relevância para a construção das bases que sustentariam a saúde brasileira, 

aconteceu em 1986 no Canadá, cujo produto foi a elaboração do documento que 

ficou conhecido como Carta de Ottawa, cujo texto visava contribuir com as políticas 

de saúde de todos os países, de forma equânime e universal. 

Com o advento da interiorização das ações e serviços, em 1983, promovida 

pelas Ações Integradas de Saúde (AIS), a população passou a pleitear a 

participação na Conferência Nacional de Saúde (CNS). Desta forma, os usuários por 

meio das lideranças sociais das comunidades, puderam participar da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, um marco decisivo na história político-sanitária,  

trazendo como tema norteador a “SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E DEVER 

DO ESTADO”,  que balizou os alicerces da Reforma Sanitária Brasileira. A VIII CNS 

confluiu na formatação de um relatório final que, em 1988, formou as bases para a 

redação da Seção “Da Saúde” na Carta Magna do Brasil. 

Durante a transição do modelo de saúde, ocorreu a implantação do chamado 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) via convênios entre o 

INAMPS e os governos estaduais, ao passo em que se instituía na Constituição a 

garantia de saúde para todos como dever do Estado. Uma cláusula redacional 

previa que saúde seria livre à iniciativa privada, assim ampliando o setor privado, 

paralelamente à implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).   

Com base na concepção da Carta de Ottawa, o SUS vislumbra a 

possibilidade de assistência para todos os brasileiros de forma equânime e integral 

por ser um direito constitucional. Essa conquista político-sanitária pode ser 

relacionada às diversas lutas e esforços pelo movimento da Reforma Sanitária, de 

1976 a 1988. O movimento permanece como um moinho, sendo impulsionado por 

legislações oriundas da gestão; usuários implicados com a construção da saúde 

para todos; trabalhadores instituídos pela Carta de Ottawa, e saúde de forma 

equânime e universal. 

Promulgada a Constituição Federal Brasileira, em de 05 de outubro de 1988, 
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impulsionada pela VIII Conferência Nacional de Saúde, fica reconhecida a saúde 

como direito social, de acordo com o previsto em cinco artigos específicos que 

salientavam o atendimento integral e também a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde. Contudo, além do atendimento integral, deveria haver 

priorização nas ações preventivas por se tratar de atividades que visavam garantir 

um serviço de saúde efetivo e de qualidade. Nacionalmente, vislumbrava-se a 

disseminação da cultura da segurança, paralelamente à capacitação dos 

profissionais. 

As instituições internacionais também refletiam as ações no território do 

cuidado com estudos e, a posteriori, a Organização Mundial de Saúde (OMS) cria a 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente que elabora programas e diretrizes 

visando sensibilizar e mobilizar profissionais de saúde e a população, a fim de 

promover a segurança dos clientes com o desenvolvimento de ferramentas que 

proporcionassem a divulgação dos seus direitos, tornando factível a mudança da 

realidade no cenário mundial. “Uma dessas ações destaca a necessidade de 

desenvolver diferentes tipos de investigação para melhorar a segurança do cliente e 

prevenir danos” (ANVISA, 2013, p.10). 

Desta forma, observa-se uma preocupação com o trabalho (o cuidar) durante 

a elaboração e publicação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS). Essa política é sustentada pelo encontro do usuário, do trabalhador, do 

ensino e da gestão, articulando os campos da Educação e do Trabalho em Saúde à 

rede de cuidados nas ações intersetoriais, pautadas pela equidade e pela 

humanização, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao dia a dia de trabalho 

no SUS. Assim, a PNEPS vai ao encontro dos princípios constitucionais da saúde 

como direito de todos, imprimindo desafios para sua concretização por meio de 

práticas inclusivas e formadoras, à luz da integralidade por política transversal. 

Os encontros com os atores da produção do cuidado afetavam e tensionavam 

pelo cuidado seguro. Sem intencionar esgotar o tema percebe-se, sob as lentes da 

história, que todo processo de transição de modos de cuidar em saúde foram férteis 

para o solo de implantação do SUS. Conhecer o “mundo” chamado Saúde, segundo 

Morin (2003), pode ser ao mesmo tempo necessidade intelectual e vital.  

Para dar-se a compreender a temática da pesquisa e o contexto do cenário 

(Unidade de Terapia Intensiva) onde ocorrem incidentes no preparo e administração 
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da terapia medicamentosa intravenosa, que engloba tanto os saberes fragmentados 

e compartimentados como os problemas cada vez mais multidisciplinares e 

transversais, é necessário considerar que isso requer uma reformulação do 

pensamento dos seus trabalhadores. Para Morin (2007), as unidades complexas, 

como o Ser humano ou a sociedade, são multidimensionais sendo, portanto, 

necessário articular as necessidades humanas atuais às dimensões históricas que 

constituíram o sistema de saúde vigente.  

Doravante, o arcabouço histórico dos modos de se produzir saúde guarda 

estreita relação com o objeto deste estudo, uma vez que da história originaram-se 

políticas públicas norteadoras do cuidado, dentre eles o cuidado com a segurança 

do paciente, com a prevenção, redução da incidência dos danos e com o processo 

de trabalho. 

Nesse sentido, a proposta de revisitar a historicidade dos fatos que se 

constituem em alicerces do campo da saúde, faz-se pertinente refletir em que 

medida as ações cuidadoras no território da terapia intensiva se enquadram no bojo 

de um modelo de saúde que necessita constantemente formar e (re)formar 

trabalhadores que sejam e estejam implicados com seus ideários, comprometidos 

com a transformação das práticas dos profissionais e com a própria organização de 

trabalho (micropolítica), a fim de problematizar incidentes que podem ser causados 

na terapia medicamentosa intravenosa prescrita para os clientes internados sob os 

cuidados da equipe multidisciplinar de saúde no CTI.   

Assim, o que se deseja é repensar a realidade no campo da terapia intensiva 

por meio da aprendizagem prazerosa e eficaz da prevenção ao incidente, permitindo 

o empoderamento do conhecimento do procedimento correto e seguro nas ações 

realizadas, de modo que os profissionais possam contribuir para a transformação 

dos conhecimentos, tornando-se capazes de mediar propostas efetivas no processo 

de proteção aos clientes usuários dos serviços, objetos vivos do processo de 

cuidado. Para Morin (2007), ao buscar construir-se com referência ao contexto e ao 

global, deve-se mobilizar o que o conhecedor sabe do mundo. Dessa maneira, será 

possível descobrir e redescobrir outros conhecimentos que levem à produção do 

cuidado seguro. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO E VARIÁVEIS 

 

Trata-se de estudo descritivo piloto, com abordagem quanti-

qualitativa.Fonseca e Egry (2010) entendem que a realidade objetiva acha-se em 

permanente processo de modificação. Sendo assim, tanto a investigação como as 

práticas de assistência devem ter em conta a perspectiva do processo que expressa 

o caráter dinâmico dos fatos vinculados à saúde-doença. 

Para maior aproximação dos estudos sobre a temática, torna-se interessante 

estabelecer uma familiaridade com o problema que se inicia pela fase exploratória, 

consistindo na caracterização do problema, do objeto, dos objetivos e das teorias, 

que podem ou não caber nessas teorias, além do percurso metodológico observado 

pelo pesquisador. Portanto, ele não está obrigado a resolver o problema de 

imediato, necessitando caracterizá-lo partindo de uma visão geral, próxima do objeto 

de estudo. Trata-se de uma fase necessária por se tratar de um tema explorado, o 

que dificulta formular hipóteses a respeito, sejam elas precisas e operacionalizáveis 

(GONSALVES, 2003).  

Segundo Rouquayrol (2003, p.156), o papel do investigador poderá ser 

observacional, que “implica a observação, da forma mais metódica e acurada 

possível, dos processos de produção de doentes em populações, com mínimo de 

interferência nos objetos concretos estudados”. Ressalta-se, porém, que a 

observação, mesmo sem o conhecimento temporário do observado, influencia no 

fluxo de trabalho.  

De acordo com Fonseca e Egry (2010), o processo não significa progresso, 

porque pode haver também regresso ou retrocesso. O movimento é sempre o ponto 

de partida e de chegada, e inclui momentos de evolução, quando as transformações 

são apenas quantitativas, e momentos de revolução, cujas características principais 

são as grandes modificações denominadas “salto qualitativo”. 

 O estudo piloto elegeu a terapia intravenosa por referir-se à administração de 

medicamentos diretamente na corrente sanguínea, através de uma veia periférica ou 

central, de ação rápida; ou seja, não ocorre absorção, apenas distribuição da 

concentração máxima eficaz do medicamento. 

 As variáveis para o preparo e administração do medicamento intravenoso 
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encontram-se no Apêndice A. A construção do roteiro sistematizado foi pautada no 

livro Fundamentos da Enfermagem (POTTER; PERRY; 2009) e no artigo científico 

intitulado The nine rights of medication administration: overview,  publicado no British 

Journal of Nursing (ELLIOT; LIU, 2010). Assim, para esse roteiro, foram definidas 

oito variáveis para o preparo do medicamento intravenoso: técnica asséptica, uso 

de equipamento de proteção individual (EPI), limpeza da bancada, identificação do 

medicamento, paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa; e oito 

variáveis para a administração do medicamento intravenoso: técnica de 

administração do medicamento, técnica antisséptica para administrar o 

medicamento, via certa, registro do medicamento administrado, forma de 

apresentação certa, descarte do material usado na administração, remoção das 

luvas, higienização das mãos. Para cada preparo e administração do medicamento 

intravenoso, considerou-se como análise de cálculo, a dose. 

 Todas as variáveis do estudo foram baseadas nas recomendações de Boas 

Práticas da ANVISA; na Resolução n0 306 de 2004; no livro e no artigo científico 

acima citados.  

 Após a análise das informações para a sistematização da assistência ao 

preparo e administração do medicamento intravenoso, formulou-se um roteiro, tipo 

check-list, para nortear a observação, cujo texto foi validado pelo orientador deste 

estudo, assim possibilitando quantificar o processo de preparo e administração dos 

medicamentos intravenosos em conformidade ou inconformidade.  

