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RESUMO 
 

Estudo realizado para obtenção do grau de Mestre em Ciências do Cuidado em 
Saúde da Universidade Federal Fluminense. Objeto: os processos de medicação 
realizados pela equipe de enfermagem da Unidade Neonatal do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto. Objetivos: Descrever os processos de preparo e 
administração de medicamentos, executados pela equipe de enfermagem da 
unidade, através da construção de fluxogramas; Analisar por meio de incidentes 
críticos as situações, comportamentos e consequências, positivos e negativos, 
identificados nos processos de preparo e administração de medicamentos, a partir 
do relato da equipe de enfermagem. Método: Pesquisa descritiva, qualitativa, 
utilizando a Técnica do Incidente Crítico (TIC). Para coleta de dados a proposta foi 
de realização de entrevistas individuais, semiestruturadas com profissionais de 
enfermagem lotados no cenário do estudo pelo menos desde março de 2012, 
realizando atividades de assistência direta de enfermagem, sendo esta a 
amostragem proposital. Foi considerada atingida a saturação dos dados com 39 
entrevistas realizadas, sendo 20 com enfermeiros e 19 com técnicos de 
enfermagem. Para realização das entrevistas contou-se com uma auxiliar de 
pesquisa. O material foi gravado e posteriormente transcrito. O conteúdo das 
entrevistas foi lido exaustivamente e pré-analisado nos moldes da TIC tendo como 
base a separação, nos textos de cada entrevista, dos elementos situação, 
comportamento e consequência e polaridades positiva e negativa. Por escolha 
metodológica de unir a análise de conteúdo preconizada por Flanagan àquela 
descrita por Bardin, os dados foram lançados em quadros, gerando unidades de 
registro. A seguir  foi realizado o agrupamento dos incidentes críticos positivos e 
negativos em subcategorias, nomeadas por palavras-chave que emergiram dos 
conteúdos (unidades de significância), Oito categorias foram obtidas,  quatro por 
polaridade: time de medicação, divisão de tarefas, atividades técnicas e atuação da 
gerência. Leituras das normas e rotinas de medicação da Unidade serviram de base 
para elaboração de fluxogramas dos processos de trabalho estudados. Como 
conclusão do estudo foi apresentado que a fluxogramação dos processos indicou a 
necessidade de reavaliação na  divisão de tarefas  durante o processos de preparo 
de medicamentos e  necessidade de  inclusão de atividades de monitoramento do 
sistema de medicação. Quanto a análise dos incidentes críticos,  as subcategorias 
de incidentes  negativos com mais relatos agrupados foram as denominadas divisão 
de tarefas e atividades técnicas. Nessas subcategorias os relatos apontaram uma 
preocupação com a persistência dos erros, com questões éticas e com atividades 
desenvolvidas em outras fases do sistema de medicação, pontos considerados 
prioritários nos estudos produzidos na área. Em relação à persistência dos erros, as 
duas metodologias utilizadas apontam  para o mesmo caminho: a necessidade de 
monitoramento dos eventos adversos e  de adoção de estratégias que diminuam a 
ocorrência e persistência desses eventos. Espera-se que os resultados obtidos e o 
produto do trabalho possam colaborar com o contínuo desenvolvimento do processo  
de medicação adotado na Unidade Neonatal, com o desenvolvimento de pesquisas 
na Instituição e com a melhoria da assistência de enfermagem em geral, já que 
apresenta metodologias aplicáveis à análise de processos de trabalho em qualquer 
realidade de cuidado. 
 
Descritores: Enfermagem. Gerência. Sistemas de Medicação no Hospital. Técnica 
de Incidente Crítico. Prematuro. 



ABSTRACT 
 

This is a research project for the Academic Master’s Degree in the Sciences of 
Health Care, of the Fluminense Federal University. Object: medication processes 
executed by the nursing team in the Neonatal Unit of the University Hospital Pedro 
Ernesto.. Objectives: To describe the process of preparing and administrating the 
medication, which are performed by the nursing team, byusing flowcharts created to 
represent this work process. To analyze the situations, behavior and consequences - 
both positive and negative - identified in the process, based on the reports of the 
professionals involved. Method: This is a descriptive, qualitative research, using the 
Critical Incident Technique (CIT) approach. The data was collected through 
individual, semi-structured, recorded interviews with nursing professionals from the 
University Hospital. Those workers should be part of the hospital staff at least since 
march 201, and be involved in activities of direct care, thus being an stratified 
sample.The data was saturated after interviewing 39 employees: 20 nurses e 19 
nurse technicians.  A research assistant helped collect the interviews. The data was 
recorded and later transcribed. The material was then extensively read and pre-
analyzed following the CIT precepts. ,by separating the following elements: situation, 
behavior and consequence, and its respective positive and/or negative polarities. It 
was decided that the methodology of this research would unite the content analysis 
as it was defined by Flanagan to that of Bardin; this resulted in the creating of data 
tables from which registration unities were extracted.  Afterwards, the positive and 
negative critical incidents were grouped in subcategories, named after key-words 
noted from the content of the interviews. Eight categories were obtained, four per 
polarity: the medication team, task division, implanted technical activities and the 
actions of the management. The rules and routines of the medication unit served as 
the base for the elaboration of flowcharts of the studied work processes. The 
resulting flowchart indicated the need to reevaluate the task division in the process of 
preparing and administrating the medications, as well as the inclusion of monitoring 
activities in the medication system. The analysis of the critical incidents showed  that 
the subcategory of negative critical incidents with the most reports were task division 
and implanted technical activities, in which reports indicated  concerns about the 
persistence of errors, ethical matters and with the activities performed in other stages 
of the medication process; points that are consistently approached in studies in the 
field. In relation to error persistence, both of the methodologies applied point out to 
the same path: the need to monitor the adverse events, and the implementation of 
strategies to reduce its persistency and occurrences.  The author hopes that the 
results obtained might assist with the continuous development of the medication 
system adopted by the Neonatal Unit and with the development of researches in the 
institution, as well as helping improve the nursing assistance in general, since this 
research works with a methodology which can be applied in the analyzes of work 
processes in any care-related context. 
 
Descriptors: Nursing. Management. Medication Systems in the Hospital. Critical 
Incident Technique. Premature Infant. 



RESUMEN 
 

Estudio para el grado de Maestría en Ciencias de la Atención en Salud, programa de 
posgrado de la Universidad Federal Fluminense. Objeto: los procesos de medicación 
realizadas por el personal de enfermería de la Unidad Neonatal del Hospital 
Universitario Pedro Ernesto. Objetivos: Describir los procesos de preparación y 
administración de medicamentos, realizados por el personal de enfermería de la 
unidad, mediante  elaboración de diagramas de flujo; analizar situaciones, conductas 
y consecuencias, positivas y negativas, identificados en los procesos de preparación 
y la administración de medicamentos, por informes de los profesionales que los 
realizan Método: Estudio descriptivo, cualitativo, utilizando la Técnica del Incidente 
Crítico (TIC). Para la recolección de datos, la propuesta fue realizar entrevistas 
individuales semi-estructuradas con profesionales que trabajan en el ámbito de la 
investigación ya que como mínimo, marzo de 2012, en las actividades de atención 
directa de enfermería, siendo este el muestreo intencional. Fue considerado 
alcanzado la saturación de datos con 39 entrevistas, 20 con las enfermeras y 19 
técnicos de enfermería. Para las entrevistas se contó con un asistente de 
investigación.  El material fue grabado y posteriormente transcrito. Se analizaron los 
datos de 39 entrevistas a lo largo de las líneas de las TIC, basado en la separación 
de los elementos  situación, comportamiento y consecuencia y polaridades positivas 
y negativas. Para la elección de metodologías para unir el análisis de contenido 
propuesto por Flanagan la descrita por Bardin, los datos se introdujeron en los 
marcos, generando unidades de registro. Medicación Team,división de tareas, 
técnicas y actividades: La siguiente agrupación de incidentes críticos positivos y 
negativos en subcategorías, llamadas así por las palabras clave que surgieron de los 
contenidos (unidades de significado), se obtuvieron ocho categorías, cuatro por la 
polaridad se realizó gestión del rendimiento. Lea las reglas y rutinas de la Unidad de 
medicina sirvieron de base para la elaboración de diagramas de flujo de procesos de 
trabajo estudiados. Como se presentó una conclusión del estudio que fluxogramação 
procesos indicaron la necesidad de una reevaluación de la división de tareas durante 
el proceso de preparación de los medicamentos y la necesidad de incluir las 
actividades de vigilancia del sistema de medicación. El análisis de incidentes críticos, 
subcategorías con más reportes de incidentes negativos se agruparon llamada 
división de las actividades laborales y técnicas. Estos informes subcategorías 
indicaron una preocupación por la persistencia de los errores con los temas y 
actividades éticas en otras fases del sistema de medicación, los puntos prioritarios 
considerados en los estudios elaborados en la zona. En cuanto a la persistencia de 
los errores, los dos métodos utilizados para señalar en realidad de la misma manera: 
la necesidad de un seguimiento de los eventos adversos y la adopción de 
estrategias para reducir la aparición y persistencia de estos eventos. Se espera que 
los resultados obtenidos y el producto del trabajo puede ayudar en el desarrollo 
continuo de los procesos de medicación adoptadas en la Unidad Neonatal, con la 
investigación en la institución y para el mejoramiento de la atención de enfermería en 
general. 
 