 No preparo, considerou-se incidente quando o profissional não limpou a 

ampola/frasco da ampola antes do procedimento com álcool a 70% por, no mínimo, 

20 segundos; não utilizou o EPI – máscara, luva, gorro, óculos de proteção; não 

realizou a limpeza da bancada com álcool a 70% realizando fricção, antes de iniciar 

o procedimento; não identificou o medicamento de forma qualitativa e quantitativa; 

não posicionou a prescrição médica próxima ao local de preparo do medicamento 

para checar o nome do medicamento; ultrapassou os 30 minutos antes ou depois do 

horário, prejudicando o efeito terapêutico do medicamento. 

 Na administração do medicamento, considerou-se incidente quando o 

profissional não procedeu à desinfecção com álcool a 70% realizando fricção no 

local para administrá-lo; não fechou a via anterior; a via utilizada foi diferente da 

prescrita no prontuário do cliente; não checou e/ou não registrou na prescrição e no 
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balanço hídrico; a dispensação liberou medicamento de apresentação divergente da 

prescrição; não atendeu o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de 

serviço de saúde, como segregação do recurso material utilizado para administração 

do medicamento no local de geração do resíduo sólido seja do grupo A ou grupo E; 

e não higienizou as mãos com álcool a 70% ou com água e sabão quando as mãos 

apresentaram sujidades visíveis,  

Esses dados foram registrados manualmente no roteiro sistematizado 

(APÊNDICE A), e posteriormente tabulados em uma planilha do Microsoft Excel, 

permitindo analisar a conformidade e a inconformidade no processo laborativo do 

preparo e administração dos medicamentos intravenosos no cenário da terapia 

intensiva. 

 

4.2 CAMPO DE PESQUISA 
 

 O Estado do Rio de Janeiro está dividido, de acordo com o Centro de 

Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), órgão da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, em nove Regiões geográficas, como demonstrado na 

Figura 3. São elas: Região Metropolitana (subdividida em Região Metropolitana I e 

Região Metropolitana II); Baía da Ilha Grande; Baixada Litorânea; Centro-Sul; Médio-

Paraíba; Norte; Noroeste e Serrana, segundo o Projeto de Regionalização da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 
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Figura 3 – Mapa do Estado do Rio de Janeiro definido por Regiões 

 

Fonte: Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos 
do Rio de Janeiro, 2014. 

 

A região do Médio Paraíba está situada ao sul do Estado do Rio de Janeiro, 

entre as serras do Mar e da Mantiqueira, caracterizando-se por uma paisagem com 

formações diversificadas que compõem o grande vale do curso médio do Rio 

Paraíba do Sul. Apresenta áreas com vegetação nativa, onde se encontra o Parque 

Nacional de Itatiaia. Mais de 40% da área deste município corresponde a formações 

florestais (CEPERJ, 2014). 

 Essa região apresenta áreas urbanas que formam um conjunto de núcleos de 

médio e grande porte, que têm sua base produtiva relacionada a atividades diversas 

apoiadas, principalmente, em um Parque Industrial que a coloca na segunda posição 

em termos de desenvolvimento econômico no Estado. Esse desenvolvimento 

beneficiou-se pela sua localização estratégica na ligação entre os estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, pois é cortada pela principal rodovia do país, a 

Rodovia Presidente Dutra que liga as duas maiores metrópoles brasileiras: Rio de 
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Janeiro e São Paulo (CEPERJ,2014). 

Figura 4 – População Residente - Rio de Janeiro 

 

Fonte: DataSUS,  2016. 
 

 

A população residente por divisão administrativa do Estado do Rio de Janeiro, 

segunda Região de Saúde, encontra-se demonstrada na  figura 4.  A região do 

Médio Paraíba é composta por 12 municípios, com um total de 879.181 habitantes, 

conforme DATASUS (2016), sendo que a maioria desses municípios tem menos de 

100.000 habitantes.   

No Estado do Rio de Janeiro, segundo o CNESNET, há um total de 320 

unidades hospitalares, com a descrição de hospital geral (CNESNET, 2016).  

Este estudo foi desenvolvido em um hospital geral que é referência para as 

cidades limítrofes e vítimas de acidente na rodovia Presidente Dutra, no percurso de 

Itatiaia até Barra Mansa. O referido hospital encontra-se na região do Médio Paraíba 

do Estado do Rio de Janeiro, sendo classificado como instituição de média 

complexidade,e constitui campo de prática para os cursos da Saúde de uma 

universidade privada, estando inserido na rede de urgência e emergência do SUS. 

A equipe de saúde é composta por diversas especialidades, e os respectivos 

especialistas atuam em regime de plantão, como diarista ou de sobreaviso.  

As unidades que compõem essa Instituição são: unidades de internação 

clínica, cirúrgica, centro de tratamento intensivo para adultos, centro cirúrgico, 



 

 

47

central de material e esterilização, serviço de apoio diagnóstico, serviços de 

laboratório e de hemodiálise. O local do estudo piloto foi o Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI), que possui 09 leitos adulto/idoso, para ambos os gêneros, sendo 

que 07 leitos já constam no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e os 

outros 02 estão em processo de cadastramento.  

 

4.3 POPULACAO E AMOSTRA 

 

Quadro 1  - Equipe Multidisciplinar da Terapia Intensiva. Rio de Janeiro, 2015 

Categoria profissional Quantitativo Escala de revezamento 

Enfermeiro coordenador 01 06h diárias 

Enfermeiro plantonista 07 24h/semanal 

Auxiliar/técnico de enfermagem plantonista 20 12/60h 

Técnico de enfermagem diarista 01 06h diárias 

Médico plantonista 07 24h/semanal 

Farmacêutico plantonista 06 24h/semanal 

Técnico de farmácia plantonista 04 12h/36 

Técnico de farmácia diarista 01 30h semanais 

Hotelaria hospitalar 04 12h/36 

Fonte: Escala de trabalho. 

 

A essa população de profissionais envolvidos no cuidado, foram aplicados 

critérios de seleção como preparar medicações intravenosas, estar no período 

diurno no hospital de estudo e, após aquiescência das observações, ainda assim 

concordar em participar do estudo piloto assinando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE B). 

A equipe de enfermagem do setor está composta por 01 enfermeira 

coordenadora, 07 enfermeiros plantonistas, 20 auxiliares / técnicos de enfermagem, 

equacionados em seis plantões de 12/60 horas e 01 auxiliar/ técnico de enfermagem 

diarista (06:00:h / dia), assim totalizando 21 auxiliares /técnicos de enfermagem 

como população da pesquisa. Não existe, operacionalmente, distinção entre as 
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atribuições desses profissionais nessa Instituição, motivo pelo qual lhes é delegada 

a atividade de preparo e administração dos medicamentos intravenosos na terapia 

intensiva. 

Considerando o exposto, a amostra foi do tipo convencional, com 11 

auxiliares/técnicos de enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão. Para 

evitar o efeito Hawthorne, optou-se por realizar a coleta dos dados nos dias do 

plantão da pesquisadora, o que demandou 13 semanas, período estabelecido pelo 

Orientador da pesquisa. As observações aconteceram no período diurno de trabalho 

dos participantes, entre as 07:00h e as 19:00h, na primeira jornada de trabalho na 

instituição.  

As medicações preparadas e administradas em clientes na emergência, não 

foram observadas por ser um momento de estresse para a equipe multidisciplinar, 

mas não menos importante ao cuidado do cliente.Foi observado um auxiliar/técnico 

de enfermagem por vez durante a realização do preparo e administração do 

medicamento intravenoso. Ao final deste período, 169 doses foram observadas. 

Como foi dito, nessa unidade de serviço é delegado ao profissional auxiliar / 

técnico de enfermagem o preparo e administração do medicamento intravenoso. Até 

o momento, a forma para dar visibilidade ao ator desse procedimento assistencial, é 

uma escala de serviço fixada no mural da Sala de Convivência, a fim de 

institucionalizar para a equipe de saúde quem, naquele momento, está responsável 

para fazê-lo. Salienta-se, entretanto, que a produção do cuidado em saúde é 

responsabilidade de toda equipe multidisciplinar.  

 A instituição hospitalar utiliza o sistema de distribuição individualizada de 

medicamentos, e no que tange à padronização desses medicamentos, possui uma 

lista elaborada em 2008, que se mantém operante, sem modificações até o presente 

momento.   

 
4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Utilizou-se como critérios de inclusão: medicações intravenosas prescritas no  

prontuário do paciente, preparadas e administradas pelos auxiliares/ técnicos de 

enfermagem no CTI no período de julho a setembro de 2015; medicações 

preparadas e administradas nas 12 horas diurnas no hospital de estudo; e o 

auxiliar/técnico de enfermagem concordar em participar do estudo assinando o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O critério de exclusão englobou as 

medicações realizadas nos casos de intercorrência que, portanto, não foram 

computadas. 

 

4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A observação realizada utilizou como instrumento para coleta de dados um 

roteiro sistematizado, tipo check-list (APÊNDICE A), por meio do qual se avaliou a 

conformidade ou inconformidade no preparo e administração da dose intravenosa 

pela equipe de enfermagem da terapia intensiva, como: paciente certo, 

medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro do medicamento 

administrado, conhecimento da ação farmacológica certo, forma de apresentação 

certa e efeito esperado, segundo a definição do British Journal of Nursing (ELLIOT; 

LIU, 2010).  

Estas orientações para o preparo e administração segura de medicamentos, 

conhecidas como nove certos, foram complementadas com outras observações, 

técnica de antissepsia, uso do equipamento de proteção individual (EPI), limpeza da 

bancada, identificação do medicamento, técnica de administração do medicamento, 

técnica de antissepsia para administrar o medicamento, descarte do material usado 

na administração do medicamento, remoção das luvas e higienização das mãos 

(POTTER; PERRY, 2009). Os itens ‘conhecimento da ação farmacológica’ e ‘efeito 

esperado’ não foram analisados para não influenciar nas ações do preparo e 

administração dos medicamentos intravenosos, pois necessitavam ser questionados.  

Os horários de medicação deste setor são padronizados em: 06h, 08h, 10h, 

14h, 18h, 22h, 24h, 02h, excetuando-se as infusões contínuas. No período de julho, 

agosto e setembro de 2015 realizou-se a coleta de dados, em acordo firmado com a 

Instituição sediadora.  

Ressalta-se que as observações aconteceram com cada auxiliar/técnico de 

enfermagem, a cada preparo e administração do medicamento intravenoso. Utilizou-

se a dose como unidade para a observação participante. Para cada dose, 

verificaram-se apenas duas situações mutuamente excludentes: ou o medicamento 

foi administrado em conformidade ou inconformidade, segundo Potter e Perry 

(2009), Boas Práticas da ANVISA e British Journal of Nursing. No entanto, em cada 

dose poderiam ocorrer vários tipos de incidentes. 
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As observações foram anotadas no impresso nomeado roteiro sistematizado, 

tipo check-list, onde se encontram as variáveis observadas durante o estudo piloto 

(APÊNDICE A). Depois essas informações foram transcritas para um software 

Excel 2013, e receberam tratamento estatístico como medidas de frequência, 

média, mediana. 

 A técnica adotada para o estudo descritivo piloto foi única e exclusivamente a 

observação participante que, segundo Queiroz (2007), incorpora por sua natureza 

uma interação clara e explícita com o campo de investigação. Nesse entendimento, 

pesquisador e participante da pesquisa estão em contínua e mútua transformação. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 2015, 

com autorização da Instituição sediadora (ANEXO A) e anuência da coordenadora 

de enfermagem do setor, após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, sob Parecer nº 1.118.304 e CAAE: 

45485515.1.0000.5243. 

Para esse estudo, foi considerado incidente no procedimento de preparo dos 

medicamentos intravenosos quando houve defesa rompida, conforme figura 5 

abaixo. 

 

Figura 5– Modelo Queijo Suíço James Reason (Adaptado) 

 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 14 (Adaptado do documento de referência para o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente). 
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Conceitos para este estudo piloto: 

 Administração - ato de aplicar no paciente a medicação previamente prescrita, 

utilizando técnicas específicas recomendadas (RDC nº 45, 2003). 

 Ambiente – espaço fisicamente determinado e especializado para o 

desenvolvimento de determinada(s) atividade(s), caracterizado por dimensões 

e instalações (RDC no45, 2003).  

 Dano – comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 

efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção podendo, assim, ser físico, social ou psicológico. 

 Dispensação – ato de fornecer medicamentos e produtos para a saúde, para 

a administração de soluções parenterais, prestando as orientações (RDC 

no45, 2003). 

 Dose – quantidade de medicamentos que deve ser dada ao paciente de cada 

vez, para produzir efeito terapêutico. 

 Eficácia do medicamento – capacidade de o medicamento atingir o efeito 

terapêutico. 

 Farmacovigilância -  identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, 

do risco do uso dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou 

em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. 

 Intravenosos – que se encontra ou ocorre no interior de um veia. 

 Local de preparo – espaço controlado e especificamente destinado ao 

preparo das soluções parenterais. 

 Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

 Preparo – ato de misturar medicamentos destinados ao uso injetável, 

empregando-se técnicas que assegurem sua integridade microbiológica e seu 

equilíbrio físico-químico. 

 Preparação – ato de misturar, conforme preceitos técnicos, os diversos 

componentes de uma prescrição. 

 Sistema de medicação – conjunto de processos que, ordenadamente 

relacionados e interligados entre si, buscam atingir o objetivo da utilização do 

medicamento de forma segura, apropriada e eficiente. 

 Solução parenteral – solução injetável, estéril e epirogênica, de grande ou 



 

 

52

pequeno volume, própria para administração por via parenteral. 

 Serviços de saúde – estabelecimentos de saúde destinados a prestar 

assistência à população na promoção da saúde, na recuperação e na 

reabilitação de doentes, nos âmbitos hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 

 Sistema aberto – sistema de administração de solução parenteral que permite 

o contato da solução estéril com o meio ambiente, seja no momento da 

abertura do frasco, na adição de medicamentos ou na introdução de equipo 

para administração. 

 Sistema fechado – sistema de administração de solução parenteral que, 

durante todo o preparo e administração, não permite o contato da solução 

com o meio ambiente. 

 Via parenteral – acesso para administração de medicamentos que alcancem 

espaços internos do organismo, incluindo vasos sanguíneos, órgãos e 

tecidos.  

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

Foi encaminhada uma solicitação de autorização à instituição hospitalar 

(ANEXO A), por meio de ofício com o projeto de pesquisa. O trabalho, de inteira 

responsabilidade da pesquisadora, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminensee aprovado sob Parecer n.o 1.118.304 e CAAE: 

45485515.1.0000.5243, como mencionado. 

Nesta pesquisa acompanhou-se o trabalho dos 11 auxiliares/técnicos de 

enfermagem do CTI da unidade hospitalar já citada, que aceitaram participar e 

concordaram com os procedimentos éticos disciplinados pela Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Por se tratar de uma pesquisa em que se acompanha diretamente o 

profissional de enfermagem para observar a ocorrência (ou não) de incidentes, 

optou-se por intervir quando houve algum incidente, orientando-se o funcionário 

quanto à forma segura de preparar e administrar o medicamento. Nesses casos, o 

incidente foi tabulado e houve a intervenção da pesquisadora, explicando a 

administração equivocada e orientando quanto à forma adequada, segundo critérios 

da pesquisadora e de seu Orientador, norteados pelas recomendações das Boas 

Práticas de Funcionamento de Serviço em Saúde, da Resolução nº 306 de 2004; 
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do livro de Fundamentos da Enfermagem (POTTER; PERRY, 2009) e do artigo 

científico publicado no British Journal of Nursing. 

Utilizou-se a observação participante, que é um método para medir os 

incidentes, porém, nele existem algumas limitações por questões práticas, como o 

efeito Hawthorne, que é a mudança de comportamento dos indivíduos pelo fato de 

estarem sendo observados (SOUSA, 2014). 

Após explicitados os objetivos do estudo e com a concordância dos 

participantes, foi solicitada a respectiva assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em duas vias, como estabelecido na Resolução 466 citada 

(APÊNDICE B). 

Cabe esclarecer que os riscos para os participantes foram inexpressivos ou 

inexistentes, tendo em vista que os incidentes não foram relacionados aos 

participantes, garantindo-se o sigilo e o anonimato absoluto dos profissionais na 

pesquisa.  

 Assumiu-se o compromisso de que os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos após a defesa da dissertação em Plenária, sendo eles favoráveis ou não, 

assim como se garantiu a guarda dos dados coletados, sendo seus resultados 

empregados única e exclusivamente com finalidades acadêmicas e de melhoria dos 

serviços. 



 

 

54

5 RESULTADOS 

 

Inicialmente são apresentados e discutidos os dados socioprofissionais dos 

trabalhadores participantes da pesquisa. Na sequência, são descritos os dados do 

primeiro objetivo específico do estudo piloto.Posteriormente apresenta-se os 

resultados da observação participante, na forma descrita e representados por 

tabelas, a fim de atender aos objetivos específicos propostos neste estudo. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 Segue-se a apresentação da caracterização do perfil dos participantes da 

pesquisa, visando maior compreensão do cenário.  

 

Tabela 1 – Caracterização dos Participantes. Rio de Janeiro, 2015 

Anos Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

20 – 30  (1) 9,09%  

30 – 40  (4) 36,36%  

40 – 50 (3) 27,27% (1) 9,09% (2) 18,19% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Dentre a população já apresentada no Quadro 1, intitulado ‘equipe 

multidisciplinar da terapia intensiva’, 11 participantes atenderam aos critérios de 

inclusão, como demonstrado na Tabela 1.  

Quanto à categoria profissional, 3 (27,27%) eram auxiliares de enfermagem, 6 

(54,54%) técnicos de enfermagem e 2 (18,19%), auxiliares/técnicos de enfermagem. 

Destes, 02 (18,19%) possuíam duas matrículas efetivadas por concurso público para 

o município, sendo uma de Auxiliar de Enfermagem e outra de Técnico de 

Enfermagem. 

 O estudo piloto apontou que não há distinção nas funções executadas pelos 

participantes, mas esse resultado contraria o Decreto nº 94.406/87, segundo o qual 

incumbe ao profissional enfermeiro o cuidado direto de enfermagem ao paciente 

grave com risco de vida. Porém, destaca-se que a Resolução COFEN 293/2004 

norteia o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades 

assistenciais, considerando cada unidade de internação, e na assistência intensiva 
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admite-se, para efeito de cálculo de pessoal, profissionais enfermeiro e técnico de 

enfermagem. Portanto, legalmente, existe um viés para a assistência de 

enfermagem ao paciente crítico. No território da pesquisa, compete ao profissional 

de nível médio o preparo e administração do medicamento intravenoso. 

 Quanto à faixa etária, a tabela mostra que 1 (9,09%) dentre os participantes 

tinha entre 20 e 30 anos, 4 (36,36%) entre 30 a 40 anos e 6 (72,72%) estavam na 

faixa etária entre 40 e 50 anos. Para efeito de dimensionamento do pessoal de 

enfermagem, a faixa etária influencia no cálculo para uma assistência segura, pois 

para um quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto 

por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido de 

10% ao índice de segurança técnica.  

 

5.2 PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
INTRAVENOSOS REALIZADOS  PELA EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM 
DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

  

Para ilustrar as etapas de processos de fornecimento de medicamentos intra- 

hospitalar, apresenta-se a figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Etapas do Processo de Fornecimento de  

Medicamentos Intra-Hospitalares 
 

 
Fonte: PAZIN-FILHO (2013, p.184) 

 

 Primeira etapa: a rotina medicamentosa utilizada nessa unidade consiste, 

após a liberação de duas vias da prescrição médica, de igual conteúdo digitado no 

programa Microsoft Word pelo profissional médico, por volta das 08:00 horas. O 

técnico da farmácia busca uma via da prescrição médica no setor e encaminha à 

farmácia 

Essa prescrição médica contém o nome completo do paciente, idade, data, 

número do leito, número da autorização de internação hospitalar, nome dos 

medicamentos, doses, via de administração, mas nela não consta a assinatura do 

profissional prescritor. 

A disposição da prescrição da unidade atende a um componente de 

SEGURANÇA DO PACIENTE, conforme Pazin-Filho et al. (2013). Quando o cliente 

tem alguma alergia, o fato é digitado na prescrição médica pelo profissional 

prescritor, geralmente com tamanho da fonte aumentado e em cor diferente para 
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destacar a substância que causa alergia no cliente (ANEXO B). 

O técnico da farmácia, até às 10:00h, retorna ao setor com as doses 

individualizadas para as próximas 24horas. Todas estão acondicionadas em caixas 

transparentes identificadas com o número do leito, juntamente com a via das 

prescrições. Essa etapa é chamada de dispensação do medicamento. 