Palabras clave: Enfermería. Administración. Sistemas de Medicación. Hospital. 
Técnica del Incidente Crítico. Prematuro 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Um dos mais importantes indicadores do nível de saúde de um país, segundo 

a Organização Mundial de Saúde, é a taxa de mortalidade infantil. Hoje, a população 

neonatal é considerada estratégica para a diminuição desse índice (CARMO et al., 

2012), mais particularmente o recém-nato prematuro. Nascem no mundo, por ano, 

15 milhões de prematuros, dos quais um milhão irão a óbito por fatores decorrentes 

da prematuridade. Complicações ligadas ao parto prematuro são a primeira causa 

de morte, no mundo, em crianças até 28 dias de vida. E a segunda entre crianças 

com até cinco anos, só sendo superada pela pneumonia. Esses dados são de um 

relatório divulgado pela World Health Organization em 2012, o Born Too Soon: The 

global action report on preterm birth (Nascido muito cedo: O relatório de ação global 

sobre o nascimento prematuro, em tradução livre).  

O Brasil tem taxa de nascimento de prematuros de 9,2%, tal como a de 

países desenvolvidos como a Alemanha. O problema é que isso significou, no ano 

passado, o nascimento de 279,3 mil bebês com 37 semanas de idade gestacional ou 

menos, de modo que o país foi o décimo no ranking mundial, em números absolutos, 

na ocorrência da prematuridade (WHO, 2012). Crianças nascidas “cedo demais” 

necessitam receber cuidados em unidades hospitalares, num intervalo de tempo que 

pode ser extremamente variável, mas nunca é tempo zero em nosso meio. 

O neonato quando pré-termo completa seu crescimento, que deveria ser 

intrauterino, nas unidades neonatais. Nelas, a prestação de uma assistência 

multidisciplinar de qualidade e de alta complexidade é a única estratégia que pode 

mudar uma característica intrínseca da prematuridade: risco para complicações e 

óbito na população infantil. Quanto menor for a idade gestacional, maiores são os 

riscos e a necessidade de assistência envolvendo inúmeras tecnologias. (MENDES; 

CARVALHO; ALMEIDA; MOREIRA, 2006). 

Imensos progressos científicos e tecnológicos, ocorridos nas últimas décadas, 

acarretaram importantes mudanças nas estratégicas de atendimento obstétrico e 

neonatal, aumentando em muito a sobrevida dos pré-termos. O uso de corticoide 

antenatal, as terapias com  surfactante, cafeína, antibióticos e com drogas para 

tratar canal arterial patente, aliados à evolução dos ventiladores mecânicos e das 

estratégias terapêuticas de suporte ventilatório muito contribuíram nesse sentido. 
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Mesmo os recém-nascidos de muito e extremo baixo peso, com idade gestacional no 

limite da viabilidade, sobrevivem. (HAYAKAWA et al, 2010). O número de leitos de 

terapia intensiva neonatal aumentou em vários países. As equipes especialistas em 

Neonatologia venceram as adversidades e a predominante perspectiva de morte 

com mentalidade de excelência na assistência. Nos dias atuais, garantir uma 

assistência eficiente e segura a esses recém-nascidos pré-termos dentro das 

unidades de terapia intensiva é sempre a meta a ser alcançada, pois é o elo que 

possibilita o fechamento de um ciclo de sucesso terapêutico: tecnologias adequadas 

geram aumento de sobrevida, diminuição de comorbidades, queda nas taxas de 

reinternações e redução nos índices de óbito em crianças até os 5 anos de vida.  

 Nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais, a prematuridade é apenas 

um dos critérios de eleição para que um neonato seja admitido. Peso inferior a 1.500 

g, hipoglicemia, insuficiência respiratória, hipóxia, sepse precoce, exposição vertical 

ao HIV, hiperbilirrubinemia, desequilíbrios metabólicos, asfixia neonatal, 

malformações congênitas, convulsões, são patologias que demandam cuidados 

complexos, e engrossam as estatísticas de taxa de ocupação de leitos de Unidades 

Neonatais.  

A busca pelo conhecimento que pode contribuir para alcançar essa 

excelência é motivação primeira desse estudo, que pretende avaliar processos de 

trabalho da equipe de enfermagem da Unidade Neonatal onde a autora trabalha 

como enfermeira intensivista. Os processos escolhidos foram os que fazem parte do 

sistema de medicação adotado na unidade, idealizados por seus enfermeiros e de 

responsabilidade da equipe de enfermagem. As fases estudadas - preparo e 

administração de medicamentos - são reconhecidas na literatura e na legislação 

como atividades de enfermagem (BRASIL, 2003; BRASIL, 2013). 

Medicação é atividade de importância fundamental quando o assunto é 

segurança do paciente. Erros de medicação provocam iatrogenias e prejudicam o 

paciente, o profissional e as instituições de saúde. No dia-a-dia da assistência 

hospitalar, a equipe de enfermagem lida com inúmeras atividades de cuidados e a 

contingência do erro não é de todo descartada (BALBINO et al, 2009). Dentre essas, 

preparo e administração de medicamentos são das mais frequentes. Essas duas 

práticas correlatas são dois dos seis processos componentes do sistema de 

medicação, que deve ser entendido de forma ampla, até atingir uma visão sistêmica,   

de Gestão de Saúde, com vistas à prestação de assistência com qualidade. 
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É esperado do recém-nato prematuro, ou de qualquer neonato diagnosticado 

como de risco no momento do nascimento ou durante sua permanência em Unidade 

hospitalar, que faça uso de muitas tecnologias. Em um estudo publicado por 

Mendes, Carvalho, Almeida e Moreira, em 2006, que analisava a aplicação de um 

instrumento idealizado para medir a utilização de tecnologias nas práticas 

assistenciais de terapia neonatal, foram obtidos resultados que reafirmam a 

relevância da tecnologia medicação. Na pesquisa, as tecnologias utilizadas em 

terapia intensiva foram agrupadas em oito categorias: acesso vascular, 

cardiovascular, medicação, metabólico/nutricional, monitorização, procedimentos, 

respiratório e transfusão. Um dos resultados apresentados foi a identificação de 

medicação como a quarta tecnologia mais utilizada nas duas Unidades Neonatais 

onde foi realizado. As categorias que superaram medicação em utilização foram as 

denominadas respiratório, monitorização e acesso vascular. Já as tecnologias 

designadas metabólico/nutricional, cardiovascular, transfusão e procedimentos foram 

menos utilizados que a de medicação. 

Desde a década de 50, estudos mundiais apontam para a persistência de 

erros em unidades hospitalares, entre eles os erros de medicação, hoje 

considerados problema de saúde pública em muitos países. Para Belela, Pedreira e 

Peterline (2011) a clientela das unidades de terapia intensiva neonatal é ainda mais 

susceptível a ocorrência de erros de medicação. A imaturidade fisiológica, que altera 

a capacidade de absorção e excreção das drogas administradas aos recém-

nascidos e o cálculo da dose terapêutica, baseada em peso e condicionada à idade, 

são alguns dos fatores que elevam os riscos de erros e reações adversas. 

A Divisão de Enfermagem do Hospital Universitário que serviu de cenário 

para essa pesquisa há anos vem revendo suas normas, rotinas e procedimentos 

operacionais de forma periódica, a fim de aperfeiçoar a assistência de enfermagem 

prestada aos pacientes. E setores como a Unidade Neonatal (UN) Professor Nicola 

Albano sempre estiveram afinados com esse processo. Parte integrante do Núcleo 

Perinatal, inaugurado em 2006, a unidade tem capacidade de 25 leitos, divididos 

entre de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de Unidade Intermediária (UI). A 

assistência de enfermagem prestada sempre foi sistematizada em relação a normas 

e rotinas.  

No ano de 2011, para realizar a revisão dos Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) idealizados com a cooperação dos enfermeiros que faziam parte da 
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equipe à época da sua inauguração, a Chefia de Enfermagem da UN instituiu um 

time de medicação, composto por 24 enfermeiros. Esses enfermeiros exerciam 

função de gerência (um), de rotina (três) e de assistência na Unidade (vinte), e 

receberam a incumbência de realizar estudos que fundamentassem as mudanças 

nos processos de medicação realizados pela equipe de enfermagem. Ficou 

estabelecido que desse grupo de enfermeiros seria o subgrupo que, em cada 

plantão, teria a responsabilidade  de preparo de medicação de todos os pacientes.  

O primeiro trabalho do time foi de imersão nos estudos para revisão dos POP 

da medicação que já existiam e a criação de novos POP, que preconizassem o 

preparo visando uma prática mais segura, sob a responsabilidade de enfermeiros 

exclusivos para tal função. Depois das alterações realizadas, o time foi dividido por 

cada plantão, como inicialmente previsto. Sob a sua responsabilidade ficaram as 

seguintes tarefas: receber os medicamentos dispensados pela farmácia, receber as 

prescrições médicas do dia e aprazar as medicações, confeccionar as identificações 

das medicações com base na prescrição médica do dia, preparar a medicação em 

ambiente reservado, de acesso restrito, observando princípios científicos, entregar a 

medicação pronta para ser administrada à equipe de enfermagem da assistência, 

checar a realização das medicações. Dessa forma, com vistas à redução do índice 

de infecção cruzada, os enfermeiros escalados na medicação não teriam mais a 

responsabilidade da administração das medicações. A cargo do enfermeiro da 

assistência ficaram as atividades relativas à etapa de administração da medicação 

(principalmente) e o controle da qualidade desse cuidado. Sob a responsabilidade 

dos técnicos de enfermagem ficou a tarefa de auxiliar na administração de 

medicamentos.  

 Esse novo processo de medicação, e os procedimentos operacionais 

padrão (POP) que o fundamentam, foram postos em prática a partir de fevereiro de 

2012, já com a intenção que fosse realizada nova revisão em dois anos. Essa 

previsão  atende  padrões de qualidade da terapia infusional, ditados por 

organizações internacionais, que determinam ser este o tempo ideal preconizado 

para revisão de procedimentos operacionais de infusoterapia. (BSI BRASIL, 2011). 

Dentre as alterações que começaram a vigorar a partir da adoção de nova 

rotina de trabalho destacamos: 

• O preparo das medicações de toda a Unidade passa a ser da 

responsabilidade de um “time”, composto exclusivamente por enfermeiros, 
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dividido em plantões de doze horas. A unidade passa a ter escala fixa de 

medicação, que especifica quem são os enfermeiros que têm essa função. 

• Os profissionais do time que preparam os medicamentos não têm mais a 

responsabilidade da administração. A responsabilidade de administração é da 

equipe de enfermagem escalada na assistência, composta de enfermeiros 

(em sua maioria) e técnicos de enfermagem. 

• A administração de medicamentos, quando a via de administração é acesso 

venoso profundo, é realizada exclusivamente por enfermeiros; 

• A medicação passa a ser preparada em um ambiente utilizado 

exclusivamente para esse fim e com uso de técnica asséptica no preparo. O 

acesso ao ambiente de preparo é também restrito; 

• Um procedimento operacional padrão (POP) foi criado para determinar as 

ações envolvidas no preparo e administração de medicamentos na Unidade 

Neonatal. Material escrito com esse conteúdo foi elaborado e disponibilizado 

para consulta dos profissionais e residentes do setor. Não houve a 

fluxogramação desses processos, o que seria ,como indicam alguns autores, 

o correto. Segundo Simcsik (2001), fluxos possuem alto grau de 

detalhamento, que evidencia os fatores intervenientes num processo 

qualquer, devendo ser confeccionados antes mesmo de operacionalizar a 

modelagem ou o gerenciamento de qualquer processo de trabalho. 

 

Este estudo, que integra a linha de pesquisa Cuidados Coletivos em 

Enfermagem e Saúde nos Processos Educativos de Gestão, teve como objeto de 

investigação os processos de medicação executados pela equipe de Enfermagem 

da Unidade Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto. 

As questões norteadoras foram: 

• Como se dá o passo a passo do processo de preparo e de 

administração de medicamentos praticado pela equipe de enfermagem 

na Unidade Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto? 

• Na ótica dos profissionais de enfermagem, quais são as situações 

positivas e negativas encontradas nos processos de preparo e 

administração de medicação adotados atualmente no setor, que 

possam interferir na excelência da assistência prestada? 
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O objetivo geral do estudo foi discutir o impacto e implicações dos processos 

de medicação realizados pela equipe de enfermagem na Unidade Neonatal.  

Dois objetivos específicos foram traçados:  

• Descrever o processo de preparo e administração de medicamentos 

executado pela equipe de enfermagem da Unidade Neonatal através 

da construção de fluxogramas; 

• Analisar por meio de incidentes críticos as situações, comportamentos 

e consequências, positivas e negativas, identificadas no processo de 

preparo e administração de medicamentos, a partir dos relatos da 

equipe de enfermagem. 

Ao realizar esse estudo a autora espera apresentar conclusões que possam 

colaborar com o desenvolvimento dos processos de trabalho da unidade como um 

todo e com os de preparo e administração de medicação em particular e auxiliar na 

próxima revisão de normas de procedimento relativas ao processo, agendada para 

2014.  

 Pretende ainda contribuir com o progresso científico da unidade, que já 

desenvolve trabalhos sobre o tema, mas ainda em pequeno número, incluindo este 

estudo, o primeiro a ser finalizado. A discussão e o interesse sobre erros de 

medicação são crescentes no Brasil. Afirmam alguns autores que estudos gerados 

pelo sistema de saúde ainda são recentes e em menor número que o necessário, 

estando o setor ainda atrasado na aplicação desse novo saber, a ciência da 

segurança, se comparado a outros setores, tais como os de aviação e de geração 

de energia nuclear, considerados modelos de excelência nessa área (ANACLETO et 

al, 2010).  

 Como todo trabalho científico, este estudo poderá servir de fonte para alunos 

e profissionais no desenvolvimento de pesquisas futuras, contribuindo assim para o 

ensino, já que apresenta e demonstra a aplicabilidade de metodologias de análise 

de processos de trabalho. 
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1.1 BASES CONCEITUAIS 

 

 

1.1.1 Medicamentos: definição,  histórico sobre seu desenvolvimento,   disseminação 

como cuidado hospitalar e sua relação com a segurança do paciente. 

 

 

Medicamentos são, por definição, produtos especiais elaborados com a 

finalidade de prevenir doenças, curá-las, ou aliviar seus sintomas. Seus efeitos se 

devem à ação de uma ou mais substâncias ativas encontradas em sua composição, 

denominadas fármacos, drogas ou princípios ativos. Segundo definição da ANVISA 

(2010) medicamentos são substâncias ou preparados, fabricados em indústrias ou 

manipulados em farmácia, seguindo rígidos padrões de segurança, qualidade e 

controle de sua eficácia.   

Até o início do século XIX, a maioria dos tratamentos eram baseados na 

prescrição de remédios -  preparados naturais  de uso medicinal  popular e empírico, 

utilizados das formas mais diversas, cuja estrutura química e natureza eram 

desconhecidas (MELO; RIBEIRO; STORPIRTIS, 2006). Ainda hoje, muitos usam a 

palavra remédio como sinônimo de medicamento. Porém, a associação correta é 

relacionar a palavra remédio a todo e qualquer tipo de cuidado utilizado no alívio de 

doenças e em sua cura. Portanto, todo medicamento é um remédio, mas nem todo 

remédio é um medicamento. 