Salienta-se que há estoques satélites na unidade de terapia intensiva como: 

agentes antitrombóticos, anestésicos locais, ansiolíticos, antiarrítmicos, 

antiepilépticos, antipsicóticos, bloqueador muscular, corticosteróide simples, 

diuréticos, estimulantes cardíacos, sedativos, insulinas, opióides e um equipamento 

móvel com rodas para recuperação cardiorrespiratória com lacre numerado 

contendo medicamento de emergência como: antiarritmico, barbitúrico, 

benzodiazepínico, bronco-dilatador, diurético, medicamentos vasoativas, 

vasodilatador e vasoconstritor coronarianos, anticonvulsivantes, glicose hipertônica; 

materiais e equipamentos de emergência, incluindo ressuscitador manual do tipo 

balão auto-inflável com reservatório e máscara facial, conjunto de laringoscópio com 

lâminas curvas e retas com as seguintes numerações 2, 3 e 4; tubos endotraqueais 

do nº 7,0 a 9,5mm, cânulas de Guedel de numeração variada, mandril, ventilador 

mecânico portátil, aparelho desfibrilador e cardioversor, bandeja para cateterismo 

vesical, marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador. 

Existe uma geladeira exclusiva para o armazenamento de medicamentos, 

com monitoração e controle da temperatura, localizada atrás da central de 

enfermagem. 

Segunda etapa: Os auxiliares / técnicos de enfermagem responsáveis pelos 

clientes, conferem os medicamentos (doses individualizadas) com a via da 

prescrição médica liberada pelo profissional da farmácia e, após a conferência, 

guardam os medicamentos nas gavetas de cada cliente.   

Essas gavetas estão identificadas pelo número do leito do cliente, e 

localizadas abaixo da bancada do preparo de medicamento. Nesse momento, se 

houver alguma divergência, o auxiliar / técnico de enfermagem comunica o fato ao 

enfermeiro do plantão ou devolve o medicamento para a caixa onde estava 

armazenada temporariamente a dose individualizada.  

Quando o medicamento não é disponibilizado pelo profissional da farmácia, 

entra-se em contato com ele para verificar o motivo, a fim de documentar no 
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prontuário e comunicar a justificativa fornecida ao profissional prescritor.   

No período da tarde, o técnico da farmácia retorna ao setor para buscar as 

caixas rígidas transparentes onde foram disponibilizadas as doses individualizadas, 

agora contendo o documento comprobatório da conferência feita pelo profissional de 

enfermagem. O serviço de farmácia utiliza um carimbo no qual constam data e nome 

do profissional conferente. 

Terceira etapa: o preparo de medicamentos, incluídos os intravenosos, é 

realizado pelo auxiliar/técnico de enfermagem responsável pelo cliente. Ele prepara 

o medicamento conforme o aprazamento determinado pelo profissional enfermeiro 

na prescrição médica. Primeiramente, separa as medicações da gaveta daquele 

cliente específico, para tanto utilizando a bancada de preparo localizada na central 

de enfermagem e, caso necessário, realiza a reconstituição / diluição nesse espaço. 

A central de enfermagem do cenário do estudo piloto é um local onde há uma 

bancada de alumínio disposta de forma estratégica, a fim de permitir a visualização 

dos nove leitos. Tem um formato geométrico de retângulo, disposta da seguinte 

maneira: bancada de aproximadamente 1m destinada ao serviço de nutrição para 

disponibilizar as dietas dos pacientes; uma estrutura de alvenaria com tomada 

elétrica; segue-se uma bancada de aço inox com aproximadamente 06m e  algumas 

gavetas também identificadas, contendo material de escritório, folhas de evolução, 

folhas para balanço hídrico, material para curativo como filme transparente e 

pomadas. O mobiliário existente no local não é ergonômico para as demandas da 

equipe multidisciplinar, dificultando o trabalho dos profissionais, maximizando o 

cansaço e o estresse dos trabalhadores. 

Neste ambiente existem três armários, sendo um para guarda de 

antissépticos e material para oxigenoterapia; outro para armazenamento de 

vacuômetro, bobina de saco plástico, material para ventilação mecânica; e o terceiro 

para o armazenamento de soluções fisiológicas 0,9%, soluções de ringer lactato e 

soluções glicosadas a 5%. Todos os espaços nesses armários estão identificados. 

Há outra bancada com prateleiras com a finalidade de comportar os 

prontuários dos pacientes. Esses prontuários encontram-se organizado em fichários 

providos de divisórias. Na parte superior dessas divisórias, existe uma aba para 

colocação de tags com as seguintes informações: folha de anamnese, evolução 

médica, evolução de enfermagem, resultados dos exames laboratoriais, laudos dos 
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exames, mapa cirúrgico, eletrocardiograma e parecer médico. Caso os exame de 

imagem não sejam comportados nessas pastas, utiliza-se a prateleira para 

armazená-los. 

A identificação das prateleiras acontece por numeração cardinal de 01 a 09, 

onde estão as pastas fichários com divisórias. Acima das prateleiras há um espaço 

destinado ao armazenamento dos livros atas: protocolos, ordem e ocorrências e o 

livro de registro das ações voltadas à educação permanente em saúde. 

Nessa parte da bancada há uma parede de alvenaria que separa os 

prontuários dos clientes das gavetas para armazenamento de dispositivos 

intravenosos, tais como dispositivo intermediário para conectar ao dispositivo 

intravenoso; eletrodos; e uma gaveta com cadeado para guarda temporária de 

pertences dos pacientes.Na parte superior da bancada encontra-se uma televisão e 

um fax. Ao lado dessas gavetas existem outras, identificadas com a numeração 

cardinal dos leitos para dispensação dos medicamentos oriundos da farmácia; 

gaveta com dispositivo de segurança tipo espinha de peixe, com numeração 

sequencial para controlar o armazenamento dos psicotrópicos; gaveta para agentes 

antitrombóticos, anestésicos locais, ansiolíticos, antiarrítmicos, antiepilépticos, 

antipsicóticos, corticosteróide simples, diuréticos, estimulantes cardíacos, sedativos, 

insulinas, opióides. Acima dessas gavetas, há o espaço para preparo dos 

medicamentos.  

Para apoio da atividade de preparo dos medicamentos, existe uma pia para 

lavagem das mãos com acionamento manual. Essa pia é abastecida com sabão 

líquido, e ao lado há papel-toalha, álcool para antissepsia da bancada, de cubas rim, 

dos frascos e ampolas, além do recipiente rígido para descarte do material perfuro- 

cortante (figura 7, a seguir). 
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Figura 7 – Disposição do Recipiente Rígido 

 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 

 

Quarta etapa: Após o preparo do medicamento, o auxiliar / técnico de 

enfermagem participante da pesquisa, responsável pelos pacientes que lhes são 

predeterminados para cuidar, transportam em cuba-rim os medicamentos até o leito 

de cada paciente. A cuba-rim é disposta na bancada de alumínio existente no box do 

cliente, e na sequência o profissional realiza a administração e retorna à central de 

enfermagem para descartar o material utilizado na administração do medicamento e 

registrar o horário na prescrição médica e os medicamentos administrados no 

balanço hídrico. 

Os aparelhos levantados para apoio à administração de medicamentos foram 

as bombas de infusão, que têm modelo padronizado e são registradas no Ministério 

da Saúde. Esse setor dispõe de 40 bombas infusoras. 

 Com relação ao preparo e à administração dos medicamentos, na realidade 

dessa unidade trata-se de atividade que tem sido delegada aos auxiliares / técnicos 

de enfermagem. 

Como já foi exposto na metodologia para cada dose, verificaram-se apenas 

duas situações: o medicamento foi administrado em conformidade ou 

inconformidade, segundo Potter e Perry (2009) (APÊNDICE A). As doses 

observadas são apresentadas no quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - Doses observadas por grupo 
farmacológico. Rio de Janeiro, 2015 

 
Grupo farmacológico Dose 

Analgésico opióide 07 

Analgésico antitérmico 13 

Antiarrítmico 01 

Antibiótico 49 

Antiácido antiulceroso 07 

Anticonvulsivante 07 

Antiemético 13 

Antipsicótico 02 

Bloqueador neuromuscular 02 

Broncodilatador 01 

Diurético 16 

Cardiotônico 01 

Corticosteróides 15 

Expansor plasmático 01 

Sedativo 09 

Simpatomiméticos e 

hipertensores 

 

05 

Substituto do sangue  03 

Outros 18 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

As categorias de incidentes foram divididas em dois grupos: o do preparo do 

medicamento intravenoso, no qual as variáveis estão relacionadas à diminuição da 

segurança microbiológica e à segurança no preparo do medicamento; e o grupo da 

administração do medicamento intravenoso, cujas variáveis mediram segurança 

microbiológica, registro da administração do medicamento e segurança do 

trabalhador. 

O resultado do estudo piloto das doses observadas está demonstrado pelo 

grupo do preparo do medicamento intravenoso e o grupo de administração do 

medicamento intravenoso (Tabela 2, a seguir). 
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Tabela 2 - Preparo dos Medicamentos Intravenosos. Rio de Janeiro, 2015 

Item observado 
Quantidade de 

doses 
observadas 

Média de doses 
por participante 

Conformidade Inconformidade 

Técnica asséptica 

169 15,36 

73 43% 96 57% 

Uso de EPI 67 40% 102 60% 

Limpeza da bancada 50 30% 119 70% 

Identificação do 

medicamento 
59 35% 110 65% 

Paciente certo 169 100% 0  

Medicamento certo 169 100% 0  

Dose certa 167 99% 2 1% 

Hora certa 168 99% 1 1% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

 No grupo ‘preparo de doses’, as variáveis ‘paciente certo’ e ‘medicamento 

certo’ foram excluídos por não apresentarem incidentes. A Tabela 2 aponta uma 

média de 15, 36 doses por participantes no período de 13 terças-feiras consecutivas. 

 A tabela 3 apresenta a média, a mediana e o desvio padrão da categoria de 

preparo. 