 A terapia medicamentosa específica, uma das etapas mais espetaculares do 

desenvolvimento da medicina moderna  pode ser considerada  como  fruto das 

descobertas realizadas por cientistas  que, no início do século XIX, se dedicavam 

inicialmente  aos campos da Física e da Química, e   foram os responsáveis pelo  

“caminho de conhecimento” que gerou   a Microbiologia e a Imunologia.  

Um desses cientistas foi Louis Pasteur.  Graças às   suas experiências, a 

Teoria da Geração Espontânea foi derrubada e substituída pela Teoria dos Germes. 

Pasteur comprovou a existência de microrganismos que seriam agentes causais 

primários de algumas doenças e os denominou “germes”. Postulou que cada doença 

estaria ligada a um germe em particular, que poderia ser identificado e reconhecido 

por sua forma, cor e comportamento constantes.  E afirmou que prevenir doenças 

dependeria de “construir defesas” artificiais” contra seus agentes (GORDON, 2008).  
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Depois dessas descobertas pioneiras, muitos cientistas e médicos se 

dedicaram a descobrir novos microrganismos patógenos. E, seguindo os preceitos 

de Pasteur, procuraram estudá-los, a fim de descobrir as defesas necessárias para 

dizimá-los, impedindo a doença ou impedindo seu curso natural, que muitas vezes 

era o evento letal. Somente entre os anos de 1879 a 1900, vinte e dois agentes 

etiológicos de infecções foram descobertos.  

Em 1899, um colaborador de Koch, o cientista polonês Emil von Behring, 

descobriu no soro sanguíneo de pacientes afetados por doenças infecciosas a 

presença do que chamou de “agentes ativos”, substâncias cuja produção constante 

e permanência no sangue, seriam a barreira a impedir novos surtos da mesma 

doença em um mesmo indivíduo. Paralelamente, o médico Paul Ehrlich descobriu 

que alguns germes eram produtores de “toxinas” e que indivíduos expostos a eles 

produziam “antitoxinas”. Behring e Ehrlic, em colaboração, postularam que esses 

“produtos” seriam “transmissíveis”, podendo ser extraídos, depurados e aplicados 

em terceiros. Esses cientistas se uniram para lançar as bases da produção industrial 

do soro antidiftérico. Comprovaram suas “teses” e seu “remédio” ao reduzirem as 

taxas de mortalidade entre doentes com difteria à metade. Reconhecidos como os 

pais da Imunologia, foram agraciados, Behring em 1901 e Ehrlich em 1910, com o 

Prêmio Nobel no campo da fisiologia/medicina. 

Em outro evento, mais uma vez Pasteur e seus experimentos brilhantes foram 

fundamentais. Ao provar cientificamente que inocular pequenas quantidades de 

germes em animais prevenia doenças, e que esse processo se daria idêntico em 

humanos, iniciou uma nova era que preservou a vida de milhões de pessoas: a 

vacinação (GORDON, 2008). 

Nascia o século XX e, nos anos seguintes, mais doenças infecciosas tiveram 

seus agentes etiológicos determinados. Porém vacinas eram criadas lentamente. E 

soros produzidos não mostraram a mesma eficácia do antidiftérico, ou causaram 

efeitos inesperados. Em busca de melhores resultados, pesquisas se diversificaram 

e focaram na terapia química. O próprio Ehrlich pesquisou e desenvolveu compostos 

contra doenças prevalentes como a sífilis. Testou sistematicamente dois produtos 

que se mostrarem 100% eficazes, curando pacientes e evitando a disseminação de 

uma doença estigmática, que condenava crianças ao infortúnio desde o nascimento 

e adultos a um longo caminho até a loucura. Foi tamanho o sucesso que as duas 
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substâncias foram chamadas de “balas mágicas” e produzidas em larga escala. 

Nascia a indústria farmacêutica (MARTINS; FERRARI, 2005). 

 Ainda na primeira metade do séc. XX, mais especificamente na conturbada 

década de 40, ocorreram inúmeros avanços nas pesquisas na área da farmacologia, 

impulsionados pela injeção de capital financeiro oriundo da indústria farmacêutica. 

Como produto dessas pesquisas, uma quantidade inigualável de novos fármacos 

foram produzidos e introduzidos na terapêutica de doenças, trazendo cura a uma 

população ainda assolada, por doenças, principalmente infecciosas e parasitárias. A 

produção de medicamentos em escala industrial possibilitou que  produtos 

farmacêuticos alcançassem uma importância nunca antes vista, trazendo nas 

décadas seguintes aumento da expectativa de vida mundial. Prescrever 

medicamentos tornou-se sinônimo de boa prática médica. Não por acaso, dessa  

época datam os primeiros registros da utilização irracional de medicamentos, tanto 

por parte da população como daqueles que os prescreviam (CASTRO, 2000). A 

preocupação com os riscos dessa utilização desregulada já fomentava discussões. 

O aparecimento de episódios de graves reações adversas a medicamentos, 

como no caso da talidomida, provocou comoção mundial. O emprego desse 

medicamento em mulheres grávidas foi responsável pelo nascimento de crianças 

com malformações congênitas, antes consideradas raras. O número estimado 

chegou a 10.000 casos. Cerca de quinhentas crianças morreram portadoras de 

graves defeitos em órgãos internos como rins, pulmões, intestino e coração. Além 

disso, especialistas atribuíram ao uso da droga um alarmante aumento na ocorrência 

de abortos espontâneos nos 46 países em que a droga foi comercializada. Todos 

esses eventos ocorreram no curto período entre os anos de 1957 a 1962. A reação 

mundial foi proporcional ao dano: proibição da comercialização do fármaco, revisão 

de trabalhos experimentais e elevação do nível de exigência para que novas drogas 

fossem liberadas para a comercialização (OLIVEIRA, BERMUDEZ e SOUZA, 1999). 

Adotou-se o ensaio clínico controlado como padrão no processo de avaliação de um 

medicamento. Aliados a esse e outros episódios de reações adversas, os crescentes 

custos econômicos dos medicamentos nos sistemas de previdência social 

chamaram a atenção das autoridades sanitárias, que voltaram definitivamente a sua 

atenção para a questão do uso de medicamentos. 
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1.1.1.1 Ciclo de desenvolvimento de hospitais e avaliação dos cuidados em saúde: 

indivíduos mudam a história  

 

 

Fazendo parte desse cenário histórico contemporâneo, havia a preocupante 

realidade dos hospitais. O   ciclo de desenvolvimento dessas instituições,  embora 

ocorresse  em paralelo com os progressos da ciência, encerrava evoluções e 

paradas em vários países, como bem observou Ernesto de Souza Campos, em sua 

pioneira obra sobre a evolução dos hospitais (CAMPOS, 1965).  Na segunda 

metade do séc. XIX, ainda durante a revolução industrial, ocorreu a reorganização 

das instituições hospitalares , que eram até então meros depósitos de doentes sem 

recursos, onde predominavam as doenças infecciosas e parasitárias, sem controle 

na época.  

A responsável por mudar a historia dos hospitais - e do cuidado - foi Florence 

Nightingale. Com sólida formação adquirida em hospitais católicos da Inglaterra e 

Alemanha, dedicou-se ao cuidado de pobres e enfermos.  Contra a vontade de sua 

família, prestou serviço voluntário na  Guerra da Criméia. Seu método de coleta de 

dados, desenvolvido enquanto prestava atendimento aos  soldados feridos é  

reconhecido como o primeiro método científico estatístico idealizado e aplicado para 

indicar a eficiência das estratégias de cuidados em saúde.  Com o enorme prestígio 

alcançado junto ao governo inglês, em reconhecimento ao resultado dos  seus 

trabalhos, Nigthingale adquiriu condições de executar a grande missão 

transformadora dos hospitais, das escolas de enfermagem, tornando-se  pioneira da 

enfermagem enquanto atividade profissional e  ciência. Obteve facilidades para 

criação da Escola de Enfermagem do Hospital Saint Thomas, em Londres, um 

modelo para as escolas que surgiriam no mundo todo. Do mesmo modo passou a 

ser consultora hospitalar. Em pouco tempo, todos os hospitais construídos na 

Inglaterra após a guerra da Criméia, funcionavam sob a influência direta ou indireta 

de Florence (MARTINS; FERRARI, 2005; MACHADO et al, 2007; COSTA et al, 

2009). Sua Teoria Ambientalista, assombrosa e visionária, posto que é anterior à 

Teoria dos Germes de Pasteur, foi a base que utilizou para mudar o ambiente 

hospitalar. Às preocupações higienistas "ar puro, água pura, drenagem eficiente, 

limpeza e luz" (NIGHTINGALE, 2010), Florence agregou também o valor da 

organização e da liderança exercida por enfermeiras. Da observação cuidadosa dos 
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pacientes extraiu dados que, analisados estatisticamente, comprovariam a eficácia 

do seu método  de cuidar que "colocava pacientes nas melhores condições para que 

a natureza atuasse sobre eles”(LIMA, 2010; NIGHTINGALE, 2010).  

 Porém mantendo o   mesmo perfil histórico de irregularidade  evolutiva, nos 

hospitais de todo o mundo os processos de  melhoria  dos serviços prestados   

ocorria de forma desigual (CAMPOS, 1965). O cenário mais positivo, após a era 

Nightingale, e cuja realidade acabaria por influenciar outras instituições hospitalares 

pelo mundo, era o norte-americano. Como já foi dito, a partir do inicio do século XX 

avanços tecnológicos e científicos produziram um boom de novos produtos 

farmacêuticos e terapias, mudando o rumo da história da humanidade e dos 

hospitais. Medicamentos para várias enfermidades, vacinas para evitar epidemias e 

combater doenças prevalentes da infância se juntaram a progressos como o técnica 

asséptica em cirurgias, às terapias infusionais e à diagnose com auxílio de exames 

laboratoriais e de imagem. Todos esse progressos ampliaram o leque de opções 

terapêuticas, passaram a compor o arsenal de recursos oferecidos dentro de 

instituições hospitalares que, desde a era Nightingale , eram criadas para atender 

enfermos de maneira mais estruturada, limpa e organizada, com aplicação de 

conhecimentos científicos. Sob a nova visão da sociedade, que os reconhecia como 

instituições para tratamento efetivo, os hospitais  se disseminaram.(MARTINS; 

FERRARI, 2005) 

  Os Estados Unidos, último país das Américas a construir esse tipo de 

instituição, transformou-se naquele com mais hospitais em funcionamento. Porém 

quanto mais se expandiam, maior era a ocorrência de efeitos indesejáveis causados 

pelas estratégias de cuidado. Em 1910, o médico cirurgião Ernest Codman publicou 

os primeiros estudos que apontavam para a necessidade e importância de garantir a 

qualidade das intervenções e procedimentos médicos, propondo um sistema de 

padronização hospitalar (FELDMAN, 2004). Segundo Vargas e Luz (2010), o médico 

se inspirou em Florence Nightingale para preconizar a qualidade dos resultados das 

intervenções médicas nos hospitais.  Sendo assim,  à Nightingale e  Codman pode 

ser dado o mérito   pela normalização dos hospitais americanos ocorrida no início do 

séc. XX. 

  A partir de 1913, os hospitais americanos começaram a seguir diretrizes do 

Colégio Americano de Cirurgiões (CAC), recém-criado  por Codman e outros 

colaboradores. Esse colegiado elaborou em 1917 o primeiro elenco de padrões 
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hospitalares, chamado padrões mínimos. Em 1918 aconteceu a primeira avaliação 

de hospitais americanos em âmbito nacional. Dos 692 hospitais avaliados - todos 

com 100 leitos ou mais - apenas 89 cumpriram os padrões preconizados pelo CAC. 

 Em 1924 foi criado o programa de padronização hospitalar (PPH). A 

observância das regras instituídas por esse programa, tratadas como padrões 

mínimos, começou a ser cobrada de todas instituições hospitalares dos Estados 

Unidos, sendo os resultados avaliados sistematicamente. Foram necessários muitos 

anos mas o trabalho surtiu efeito. Assim, em 1950, o número de hospitais aprovados 

pela avaliação do PPH chegou a 3.290 em todo o país. 

Os programas criados pelo CAC foram sofrendo modificações frequentes nos 

anos seguintes, até se transformarem no alicerce da estratégia de avaliação dos 

serviços de saúde denominada Acreditação. (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005). 

Mas alguns problemas persistiam. Outros emergiram, fruto do avanço das 

tecnologias em saúde. Cresciam o número de processos envolvendo instituições e 

profissionais , com  pedido de indenizações por iatrogenias. 

No início dos anos 50, o CAC criou parcerias com outras associações, já que 

encontrava dificuldades para continuar seu Programa de Acreditação. Nasceu a 

Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais. (CCAH). Em 1952, a CCAH 

delegou oficialmente à Joint Commission on Accreditation of Hospital (JCAH) 

composta por associações profissionais e de hospitais dos Estados Unidos e do 

Canadá, o Programa de Acreditação (ANVISA, 2013). Progressos foram sendo 

alcançados.  Dos trabalhos de Deming e Juran em  empresas japonesas do pós 

guerra, surgiu o   conceito de  gestão de qualidade total, aplicados nas indústrias .  

Diversos autores desenvolveram posteriormente conceitos de gestão de qualidade 

total em serviços de saúde. 

Em 1966, o pesquisador Avedis Donabedian, pediatra de formação, nascido 

no Líbano e radicado nos Estados Unidos, publicou um artigo de revisão integrativa 

de literatura, tipo de pesquisa não muito comum à época,  cujo título era Evaluating 

the Quality of Medical Care  (Avaliação da Qualidade da Assistência Médica). 

Utilizando material de  70 artigos  científicos,  publicados entre os anos de 1950 e 

1960,  identificou,  descreveu e avaliou   os métodos mais utilizados (naquela  

época) para  mensuração de  qualidade nos serviços de saúde (DONABEDIAN, 

1966, reeditado em  2005). Ganhou reconhecimento instantâneo e incentivos para 

continuar seus estudos. 
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Em seus trabalhos, desenvolvidos ao  longo de quase 30 anos,  o autor  

sistematizou o conhecimento sobre qualidade em serviços hospitalares, apontou a 

necessidade da   normalizações de conceitos e nomenclaturas e sugeriu a adoção 

de um conceito único de qualidade (DONABEDIAN, 1966) . Definiu  qualidade como 

“a obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e o menor 

custo”. (DONABEDIAN, 1978). Propôs que a avaliação da qualidade da atenção 

médica deveria ser realizada através de um modelo que sistematizava  7 atributos, 

pilares que   traduziriam a  qualidade nos serviços hospitalares:  eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Estabeleceu ainda  as 

etapas de construção/produção, através das quais  pode ser medida essa qualidade: 

estrutura, processo e resultado (DONABEDIAN, 1988; DONABEDIAN, 1990; 

NOVAES, 1996). 

Na definição de  Donabedian,   estrutura é o  conjunto que envolve os 

recursos físicos, humanos, materiais e financeiros fundamentais para a assistência 

médico-hospitalar, processos são  as atividades de assistência médica com 

padrões pré-estabelecidos, entre profissionais e pacientes e resultados são o 

 produto final da assistência prestada ao paciente, produto este que representa a 

consequência da interação entre o processo e estrutura.  Os serviços de saúde 

passaram a ser pensados também como produtos e, portanto, passíveis de 

padronização na qualidade (DONABEDIAN, 1988;  DONABEDIAN, 1990; 

DONABEDIAN, 1993, NOVAES, 1996). 

Na década de 1970, tendo a totalidade dos hospitais  americanos  atingido os 

padrões mínimos, o Manual de Acreditação dos Hospitais começou a preconizar 

critérios e   padrões ótimos de qualidade.. Esta década foi também  marcada, 

mundialmente, pela expansão da atenção médica, no que diz respeito à cobertura, 

especialização e densidade tecnológica. Porém os estudos de Donabedian e outros 

autores, que passaram a trabalhar com qualidade, só passaram a   ser 

significativamente difundidos a partir da década de 80, já como parte do movimento 

de decepção/revalorização dos serviços de saúde (NOVAES, 1996).  
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1.1.1.2 História de hoje: a  revolução causada pela adoção do modelo de   qualidade 

e segurança do paciente com foco na prevenção de erros 

 

 

 O processo de acreditação, que se projetou internacionalmente e hoje é 

praticado em um  grande número de países, representa uma forma de controle e 

avaliação com vistas à melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde. 