 

Tabela 3 – Média e Mediana do Preparo dos Medicamentos. Rio de Janeiro, 2015 

Item 
observado 

Quantidade de 
doses 

observadas 

Média de 
doses por 

participante 

Média de 
inconformidades 

´+/- DV 
Mediana de 

inconformidades 

Técnica 

asséptica 

169 15,36 

8,73 4,47 8,00 

Uso de EPI 9,27 6,17 11,00 

Limpeza da 

bancada 10,82 6,06 11,00 

Identificação do 

medicamento 10,00 5,66 9,00 

Paciente certo 0,00 0,00 0,00 

Medicamento 

certo 0,00 0,00 0,00 

Dose certa 0,18 0,40 0,00 

Hora certa 0,09 0,30 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 



 

 

63

 No período de estudo, a média de inconformidade para técnica asséptica 

apresentou-se em 8,73, sendo que a maior mediana foi para limpeza de bancada, 

respectivamente de uso EPI, identificação do paciente e técnica asséptica, 

observando o risco para a segurança microbiológica. 

Resumindo: 

 No grupo ‘preparo do medicamento intravenoso’, mais de 50% apresentou 

inconformidade para técnica de asséptica, limpeza da bancada e identificação do 

medicamentos sem os cuidados prudentes para a segurança microbiológica e 

segurança no preparo do medicamento, ainda que isso, por vezes tenha sido 

ocasionado por ausência de recurso material no setor. 

 A tabela 4, referente ao grupo da‘administração do medicamento intravenoso’, 

apresenta um total de 169 doses administradas com média de doses de 15,36 por 

pessoa. 

 

Tabela 4 – Administração dos Medicamentos Intravenosos. Rio de Janeiro, 2015 

Item observado 
Quantidade de 

doses observadas 

Média de doses 

por pessoa 
Conformidade Inconformidade 

Técnica de administração 

do medicamento 

169 15,36 

22 13% 147 87% 

Técnica antisséptica  

para administrar o 

medicamento 

22 13% 147 87% 

Via certa 169 100% 0 0% 

Registro do medicamento 

administrado 
162 96% 7 4% 

Forma de apresentação 

certa 
166 98% 3 2% 

Descarte do material 

usado na administração 
169 100% 0 0% 

Remoção das luvas 169 100% 0 0% 

Higienizaçãodas mãos 155 92% 14 8% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 No grupo de ‘administração dos medicamentos’, foram excluídas as variáveis 

via certa, descarte do material usado na administração e remoção de luvas por não 

apresentarem incidentes. A Tabela 4 aponta uma média de 15,36 doses por 

participantes no período de treze terças-feiras consecutivas. 
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Tabela 5 – Média e Mediana das Doses Administradas. Rio de Janeiro, 2015 

Item observado 

Quantidade de 

doses 

observadas 

Média de 

doses por 

participante 

Média de 

inconformidades 
´+/- DV 

Mediana de 

inconformidades 

Técnica de administração 

do medicamento 

169 15,36 

13,36 7,19 12,00 

Técnica antisséptica para 

administrar o 

medicamento 13,36 7,19 12,00 

Via certa 0,00 0,00 0,00 

Registro do medicamento 

administrado 0,64 1,21 0,00 

Forma de apresentação 

certa 0,27 0,65 0,00 

Descarte do material 

usado na administração 0,00 0,00 0,00 

Remoçãodas luvas 0,00 0,00 0,00 

Higienizaçãodas mãos 1,27 2,87 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No período do estudo piloto, a média de inconformidade para ‘técnica de 

administração’ mostrada na Tabela 6, foi 13,36 com dispersão de 7,19 da dose 

observada do medicamento intravenoso, comprovando risco para a segurança 

microbiológica. 

Resumindo: 

No grupo ‘administração do medicamento intravenoso’, houve mais de 80% 

de inconformidades para ‘técnica de administração do medicamento’ e ‘técnica 

antisséptica’ para administrar o medicamento sem os cuidados prudentes para a 

segurança microbiológica. 

Para produzir o cuidado seguro em saúde, à luz da atenção integral, 

humanizada, de qualidade na produção do cuidado em saúde atrelado à prática 

pedagógica, propõe-se uma problematização do campo do preparo e administração 

de medicamentos intravenosos, elencando as etapas e atividades desenvolvidas 

pela equipe de enfermagem no cotidiano do preparo e administração de 

medicamentos intravenosos do CTI onde se encontram pacientes críticos 

submetidos à terapia de múltiplos fármacos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A reflexão do processo de preparo e administração de medicamentos por via 

intravenosa, possibilitou compreender sua complexidade, relevância e abrangência. 

Ao descrever a prática laborativa da equipe técnica na terapia medicamentosa 

intravenosa,constatou-se que nesse processo existem vários microprocessos e 

atividades interligadas e inter-relacionadas executadas por vários profissionais,que, 

muitas vezes transcorrem simultaneamente. 

O estudo piloto possibilitou identificar as fragilidades no processo do preparo 

e administração do medicamento intravenoso na terapia intensiva, pois, 

tradicionalmente, tem-se pensado que os incidentes acontecem por causa do 

fracasso do profissional executor das tarefas e, dessa forma, os processos são 

desenvolvidos dentro dessa premissa de que nada causará dano. No presente 

estudo, ficou evidente que não é bem assim.  

Segundo Morin (2003, p.89) 

 
é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento 
que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e 
redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo 
complexus: o que é tecido junto.  

 
Essa afirmativa ao início da discussão dos resultados, remete à importância 

de se compreender o todo (incidente sistêmico/falha latente) e as partes da 

organização (instituído/falha ativa). 

Para Morin (2003), a compreensão não pode ser quantificada, reverberando 

na importância do encontro para oportunizar um espaço de voz e escuta aos 

integrantes do processo de fornecimento de medicamentos intra hospitalar. Sendo 

assim, o maior desafio para a equipe da terapia intensiva, é aproximar a equipe 

multidisciplinar na propositiva redução dos incidentes no preparo e administração 

dos medicamentos intravenosos na instituição de saúde em estudo. 

Segundo Mello (2012), no Simpósio Internacional de Enfermagem realizado 

no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, palestras foram apresentados 

para demonstrar que “o sistema de medicação é complexo, aberto e, como os 

demais sistemas, possui entradas,processo e saídas”. Nesse sistema complexo, a 

pesquisa analisou as características da assistência da equipe técnica de 

enfermagem prestada, que se associam ao aparecimento dos incidentes no preparo 
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e administração dos medicamentos intravenosos no setor investigado, considerando 

o global (abordagem sistêmica) e as singularidades dos auxiliares/técnicos de 

enfermagem estudados. 

Silva (2010) entende que a causa dos incidentes é multifatorial, e que os 

profissionais de saúde estão suscetíveis a cometer danos quando os processos 

técnicos e organizacionais são complexos e mal planejados. Os sistemas fracassam 

em todo o mundo e desde que a assistência seja prestada por seres humanos, há a 

possibilidade de promoção de riscos e danos aos pacientes, embora o que seja de 

fato importante neste momento, é que o processo de trabalho não mais seja 

ignorado. 

A descrição da prática laborativa da equipe técnica de enfermagem na terapia 

medicamentosa intravenosa, nesse cenário, oportunizou problematizar os incidentes 

no preparo e administração de medicamentos no setor da terapia intensiva, e 

demonstrar as causas multifatoriais que envolvem ações de diversos profissionais. 

A afirmativa acima reforça a análise do processo de fornecimento de 

medicamento intra-hospitalar, visto que a conferência acontece na prescrição (via da 

farmácia) e atualização da prescrição médica na via disponível para a equipe de 

enfermagem, assim observando-se a repetição do trabalho para as equipes de 

enfermagem e da farmácia.   

Salienta-se que os protagonistas do cuidado (gestor, trabalhador, ensino e 

usuário) são responsáveis por reforçar o estabelecimento de uma cultura de 

segurança no CTI; proporcionar ambiente para o aprendizado; refletir sobre suas 

condutas; aproximar e integrar o ensino ao serviço. 

Para Silva (2010, p. 422),     

 
a compreensão de que sistemas falham e permitem que as falhas dos 
profissionais se propaguem, atingindo os pacientes e causando eventos 
adversos, permite à organização hospitalar rever os seus processos, 
estudar e reforçar suas barreiras de defesa e as falhas latentes, que estão 
presentes nos locais de trabalho e que tornam o sistema frágil e suscetível a 
erros.  

 
Esta preocupação com a compreensão de que sistemas falham e permitem 

que as falhas dos profissionais se propaguem, já é um avanço pois, inicialmente, 

afirmava-se que a falha era exclusivamente individual, com risco de punição do 

indivíduo sem contextualizar o incidente. Esta visão possibilita aos profissionais uma 

reflexão acerca do processo de trabalho, e à organização hospitalar, desenvolver um 
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planejamento estratégico, desta forma propiciando (re)pensar a etapa do processo 

de fornecimento de medicamentos intra-hospitalares e fomentar barreiras de defesa. 

O estudo piloto apresentou alguns fatores limitantes, a exemplo da falta do 

cálculo da amostra necessária em uma pesquisa com amostragem aleatória simples, 

porque o serviço de farmácia não trabalha com média de dose, apenas com média 

do medicamento dispensado, assim impossibilitando a utilização do cálculo amostral, 

de acordo com Santos (2016): 

 

Onde: 
n - amostra calculada 
N - população 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral 

Para realizar o estudo piloto, trabalhou-se com uma amostra intencional e 

apenas duas hipóteses: conformidade e inconformidade, como descrito na 

metodologia, e por sugestão da Banca do Exame de Qualificação do estudo, 

apresenta-se a discussão da técnica asséptica no preparo, do uso de EPI, da 

limpeza da bancada, da identificação do medicamento, da técnica asséptica da 

administração e da técnica de administração.  

Quando na preparação com ampola:  

a) não bateu no topo da ampola de maneira suave e rápida com o dedo, até 

que o líquido se deslocasse do gargalo da ampola; 

b) não utilizou compressa pequena de gaze com álcool ao redor do gargalo 

da ampola; 

c) quando expeliu bolhas de ar sem proteção (tampa ou capa) da agulha; 

d) não segurou a seringa ao nível dos olhos, em um ângulo de 90 graus, para 

assegurar-se do volume correto e da ausência de bolhas ar. 

Quando no preparo com frasco: 

a) não realizou a assepsia com chumaço de algodão ou compressa pequena 

de gaze no selo de borracha, não verificou se este frasco foi usado como multidose, 

se a tampa já tinha sido removida, não limpou esse selo de borracha com um 
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chumaço de algodão ou compressa pequena de gaze com álcool a 70%, e não 

esperou que o frasco secasse; 

b) não segurou a seringa ao nível dos olhos, em um ângulo de 90 graus, para 

assegurar-sedo volume correto e da ausência de bolhas ar; 

c) não confeccionou um rótulo incluindo a data da mistura e a concentração 

da medicação por mililitros. 

Quando no preparo do frasco contendo pó (medicamentos reconstituídos), o 

profissional não realizou assepsia com chumaço de algodão ou compressa pequena 

de gaze embebida em álcool a 70%. 

No momento da adição de medicamento ao novo recipiente, se foi solução em 

uma bolsa plástica, o profissional não limpou com álcool a 70%, a pequena tampa 

de borracha existente na extremidade da bolsa.   

Caso não estivesse utilizando equipamento de proteção individual (gorro, 

máscara ou avental descartável ou de pano, e luvas) segundo a semiotécnica 

(POTTER; PERRY, 2009), o profissional não higienizou as mãos conforme 

orientação técnica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); não 

conferiu ‘paciente certo’ como identificação do paciente e a prescrição médica, no 

momento do preparo. 

Se não realizou remoção mecânica na área de trabalho com pano limpo ou 

compressa pequena de gaze embebidos em álcool a 70%.  

Considerou incidente de identificação do fármaco quando não houve nenhum 

tipo de identificação desse fármaco, seja pelo rótulo institucional ou pela fita adesiva. 

Caso não tenha verificado a prescrição médica a fim de se certificar do nome 

do paciente, do medicamento, dose, via e hora.  

Salienta-se que de acordo com Potter e Perry (2009), para o dado ‘hora 

certa’,foi considerado inadequado o preparo do horário para administração do 

medicamento se o tempo ultrapassasse 30 minutos, antes ou depois do horário 

estabelecido na prescrição. 

Corroborando a análise das inconformidades no preparo dos medicamentos, 

Franco, Ribeiro, D’Innocenzo e Barros (2010,  p.928) afirmam que 

 
os erros nem sempre são por falha humana, ocorrem também por falhas no 
sistema, mas ainda persiste a cultura de atribuir a culpa da falha ao 
profissional da enfermagem. Deste modo, os erros nem sempre são 
relatados devido ao medo das medidas administrativas, punições verbais, 
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escritas, demissões, processos civis, legais e éticos que podem ser 
aplicadas ao profissional envolvido. 
 

 Salienta-se que a produção do cuidado é responsabilidade de todos os atores 

sociais envolvidos nos cuidados prestados, sendo imperativo o (re)pensar do 

processo de trabalho, visto que inexistência de um protocolo operacional padrão 

para preparo e administração de medicamento fomenta incidente. 

 Frente ao resultado encontrado podemos inferir que existe incidente de 

significativa representação, sinalizando um alerta/perigo para os pacientes 

atendidos. 

Para Franco, Ribeiro, D'Innocenzo, Barros, (2010, p. 92),  

 
a enfermagem, responsável pelas últimas etapas que é preparo e 
administração de medicamentos, pode detectar alguma falha e parar todo 
processo, isso muitas das vezes não acontece e a culpa do evento é 
atribuída à enfermagem.  

 

Salienta-se que em 68% das doses, os participantes detectaram alguma falha 

e cessaram o processo do preparo e administração do medicamento intravenoso. 

Foi considerado incidente no procedimento da administração dos 

medicamentos intravenosos quando o participante:  

a) não conferiu o nome do paciente com as placas de identificação 

localizadas no box do cliente e pediu que ele dissesse o seu nome, quando possível;  

b) caso não tenha observado o local de inserção do cateter para sinais de 

infiltração ou flebite ou obstrução da linha IV existente, interrompeu a linha IV 

pinçando o equipo exatamente acima da porta de injeção, e ao utilizar o volutrol 

(buretra) completou o equipo, primeiramente com solução fisiológica ou solução 

glicosada, e somente após essa conduta introduziu o medicamento no volutrol 

(buretra); 

c) ao administrar, não realizou a limpeza (com antisséptico) da porta de 

injeção com compressa pequena de gaze embebida emálcoola 70%.  

d) ao administrar, utilizou o dispositivo (volutrol) buretra, não realizou a 

limpeza com antisséptico a porta de injeção no topo do volutrol (buretra).    

Cabe aqui ressaltar que a localização inadequada do local do preparo do 

medicamento também impacta nessa porcentagem de 68%, considerando que a 

circulação expressiva de pessoas contribui sobremaneira para que o procedimento 
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seja passível de interrupção por desatenção do profissional, decorrente de um 

momento de distração, prejudicando a sequência imagética da ação que ele estava 

realizando. 

O nível de ruído alto em virtude do interfone instalado no setor ao lado do 

local de preparo do medicamento, é um agravante de estresse laboral que precisa 

ser repensado pela equipe multidisciplinar. Existe uma televisão nessa bancada, que 

permanecia ligada em alguns momentos do preparo do medicamento, sendo 

considerada uma iniciativa contraproducente porque tende a desviar a concentração 

do profissional na preparação do fármaco.  

Houve ainda algumas interrupções no trabalho pelas chamadas do telefone 

móvel do protagonista do cuidado, evidenciando que a rede social interfere nos 

preparativos das medicações, com o agravante de que o espaço mostrou-se 

inadequado para essa finalidade pela circulação excessiva de pessoas externas 

àquela microrregião, dificultando a concentração dos participantes da pesquisa, que 

são os principais protagonistas do cuidado. 

Considerou-se inconformidade na ausência de um destes itens: gorro, 

máscara e luva, conforme preconiza a Norma Regulamentadora 32 (FERREIRA et 

al., 2011). Quanto à utilização do equipamento de proteção individual, a Tabela  3 

aponta um desvio padrão de 9,27 para inconformidade das doses observadas. A 

leitura dessa dispersão salienta que, por determinação da NR-32, o cuidado à saúde 

dos profissionais dessa área de atuação, tem por finalidade estabelecer medidas 

mínimas para a implementação da segurança do trabalhador,  e uma delas  inclui o 

empregador disponibilizar ao profissional máscaras, gorros, capotes com mangas 

longas, luvas.  Isto não ocorrendo, evidencia um desabastecimento no setor em 

relação aos itens mínimos para a segurança dos trabalhadores e o descumprimento 

das exigências da CCIH, visto que a utilização do EPI é considerado grau de 

evidência categoria IB no controle para redução da infecção da corrente sanguínea 

(O’GRADY et al., 2011). 

Como se constata na Tabela 3, há uma dispersão de 6,06 no que se refere à 

limpeza da bancada antes do preparo do medicamento, o que contraria a orientação 

as normas de segurança do paciente em serviços de saúde, limpeza e desinfecção 

de superfícies da (BRASIL, 2012). Ademais, essa recomendação da limpeza 

hospitalar pretende oportunizar uma prática segura para o preparo e administração 
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dos medicamentos. 

 O COREN-SP (2009, p.01) conceitua limpeza hospitalar como sendo o 

“processo de remoção de sujidades de superfícies do ambiente, materiais e 

equipamentos, mediante a aplicação e ação de produtos químicos, ação física, 

aplicação de temperatura ou combinação de processos”.  Trata-se de limpeza cuja 

finalidade é reduzir a carga de contaminação do ambiente, e também proporcionar 

um cuidado seguro ao paciente. Na limpeza para a etapa do preparo da medicação, 

foi considerada a utilização do álcool a 70%.  

Para Ferreira, Andrade, Rigotti e Ferreira (2011, p. 2), a limpeza consiste na 

“remoção de sujeira ou contaminantes encontrados em superfícies, usando meios 

mecânicos (atrito), físicos (temperatura) ou químicos (desinfecção), durante 

determinado período de tempo”. 

No setor em estudo há profissional exclusivo da hotelaria hospitalar durante o 

plantão, cuja função é a retirada do resíduo sólido em horários fixos e/ou sempre 

que necessário, quando é acionado pelo enfermeiro assistencial, pelo enfermeiro 

coordenador ou pelo auxiliar / técnico de enfermagem, que faz uma ligação via ramal 

telefônico para a telefonista que, por sua vez, vale-se do sistema de alto-falante para 

requisitar o profissional da hotelaria hospitalar a fim de que ele compareça na 

unidade para proceder à retirada do resíduo sólido existente. 

Quando da identificação do medicamento, a Tabela 2mostra que 35% das 

doses foram identificadas pelo protagonista do cuidado, colocando o nome completo 

do paciente, número do leito, nome do produto (medicamento), descrição qualitativa 

e quantitativa dos componentes aditivados na solução, volume e velocidade da 

infusão (gotejamento), via de administração, horário e identificação de quem 

preparou o medicamento. Essa identificação aconteceu nos momentos de etapa de 

hidratação venosa, dripping de medicamentos vasoativos, sedativos e hidratação 

venosa; por consequência, e por haver 65% das doses sendo identificadas, 

esperava-se encontrar incidentes no paciente certo e no medicamento certo. Mas, 

pelo contrário, sublinha-se que 100% das doses observadas seguiram para paciente 

e medicamento certos, não apresentaram incidentes, convergindo para o cuidado 

seguro, contrapondo-se ao artigo sobre erros de medicação (FILHO; PRAXEDES; 

PINHEIRO, 2011) que demonstrou medicação trocada de um paciente para o outro. 

Pode-se inferir que a divisão dos cuidados prestados ao cliente, incluindo o preparo 
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e administração dos medicamentos na unidade de terapia intensiva, demonstra 

efetividade e eficácia para ambiente seguro. 

As prescrições médicas são identificadas pelo número do leito, nome 

completo do paciente, número do prontuário, idade do usuário e data, ao passo que 

nos leitos existem placas para identificação do usuário nas quais consta nome do 

cliente, idade, número do prontuário e data de internação no setor.  

Esse é um fator positivo no cuidado coletivo porque nesse momento temos a 

participação da família. Quando um profissional do cuidado, a família ou o paciente 

visualizam alguma inconformidade no processo de identificação, imediatamente 

verifica-se a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) com a finalidade de adequar 

essa identificação. Caso a inadequação seja observada na AIH, um documento de 

identificação é solicitado à família para viabilizar a devida retificação. A 

família/responsável legal está implicada nesse processo de identificação quando ao 

entrar no box de seu parente, constata alguma inadequação, seja na placa de 

identificação fixada no leito, seja pelo desejo de saber qual medicamento o usuário 

está recebendo. 