Porém, nos primeiros anos da sua utilização, tinha como objetivo principal verificar a 

efetividade do cuidado prestado, e estabelecer padrões mínimos para sua obtenção. 

Anos depois, esse processo  evolui para o estabelecimento dos padrões máximos, 

porém sem  foco maior na proteção e preservação de seus pacientes no que se 

refere à prevenção de erros. Para Santos (2007) as funções de segurança que, de 

acordo com os preceitos da Administração moderna formulados por Fayol é divisão 

básica de toda empresa, ainda não era de toda desenvolvida nas instituições de 

saúde. Para atingir esse patamar, outra verdadeira revolução no setor de saúde, 

muito contemporânea, foi necessária: a que se originou do aprofundamento dos 

estudos sobre erros de medicação e sua prevenção.  

  É correto dizer que entre as décadas de 60 e 90, diversos estudos foram 

publicados nos Estados Unidos sobre o tema erro de medicação. A maioria deles 

tratava de eventos adversos e sua frequência, discutindo causas e propondo 

medidas para a diminuição de danos. Mas foram nos anos 90 que mais grupos de 

pesquisa se dedicaram ao tema. Esses também foram anos representativos do 

aumento das abordagens sensacionalistas na mídia sobre erros cometidos na área 

da saúde, do crescimento do número de ações judiciais, e de assombroso aumento 

do valor em dinheiro exigido como indenização. A assistência à saúde passou a ser 

uma forma de prestação de serviços sujeita às leis contratuais e às suas 

consequências, tanto na área cível quanto penal. O paciente tornou-se mais 

contestador, o que exigiu uma mudança de comportamento por parte dos 

prestadores de serviços (ROSA; PERINI, 2003).  

 Motivado por essas questões e refletindo a importância que o assunto 

adquiriu, muitos foram os resultados de pesquisas publicados que conseguiram larga 

divulgação. Dentre esses estudos citamos os de Leape, nos anos de 1991 e 1994, e 

de Phillips, Christenfeld e Glynn, de 1998 (MENDES et al, 2005). Esses estudos, 
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além de fomentar o interesse sobre o assunto, contribuíram para que os conceitos 

sobre esses eventos fossem mais bem definidos. 

  Em 2000, foi publicada a obra que representou uma confluência desse 

movimento e acrescentou um diferencial no tema qualidade de assistência ao incluir 

segurança do paciente como dimensão de qualidade a ser alcançada. O livro, 

intitulado To Err is Human: building a safer health system (Errar é humano: 

construindo um sistema de saúde mais seguro, em tradução livre), elaborado pelo 

Comitê para a Qualidade do Cuidar da Saúde na America, do Institute of Medicine, 

de Washington (IOM), obteve repercussão não só nos Estados Unidos, mas também 

mundial, ganhando notoriedade. Focava no impacto causado por erros evitáveis nos 

pacientes americanos. Divulgava dados alarmantes, entre eles a estatística de 7.391 

mortes de americanos por erro de medicação em 1993, contra 6.000 por acidente de 

trabalho. E apontava que, em 1997, ocorrera um número situado entre 44.000 a 

98.000 de mortes que poderiam ser relacionadas a erros no processo assistencial, o 

que faria dessa ocorrência a oitava causa de mortes naquele ano. Afirmava ainda 

que mais da metade dos eventos adversos poderiam ser prevenidos (ANVISA, 

2013). Os dados apresentados nesse relatório acarretaram a mobilização de 

governos e de organizações internacionais, tendo à frente, e em papel de destaque, 

a Organização Mundial da Saúde (INCA, 2010). Muitos estudos posteriores, 

realizados nos Estados Unidos e em outros países, apontaram para os mesmos 

resultados. E convergiam também em suas conclusões, quando indicaram a 

necessidade da criação de uma cultura de segurança do paciente. 

Na última década assumiram grande  importância os trabalhos da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), para oferecer a toda 

população da América Latina e Caribe assistência fundamentada nas intervenções 

baseadas em evidências e voltadas para a segurança do paciente e qualidade dos 

serviços de saúde. Os conceitos de Avedis Donabedian, adotados pela Organização 

Mundial de Saúde, foram incorporados ao processo de Acreditação da JCAH.  Para 

o reconhecimento da instituição  como de padrão ótimo de qualidade, ou seja, como 

instituição acreditada,     passaram a ser avaliados  conjuntamente a gestão da 

estrutura,  dos processos e dos resultados. (DONABEDIAN, 1978, DONABEDIAN, 

1993). O monitoramento desses resultados,  através de  indicadores de 

desempenho, é o foco  a que se dedica a instituição que, a partir de  1988, passou  a 

se denominar JCHO -  Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 
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(D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006).    Além disso, a  JCHO toma a iniciativa de 

incluir o sistema de gerenciamento da segurança do paciente como pré-requisito 

para Acreditação (ANVISA, 2013; INCA, 2010).  

Hoje, a segurança do paciente é tema de relevância internacional, 

amplamente discutida em organismos e instituições de saúde,  foco não só do 

trabalho desenvolvido por organizações não governamentais, mas também  de 

políticas públicas que visam à redução e eliminação de atos não seguros dentro do 

sistema de assistência. Foi criada em 2004 a Aliança Mundial para a segurança do 

paciente, que, através de campanhas denominadas desafios globais, orienta a 

identificação de ações que evitem riscos para o paciente.  

 

 

1.1.1.3  O Sistema de Avaliação dos Serviços de Saúde no Brasil e no mundo 

 

 

 O crescimento da procura por serviços de saúde, aliado à contínuas 

modificações nas práticas clínicas, à   adoção de inovações  tecnológicas e ao  

consequente aumento dos custos e das restrições,  ampliou o interesse dos países 

pelo monitoramento da qualidade dos serviços de saúde  (CAMPBELL;,  1999;  apud 

KLIEMANN NETO;  BORBA, 2008), Através de ações coordenadas entre governos e 

organizações internacionais, políticas e sistemas  foram  instituídos ao longo do 

século XX , estabelecendo  normas e padrões   de avaliação  da eficácia e da 

qualidade da assistência oferecida pelos serviços de saúde. (MARTINI et al, 2009) 

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)  começa a 

trabalhar,  na década de 90, com o tema qualidade dos serviços de saúde, 

exercendo ação  coordenadora e reguladora no setor saúde. . Garantir melhores 

produtos no mercado, mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais de 

saúde é o objetivo do projeto. Em 1998, a segurança do paciente foi definitivamente 

colocada na agenda política do país, com a  criação do Programa Nacional de 

Avaliação de Serviços de  Saúde – PNASH.  Ocorre a mobilização da  ANVISA junto 

à OMS para que objetivos mundiais fossem atingidos.  Em paralelo, Organizações 

não governamentais  continuavam realizando processos de avaliação para  

Acreditação  Hospitalar.  Em 1999 o Projeto  Hospital Sentinela foi criado pela 

ANVISA, com o objetivo de formar uma rede de serviços por todo o Brasil habilitada 
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para notificar eventos adversos e queixas técnicas dos chamados produtos para 

saúde ou correlatos (BRASIL, 2007). 

 O panorama atual do país,  que  na verdade é o panorama mundial em que o 

Brasil está inserido, é de construção de uma cultura de segurança, onde já 

aparecem avanços que permitem a profissionais, instituições, organizações e 

governos disporem de dados e instrumentos para trabalhar no alcance da melhoria 

da assistência a saúde (ANVISA, 2013).  Em 2014, a  ANVISA passa a coordenar o  

Sistema  Brasileiro de Acreditação  , através do Programa  Nacional de Avaliação 

dos Serviços de Saúde – PNASS (ANVISA, 2004). Os trabalhos são realizados   

com parceiros como a Organização Nacional de Acreditação – ONA  com a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e  com a Organização Mundial de 

Saúde. Assim, o Sistema de Acreditação brasileiro é idêntico ao praticado no mundo 

todo (FIGURA 1). Suas  bases teóricas são: gestão de estrutura, de processos e de 

resultados onde planejamento, ações, realizações e resultados são  analisados 

sistematicamente, por atributos que definem a qualidade da atenção à saúde. O 

objetivo é alcançar, sempre partindo  de ações de gerenciamento de riscos, medindo 

inclusive os efeitos impactantes advindos da adoção de estruturas  sistematicamente 

propostas, um nível  ótimo de excelência em gestão nos serviços de saúde 

(DONABEDIAN, 1988; DONABEDIAN,1990; MARTINI et al, 2009 ONA, 2010: 