Em caso de inexistência do medicamento, o profissional de enfermagem 

somente realizou um círculo no horário da administração do medicamento, e ao 

fazê-lo, não justificou no prontuário o motivo da falta do medicamento, nem 

comunicou o fato à enfermeira assistencial ou ao prescritor. Assim sendo, cabe a 

necessidade premente de reflexão acercado processo de trabalho. 

 Quanto à existência de normas descritas, tanto para conservação dos 

medicamentos sob refrigeração, como aquelas relacionadas à conservação de 

soluções parenterais, não se encontravam disponíveis no setor. O controle de 

temperatura para conservação dos medicamentos salienta que existe uma rotina de 

registro da temperatura da geladeira, que acontece em dois momentos: no plantão 

diurno e no plantão noturno. Essa geladeira tem uma periodicidade de limpeza. Esse 

movimento é compartilhado com o profissional da hotelaria hospitalar que, em vários 

momentos, lembrou a equipe de enfermagem quanto à necessidade de realização 

desta tarefa. O profissional da hotelaria hospitalar executa a tarefa da limpeza, mas 

cabe ao profissional de enfermagem providenciar a retirada do medicamento para 

essa execução. Assim, aparece mais um ator no cuidado do preparo da medicação 

de forma indireta. Esses cuidados, aparentemente simples, são importantes para se 
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evitar um incidente de medicação, ou seja, o preparo de um medicamento que não 

está em condições adequadas de conservação. 

 Para Filho e Cassiani (2004, p. 537), “uma observação extremamente 

importante para administração de medicamentos é a verificação da sua validade”. 

Nessa unidade verifica-se uma sistematização pela equipe da farmácia (profissional 

da farmácia) quanto à validade dos medicamentos, e assim, ao iniciar cada mês, a 

funcionária diarista da farmácia sinaliza o vencimento dos medicamentos e quando 

possível, faz a substituição do medicamento por outro cujo prazo seja maior, ou na 

ausência do medicamento para substituição, ele é retirado do setor. Esse é um ato 

extremamente simples e previne um incidente significativo. Portanto, a equipe da 

farmácia, nesse quesito, age de forma correta. A constatação do cumprimento deste 

item do processo, considerado positivo, deve ser ressaltada na entrega dos 

resultados para a Instituição. 

No que se refere à iluminação do local de preparo do medicamento, essa é 

feita de forma artificial, mas recomenda-se que deve ser suficiente de modo a 

facilitar a leitura da prescrição e o preparo dos medicamentos. No período da 

pesquisa, por duas semanas consecutivas, a iluminação da central de enfermagem 

foi insuficiente por apresentar quatro lâmpadas queimadas, sendo solicitado ao 

funcionário da manutenção que fossem substituídas, a fim de proporcionar ao 

trabalhador um ambiente com iluminação adequada para a produção do cuidado 

seguro. Essa intercorrência durante a coleta de dados da pesquisa foi relevante, e é 

algo que precisa ser ajustado com a administração hospitalar. 

 A pesquisadora observou apenas medicamentos intravenosos pelo efeito de 

ação rápida. No grupo administração dos medicamentos intravenosos, não se 

considerou incidente quando a prescrição foi liberada pelo plantonista médico do dia 

anterior, sem as atualizações, mesmo sabendo que é um momento de estresse para 

a equipe, visto que para administrar os medicamentos, faz-se necessário que 

estejam prescritos, salvo em casos de emergência. Desta forma, para solucionar o 

plantão daquela terça-feira, foi solicitada ao médico plantonista a avaliação das 

prescrições. 

 Algumas vezes, o profissional prescritor não atualiza a prescrição conforme a 

alteração clínica ou hemodinâmica do cliente, gerando na equipe multidisciplinar um 

descompasso na questão da infusão de medicamentos intravenosos, pois na 
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prescrição do dia anterior constava uma infusão contínua manualmente, solicitada 

ao serviço de farmácia, dispensado, preparado e administrado pela equipe de 

enfermagem. Essa infusão permanece no cliente, mas não consta na prescrição 

atual (do dia), caracterizando exercício ilegal da profissão de enfermagem, 

administrar medicamento sem estar na prescrição; prescrição liberada sem 

identificação do prescritor, ou liberar prescrição sem a receita de psicotrópico.  

 Segundo Pazin-Filho (2013, p.191), 

 
quando terminar a prescrição, o prescritor deverá verificar se tudo o que foi 
escrito (ou impresso, no caso de prescrição eletrônica) pode ser 
compreendido, como um momento adequado para avaliar se há alguma 
obrigação burocrática ou legal a ser cumprida, como por exemplo, o 
preenchimento de solicitações específicas para medicamentos controlados 
exigidas por legislação. 
 

Ao liberar a prescrição médica sem a identificação do prescritor, o 

medicamento prescrito pelo nome comercial, os psicotrópicos prescritos sem receita, 

identifica-se uma inconformidade que não foi mensurada nessa pesquisa, visto que 

um dos seus objetivos específicos foi analisar as características da assistência 

prestada pela equipe técnica de saúde que se associam ao aparecimento dos 

incidentes no preparo e administração dos medicamentos no setor investigado. 

Desta forma, essa inadequação impacta na assistência ao usuário, visto que 

ocasiona uma demora na ação, seja do farmacêutico, do técnico da farmácia, do 

enfermeiro ou do técnico de enfermagem. Mesmo com todas essas inconformidades 

para liberação da prescrição médica, observou-se que apenas 1% das doses 

preparadas pelos auxiliares/técnicos de enfermagem apresentou inconformidade 

para a hora certa, e isso impacta diretamente no preparo e administração do 

medicamento. 

Cabe ao profissional de saúde ciente das questões legais (responsabilidade 

civil) no processo do cuidado, solicitar ao médico do dia que avalie o medicamento 

que está em infusão contínua no paciente, mas que não está na prescrição. 

Mediante a prescrição médica, o enfermeiro assistencial realizará o 

aprazamento das papeletas, adequando os horários das medicações com o objetivo 

de mitigar geradores de potenciais interações medicamentosas para que a equipe 

técnica/auxiliar de enfermagem execute o preparo e administração do medicamento 

logo após a dispensação do medicamento pelo serviço de farmácia. 

No setor onde a pesquisa foi desenvolvida, o aprazamento é realizado pelo 
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profissional enfermeiro. 

Confirma-se que 13% das doses foram identificadas pelos participantes 

chamando ou perguntando pelo nome, além de orientarem a respeito do 

medicamento que seria administrado. Segundo Camerini e Silva (2011), o 

medicamento administrado deve ser conferido à vista da prescrição, antes de ser 

administrado, pois existe a possibilidade de alterações na prescrição, já que são 

inúmeros os itens que a compõem. 

Descrevem Mendonça et al. (2011) que para administrar medicações por via 

intravenosa em pacientes internados, é imperioso que se faça a desinfecção do 

injetor de borracha antes do uso. 

A Tabela 5 traduz a urgência do plano de implantação do processo para 

administração de medicamento intravenoso na terapia intensiva. 

Na RDC nº 45  da ANVISA (2003, p. 03), a administração de medicamento 

está definida como “ato de aplicar ao paciente a medicação previamente prescrita, 

utilizando-se de técnicas específicas recomendadas”. Portanto, esse regulamento 

técnico do processo do cuidado sinaliza para o profissional a importância de 

sistematização do cuidado nesse tipo de procedimento. 

 Mediante análise dos dados do estudo piloto, verificou-se a necessidade de 

uma ação/estratégia para fomentar a conduta de enfermagem na diluição dos 

medicamentos intravenosos, assim potencializando a redução dos incidentes no 

preparo e administração dos mesmos na terapia intensiva. 

 Dentre as necessidades observadas, inicialmente propor uma integração 

entre os serviços de enfermagem, farmácia e medicina para elencar as prioridades 

do estudo piloto, dentre elas:  

(1) fomentar a comissão de farmacovigilância, por aproximação da equipe 

multidisciplinar; 

(2) criar de um programa na perspectiva da educação permanente em saúde 

baseado nos incidentes encontrados no preparo e administração dos medicamentos 

intravenosos, a descrição da metodologia aplicada será documentada no capítulo 7 

desse estudo piloto; e 

(3) implantar o guia de diluição proposto.     

 

Espera-se que a iniciativa possa trazer benefícios coletivos ao oferecer 

subsídios técnicos para todos os participantes. Tais benefícios, específicos para os 
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participantes, ainda podem ser estendidos aos pacientes e ao serviço, pois, em 

última análise, esses serão os principais beneficiados com os resultados deste 

estudo piloto. 

O guia da diluição de medicamento intravenoso confeccionado juntamente 

com a Comissão de Farmacovigilância do município, foi submetido à aprovação e 

validação da gerência e chefia do CTI.  Esse guia foi elaborado à luz da EPS, na 

perspectiva de construção coletiva (enfermeiro, farmacêutico, médico, enfermeira 

sanitarista e infectologista). Nele são apresentados algumas normas de 

biossegurança, os principais cuidados na segurança microbiológica em relação ao 

preparo e administração do medicamento intravenoso, e ainda, a reconstituição / 

diluição dos medicamentos intravenosos visando propiciar uma assistência segura 

ao paciente e ao trabalhador.  
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7 PRODUTO 

 

Neste capítulo, a autora do estudo documenta sucintamente as suas 

atividades profissionais durante a realização do Curso de Mestrado Profissional. 

Na Universidade Federal Fluminense, na pós graduação stricto sensu de 

“Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: formação docente interdisciplinar para 

o SUS”, trabalha-se com a metodologia de produção de recursos que tenham 

aplicabilidade no campo da prática, na perspectiva da educação permanente em 

saúde, considerando que durante a pesquisa, nos incidentes encontrados no 

preparo e administração dos medicamentos intravenosos, ficou evidente a 

necessidade de aprimorar a formação profissional e refletir acerca do cotidiano 

laboral, tendo em vista a possibilidade de construir estratégias e processos para 

fortalecer o cuidado seguro ao cliente. 

Na proposta do programa e na perspectiva da educação permanente em 

saúde com base nos incidentes encontrados no preparo e administração dos 

medicamentos intravenosos, identificou-se a necessidade de formação e de reflexão 

do cotidiano de trabalho para construir estratégias e processos para fortalecer o 

cuidado seguro. Assim, atendendo a um dos objetivos específicos, a aplicabilidade 

do estudo piloto se fez na construção de um ‘guia de diluição’ de medicamentos 

intravenosos para adulto.  

 Como estratégia, a elaboração do guia evidenciou a possibilidade e a 

necessidade de solidificar a aproximação dos trabalhadores de saúde envolvidos no 

preparo e administração dos medicamentos intravenosos na terapia intensiva, com 

os outros atores sociais envolvidos no processo de fornecimento de medicamentos 

intra-hospitalares, tendo em vista a educação permanente em saúde. E como 

processo, o estudo piloto foi apresentado ao representante do gestor municipal e à 

Comissão Municipal de Farmacovigilância com o objetivo de mobilizar a formação 

das ações e serviços para integração da rede de atenção à saúde e articulação das 

necessidades para o cuidado seguro. 

Esse Guia de Diluição de Medicamentos constitui-se em ferramenta de apoio 

para a equipe de saúde, por conter informações sobre os principais medicamentos 

padronizados na rede do SUS, já que uma judiciosa preparação e administração de 

medicamentos sempre auxilia na promoção da segurança ao paciente. 

A elaboração desse guia torna-se ainda mais importante pela atuação 
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conjunta de diversos setores durante o seu planejamento, já que graças à uma 

vertente interinstitucional, envolveu a participação de profissionais da rede municipal 

de saúde de Resende, do Hospital de Emergência Sérgio Gregori e do Hospital 

Militar de Resende - Exército Brasileiro, destarte valorizando sobremaneira a correta 

aplicação técnica no que diz respeito à escolha do melhor diluente e tempo de 

administração. Espera-se que oportunamente esse guia possa subsidiar condutas 

seguras relacionadas ao preparo e à administração segura de medicamentos 

intravenosos por profissionais de saúde. 

 Destaca-se, por serem relevantes, que outros produtos ainda estão sendo 

elaborados para apresentação em artigos científicos, a exemplo das rodas de 

conversas da rede de urgência e emergência e de conversas na terapia intensiva, 

corroborando a potencialidade dos atores do cuidado com um espaço de voz e 

escuta, sem a vestimenta da hierarquia (despido do seu poder institucional); Semana 

de Enfermagem do Hospital de Municipal de Emergência; implantação do núcleo de 

educação permanente em saúde no município de Resende; participação na 

Comissão de Integração Ensino na Saúde (CIES); fortalecimento da EP na região do 

Médio Paraíba pela idealização de um Fórum Itinerante; e levantamento de dados 

para contratualização do COAPES.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A assistência segura e a educação permanente são preocupações pulsantes 

na contemporaneidade. Constituem-se desafios diários que impactam na produção 

do cuidado. Nessa perspectiva, este estudo piloto evidenciou a necessidade de 

integração e articulação das ações aos serviços no âmbito hospitalar, tendo em vista 

a criação de um núcleo de educação permanente em saúde para mitigar a 

ocorrência de incidentes adversos durante a assistência ao cliente, para tanto 

propiciando apoio pedagógico aos profissionais responsáveis pelas ações de 

preparo e administração de medicamento intravenoso. 

O estudo evidenciou a necessidade e, sobretudo, a importância de repensar o 

processo de trabalho tendo como característica principal a sua continuidade, visto 

que no ambiente hospitalar ficou constatado que a assistência e o uso de 

tecnologias leves e duras, incluindo os medicamentos, passam por muitos 

processos, em geral fragmentados, o que contribui para a ocorrência de eventos 

adversos evitáveis.  

A assistência hospitalar é multidisciplinar, baseada em diversos 

conhecimentos e pluralidade de informações sobre o paciente, e geralmente é 

consequência de tomada de decisões inter-relacionadas. Diante destas complexas 

relações, uma elevada probabilidade de rompimento das defesas é esperada, o que 

reduz a assistência e a segurança do profissional e do paciente sob seus cuidados. 

O paciente, a família e a sociedade procuram a atenção hospitalar na 

expectativa de resolução de decisões relacionadas a um comprometimento orgânico, 

e espera que este seja solucionado sem que nenhum dano adicional ocorra durante 

uma eventual estadia na instituição hospitalar. Os profissionais, por sua vez, também 

possuem tais expectativas e trabalham para fornecer um cuidado seguro ao 

paciente.  

Vale ressaltar que este estudo piloto apresentou uma limitação importante em 

virtude da amostragem, do pouco tempo de coleta de dados, do número de 

funcionário observados e da ausência da média de dose para terapia intensiva, visto 

que a Unidade de Farmácia trabalha com a média do medicamento liberado para o 

setor, desta forma impossibilitando a aquisição da média de dose mensal da terapia 
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intensiva dos meses de pesquisa, para verificar se o estudo piloto teria uma 

representatividade comprovada nas doses preparadas e administradas no setor.  

 Apesar disso, o estudo piloto foi profícuo no contexto da relação às 

informações dos incidentes no preparo e administração dos medicamentos 

intravenosos, inclusive na diluição do medicamento, considerando que diferentes 

medicamentos exigem distintos volumes de diluentes e tempo de estabilidade.  

Evidenciou-se, no local da pesquisa, que cada profissional reconstitui e/ou 

dilui o medicamento a partir do seu conhecimento, na perspectiva de mitigar danos 

no seu preparo. Esta questão levou a pesquisadora a propor a elaboração de um 

guia de diluição institucional, construído coletivamente por enfermeira, farmacêutico, 

epidemiologista e médico da terapia intensiva. Porém, nessa questão também houve  

desafios, pois como a aquisição dos medicamentos ocorre por licitação e doações, 

algumas vezes é possível encontrar o mesmo princípio ativo produzido por 

diferentes fabricantes, o que pode resultar em variações quanto à sua estabilidade, 

sendo necessário verificar as especificações de cada fabricante do medicamento. 

 Este estudo trouxe, de certo modo, uma interpretação final negativa para a 

equipe executora. Logo, mudanças fazem-se necessárias e técnicas devem ser 

revistas, permitindo potencializar a assistência segura necessária. 

 Salienta-se que não houve incidente na variável paciente e medicamento, já 

que esse setor vem (re)pensando o processo de trabalho com todos os atores 

sociais envolvidos no preparo e administração de medicamentos. 

 Deve-se ressaltar que o protocolo estabelecido está em fase final de 

construção, na modalidade de guia aplicativo ao cotidiano laboral. O material reitera 

aspectos técnicos do preparo e da administração de medicamento intravenoso para 

adulto, devendo ser implementado após sua validação pelo Orientador da pesquisa. 

E com base no Arco de Marguerez, serão aplicados os achados da pesquisa à 

realidade da prática, sendo os dados divulgados amplamente entre os participantes 

da equipe, na medida em que todos têm a clara intenção de minimizar incidentes na 

assistência de enfermagem qualificada e segura aos pacientes. 

 O estudo piloto mostra   a importância de simplificar os processos 

assistenciais e padronizar o sistema de administração dos medicamentos 

intravenosos na terapia intensiva adulto. Assim, mantém-se o compromisso de, 

aplicar o referido guia de diluição de medicamento, tão logo seja possível. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisa: “Educação Permanente: uma Estratégia para Redução dos Incidentes no 

Preparo e Administração de Medicamentos Intravenosos na Terapia Intensiva” 

Pesquisadora: Ana Paula de Andrade Silva. 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF). 

Tel.: (21) 2629-9484 

Telefones para contato com a pesquisadora: (24)992524058 e-mail: 

paulaana.andrade@hotmail.com 

Nome do voluntário: 

Idade:____anos                                        R.G.: 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“Educação Permanente: uma Estratégia para Diminuição de Incidentes em um 

Cenário de Terapia Intensiva”, de responsabilidade da pesquisadora Ana Paula de 

Andrade Silva. O estudo justifica-se pela incidência de inadequação da terapia 

medicamentosa e a preocupação de refletir sobre assistência segura como 

estratégia de aprendizagem no trabalho, com possibilidade de transformar as 

práticas profissionais e (re)construir os serviços de administração de medicamento.  

O objeto a ser estudado consiste em: “Segurança do paciente advinda da 

administração dos medicamentos intravenosos pela equipe de Enfermagem na 

terapia intensiva”, com seguintes objetivos: 

1. Descrever a prática laborativa da equipe técnica na terapia medicamentosa 

intravenosa no cenário do estudo. 

2. Analisar as características da assistência da equipe técnica de saúde 

prestada, que se associam ao aparecimento dos incidentes no preparo e 

administração dos medicamentos no setor investigado. 

3. Propor um programa de educação permanente: como estratégia para a 

redução dos incidentes apresentados no preparo e administração dos medicamentos 

intravenosos pela equipe técnica na terapia intensiva 

Declaro ter conhecimento de que fui observado no meu local de trabalho durante 

os meses de julho, agosto e setembro de 2015, na ocorrência de incidentes no 

preparo e administração dos medicamentos intravenosos como fonte de informação 

relevante para o estudo segurança do paciente advinda da administração dos 
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medicamentos intravenosos pela equipe de Enfermagem na terapia intensiva e a 

pesquisadora interveio quando houve algum incidente, orientando-me verbalmente 

quanto à forma correta e segura de preparar e administrar o medicamento. 

Entendo ter sido um dos eleitos para participar deste trabalho por fazer parte do 

quadro de profissional de enfermagem da terapia intensiva geral adulta, Hospital 

Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori de Resende/RJ.  

Esta pesquisa tem garantia de ser livre, podendo desistir da participação, sem 

que haja qualquer implicação legal ou prejuízo de meu exercício profissional. Os 

riscos para os participantes serão mínimos, tendo em vista que os incidentes não 

serão identificados por participantes, garantindo-se o sigilo absoluto dos 

participantes na pesquisa.  

Informo meu interesse, disponibilidade e concordo em participar como 

participante desta pesquisa, que garante total anonimato através da utilização de 

pseudônimos na identificação dos depoimentos.  

Afirmo estar ciente de que os resultados da pesquisa serão divulgados em meio 

científico, e que poderei acessá-los ao final do estudo, através da pesquisadora e 

que não receberei qualquer benefício material como resultado de minha 

participação. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189  

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito._______________, 

_____/_____/________ 

Assinatura do declarante:_______________________________________________ 

 

__________________________                        _____________________________ 

Testemunha                                                              Testemunha 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO SEDIADORA 
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ANEXO B - PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C - ESCALA MENSAL DE HIGIENIZAÇÃO 
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