ANVISA, 2013).  
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Figura 1 –  Sistema  de Acreditação 

 
FONTE: Elaboração da autora,  adaptado dos Manuais de Acreditação Hospitalar do Ministério da 
Saúde (2002) e  da Organização Nacional de Acreditação (ONA, 2010). Bases Conceituais: 
Abordagem sistêmica para avaliação de qualidade nos serviços de saúde (DONABEDIAN, 1988); 
Sete Pilares da Qualidade (DONABEDIAN, 1990); Níveis de Acreditação ( ONA, 2010)  
 

 

1.1.1.4  A obrigatoriedade da notificação dos eventos adversos, entre eles os 

relacionados ao sistema de medicação: Ação reguladora mais atual 

 

 

 Em termos de ação reguladora, a  mais nova investida da Agência Nacional 

foi a publicação, em 2013, da Resolução da Diretoria Colegiada  36. Na RDC 36 a  

ANVISA institui novas ações para a promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde: a obrigatoriedade para todos os 

serviços de estruturação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP). Esses 

núcleos serão responsáveis por desenvolver Plano de Segurança do Paciente 

(PSP), tendo como norteadores a garantia das boas práticas de funcionamento do 

serviço de saúde, a contínua melhoria dos processos de cuidado do uso de 

tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança e a 

articulação e a integração dos processos de gestão de risco com estabelecimento de 

estratégias para a identificação do paciente, a higiene das mãos, a segurança 
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cirúrgica, os cuidados com a prescrição e  com preparo e a administração de 

medicamentos (ANVISA, 2013). 

 

 

1.1.2 Estudo dos erros humanos , eventos adversos e erros de medicação: conceitos 

e terminologias 

 

 

 Para o estudo e prevenção de erros de medicação faz-se necessário o 

conhecimento de conceitos e terminologias sobre o tema. Publicações na área de 

segurança do paciente aumentam a cada ano, porém, ainda não existe uma 

taxonomia internacional que uniformize a linguagem adotada nesses 

trabalhos.(ROSA; PERINI, 2003) 

A primeira taxonomia sobre erros de medicação, publicada em 1998 e 

atualizada em 2001, foi a do National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (NCCMERP), corporação independente que representa os 

consumidores, provedores de cuidados à saúde, médicos, instituições, indústria 

farmacêutica e órgãos fiscalizadores. Um dos termos definidos foi dano: “prejuízo 

temporário ou permanente de função ou estrutura do corpo: física, emocional ou 

psicológica, seguida ou não de dor, requerendo uma intervenção” (OLIVEIRA, 2010, 

p.17).  

 A OMS desenvolveu diversos conceitos sobre o tema, ao longo dos últimos 

anos, desde o lançamento da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em 

2004. Um grupo de trabalho desenvolveu a Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente (ICPS, em inglês), que contém 48 conceitos chave. Hoje, 

esse grupo está envolvido com a meta de criação de uma taxonomia internacional. 

 A partir de conceitos já definidos pela OMS e adotados em diversos países, a 

ramificação brasileira do Institute for Safe Medications Practices (ISMP) elaborou 

uma lista contendo, entre outras, as seguintes definições: 

• Evento adverso (EA): dano relacionado a intervenção terapêutica 

desfavorável, em contraste com complicações de doenças. Inclui desde 

falhas de diagnóstico até falhas nos sistemas e equipamentos 

utilizados no trabalho (OMS, 2005). 
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• Eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM): qualquer dano 
ou injúria causado ao paciente durante terapia medicamentosa, se 
dividindo em: 
  a) erro de medicação ou evento adverso medicamentoso 
evitável; 
  b) reação adversa ou evento adverso medicamentoso 

inevitável.(OMS, 2005) 

O conceito de erro de medicação implica na evitabilidade do fato. E não 

importa se o uso inadequado vai lesar ou não o usuário. Também não importa se o 

medicamento está sob o controle do consumidor, do paciente ou de profissionais de 

saúde. O erro pode estar relacionado a prática dos profissionais, a produtos usados 

na área da saúde, a procedimentos realizados e a falhas de comunicação, incluindo 

nomes, prescrição, rótulos, embalagens, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso de medicamentos (OMS, 2005).  

Diferente do erro de medicação, a reação adversa é considerada como um 

evento inevitável, ainda que se conheça a sua possibilidade de ocorrência, afinal, 

todo princípio ativo utilizado como medicamento pode causar reações além da 

esperada como resposta terapêutica. (OMS, 2005). Na reação adversa a 

medicamentos há, de fato, a ocorrência de efeito prejudicial indesejado, e esse é 

apresentado pelo indivíduo após a administração de doses normalmente utilizadas 

para fins de profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma doença.  

 

 

1.1.3 O erro humano, a abordagem sistêmica do erro e o sistema de medicação no 

hospital. 

 

 

 O erro é um fato incontestável, e sempre esteve presente na história das 

civilizações. A explicação para a persistência da manifestação dos erros é a 

fragilidade das condições humanas, que causam lacunas de atuação. Essas lacunas 

se somam a passividade de falhas nos sistemas industriais e a vulnerabilidade de 

sistemas gerenciais (COIMBRA, 2004). Uma vez que o fato que seres humanos 

cometem erros é incontestável e que eliminá-los é utópico, há consenso na 

comunidade científica que seu enfrentamento deve ser pautado em medidas 

planejadas e sistematizadas, objetivando minimizar e prevenir suas ocorrências 
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(GALLOTI,2003). Uma visão sistêmica do erro é necessária quando o que se 

pretende é identificar as causas reais para as falhas encontradas no sistema, e não 

responsabilizar um sujeito e puni-lo como culpado. O objetivo deve sempre se 

reduzir a ocorrência ao mínimo possível, pois erros representam o resultado final de 

uma cadeia de eventos de um sistema mal elaborado, e não apenas eventos 

decorrentes da falha de profissionais (OLIVEIRA, 2010). 

Medicação é um cuidado fruto de um sistema, de práticas encadeadas, sob a 

responsabilidade de vários profissionais e das instituições que o gerem. A prática de 

medicação em unidades hospitalares, denominada hoje sistema de medicação 

hospitalar, é definida como conjunto de processos complexos, interligados e 

interdependentes, multiprofissional, cujo objetivo comum é prestar assistência a 

saúde dos pacientes, com qualidade, eficácia e segurança. Conhecer o sistema de 

medicação e ter a clareza da importância da sua atuação profissional é fundamental 

para que toda a equipe envolvida desenvolva suas ações com consciência, 

responsabilidade e eficiência (OLIVEIRA, 2009; LUEDY et al, 2011). 

Há várias versões, em trabalhos científicos, de quantos são os processos 

desse sistema. A mais utilizada ainda hoje, é a elaborada pela JCAHO em 1989 

(OPITZ, 2006; SILVA; CASSIANI, 2004). A adotada nesse trabalho, é uma 

adaptação das versões mais recentes e descreve seis etapas: seleção e obtenção, 

prescrição, dispensação e distribuição, preparo, administração e monitoramento 

(OLIVEIRA; MELO, 2011). A escolha por essa divisão explica-se pelo fato do estudo 

ter sido desenvolvido em uma Unidade Neonatal em que o processo de preparo de 

medicação tem atuação do farmacêutico - que é o responsável pelo preparo de 

nutrições parenterais e por medicamentos manipulados para uso oral – e do 

enfermeiro do time de medicação, que prepara medicamentos de uso injetável e 

infusões venosas dentro da unidade. Já o processo de administração de 

medicamentos é da responsabilidade de enfermeiros assistenciais e tem a 

participação dos técnicos de enfermagem escalados na assistência. Por essa divisão 

peculiar de tarefas, optou-se pela divisão dos processos como descrito acima e 

detalhado a seguir 
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Figura 2:  Processos que compõem o sistema de medicação  

 
Fonte: Adaptado de Oliveira R.B., 2010, pág 12. 
 

 

1.1.3.1 Descrição dos processos do sistema de medicação hospitalar e taxonomia 

baseada nos erros dos processos. 

 

 

  Seleção e obtenção é o processo de escolha e aquisição de medicamentos, 

baseado em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, visando assegurar a 

opção por medicamentos seguros, eficazes e que atendam a melhor relação custo-

benefício. Tem a finalidade de racionalizar o uso de medicamentos e harmonizar 

condutas terapêuticas. É considerada atividade mais importante da assistência 

farmacêutica, pois é a partir da seleção que são desenvolvidas as demais atividades 

do sistema. Mas não é, conforme acreditam muitos, limitada à atuação de 

farmacêuticos: é um processo multiprofissional, dinâmico, participativo, que precisa 

ser bem articulado e deve envolver a maior representatividade de especialidades 

médicas e profissionais da saúde, devendo ser realizado por uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (BRASIL, 2004). É imprescindível dispor de seleção de 

medicamentos para a obtenção de ganhos terapêuticos e econômicos, e garantir 

uma assistência segura e de qualidade aos pacientes (LUIZ NETO, 2010). 

 O processo de prescrição de medicamentos, em ambiente hospitalar, é da 

responsabilidade quase exclusiva da equipe médica, e deve ser realizada de forma a 

viabiliza todos os processos de medicação de forma segura pois envolve questões 
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éticas e legais que dizem respeito a todos os profissionais que participam do sistema 

de medicação, e ainda aos pacientes e às instituições. 

 Erros de prescrição podem ser entendidos como erros de decisão ou de 

redação, não intencionais, que podem reduzir a efetividade do tratamento ou 

aumentar o risco de lesão  relacionada ao uso de medicamentos no paciente,    além 

do   risco presumido - aquele  assumido com a prática  estabelecida e aceita como 

correta (ANACLETO et al, 2010). 

  Segundo definição do Ministério da Saúde,  prescrição de medicamentos é 

documento e deve estar legível, íntegra e livre de rasuras. Pode ser manuscrita ou 

digitada A prescrição digitada em meio eletrônico pode ainda se utilizar de meios 

informatizados que permitam sua transmissão eletrônica para setores diferentes 

daquele que foi gerado, como a farmácia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

 No artigo 39 da sua Resolução número 1.779/2005, o Conselho Federal de 

Medicina do Brasil (CFM) determina que as prescrições médicas tenham seus itens 

discriminados por extenso e de forma legível. Além disso, o Código de Ética Médica, 

em seu capítulo terceiro, que trata da responsabilidade profissional, proíbe o 

profissional médico de receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível .  

 Como documento legal, não importa sua forma, deve a prescrição conter 

elementos identificadores obrigatórios: para qual paciente se destina, data em que 

foi elaborada, qual o prescritor que a realizou e, se for o caso, a que instituição 

ambos estão vinculados. Como registro documental da terapêutica medicamentosa 

deve conter, minimamente, os seguintes itens (LUIZ NETO, 2010; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013): 

– denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, aprovada para 

uso em território nacional - denominação comum brasileira (DCB) - ou , na falta 

desta, a denominação comum internacional (DCI) – recomendada pela OMS; 

- dose e sua frequência,  

- via de administração 

-indicação da duração do tratamento. 

O processo de dispensação e distribuição, segundo definição apresentada 

na Política Nacional de Medicamentos desde 1998 (ANACLETO et al, 2010), é ato 

profissional do farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um 

paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma prescrição elaborada 
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por um profissional autorizado. As atividades podem ser desenvolvidas diretamente 

pelo farmacêutico ou por profissional sob sua supervisão. 

Os erros de dispensação podem ser definidos como uma discrepância entre 

a ordem escrita (prescrição) e o atendimento dessa ordem pelos farmacêuticos e 

profissionais sob a sua responsabilidade. (COSTA; VALLI; ALVARENGA, 2008). 

 O processo de preparo de medicamento consiste em separar, manusear e 

diluir esses produtos, de acordo com a prescrição realizada. Determina a Resolução 

de Diretoria Colegiada (RDC) nº45 da ANVISA (BRASIL, 2003) que a 

responsabilidade pelo preparo de soluções parenterais (SP), dentro de instituições 

de saúde, pode ser compartilhada entre enfermeiros e farmacêuticos. Para realizar o 

preparo, é realizado procedimento de transcrição, que consiste em reproduzir o que 

foi prescrito em cartão de medicação, etiquetas ou fitas adesivas. 

 Também fazem parte da RDC45 artigos que, em consonância com a 

legislação vigente, abordam a divisão de tarefas dentro da equipe de enfermagem 

(BRASIL, 2003). Ao enfermeiro caberia a responsabilidade de prestar cuidados tais 

como administração de SP, elaboração da prescrição de enfermagem, obtenção do 

acesso venoso periférico, incluindo aí o cateter percutâneo de inserção periférica 

(PICC). Porém reconhece a Resolução que cabe ao Enfermeiro delegar tarefas aos 

profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem.  Segundo Coimbra e Cassiani 

(2001), a RDC se baseou em preceitos como os contidos nos artigos 8 ( que dispõe 

as incumbências privativas do enfermeiro) e 11 (que explicita atribuição dos 

auxiliares que só podem ser exercidas sob a supervisão dos enfermeiros) do 

Decreto Lei 94.406/87. Para as autoras, a análise desses artigos traz o 

entendimento que é lícito ao enfermeiro delegar funções de cuidar do ser humano à 

equipe de enfermagem. E que ao fazê-lo o enfermeiro assume a responsabilidade 

de estar envolvido em todas as ações executadas por qualquer componente de sua 

subordinação. 

Em relação aos erros de preparo de medicação, segundo material 

organizado pelo Conselho Regional de São Paulo (COREN-SP, 2011), há diferentes, 

dentre os quais podemos citar: 

  a) medicamento formulado ou manipulado incorretamente antes da 

administração – com reconstituição incorreta, diluição incorreta ou associação de 

medicamentos física ou quimicamente incompatíveis em uma mesma solução; 

 b) armazenamento inadequado antes da administração; 
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c) falha na técnica de assepsia durante a formulação ou manipulação; 

d) identificação incorreta do fármaco; 

e) escolha inapropriada dos acessórios de infusão. 

 Correlacionando os processos de prescrição e preparo de medicação, o artigo 

1º da Resolução 281/2003 do Conselho Federal de Enfermagem, determina ser 

vedado a qualquer profissional de enfermagem o ato de executar prescrições de 

medicamentos por mais de 24 horas, salvo quando validada em termos legais 

(COFEN, 2003). 

O processo de administração de medicamentos, dentro do sistema de 

medicação no hospital, pode ser definido como a introdução, realizada por um 

profissional, de medicamentos no organismo do paciente, visando obter efeitos 

terapêutico. Consiste na implementação da prescrição médica (LUIZ NETO, 2010). É 

processo interdisciplinar, pois exige dos profissionais que o executam 

conhecimentos sobre Farmacologia, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia e 

Bioquímica, treinamento adequado e prática para a administração segura. Inicia-se 

com o encaminhamento ou recebimento da medicação, pronta para utilização, por 

parte de profissionais habilitados, passa pela administração propriamente dita, que é 

feita com critérios, se estende pela necessidade de observação do paciente que a 

recebeu e termina com a devida anotação do procedimento. 

O erro de administração de medicamentos é qualquer desvio na 

observância de procedimentos, políticas nas melhores práticas para administração 

de medicamentos, capazes de criar condições propícias e consequências adversas 

para os pacientes. (ARMITAGE; KNAPMAN, 2003; BRASIL, 2013). Podem ser: 

a) administração do medicamento no paciente errado; 

b) administração do medicamento em local errado; 

c) administração do medicamento por via diferente da prescrita, 

d) falha na técnica de administração; 

e) administração do medicamento em velocidade de infusão incorreta ; 

f) administração de medicamento em horário errado ou já suspenso 

 g) infusão de medicamentos física ou quimicamente incompatíveis na mesma 

via de administração. 

h) escolha inapropriada dos acessórios de infusão. 

Na RDC 45 a equipe de enfermagem é apontada como responsável pela 

administração de SP (BRASIL, 2003). Diversos autores constatam que, em ambiente 
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hospitalar, o preparo e a administração de medicamentos permanece de 

responsabilidade da equipe de enfermagem, devendo o enfermeiro supervisionar o 

trabalho de sua equipe e dar as orientações necessárias quanto aos aspectos 

relativos aos fármacos prescritos (CASSIANI et al, 2005).  

O Código de ética dos Profissionais de Enfermagem, estabelece em seu 

artigo 47 que é proibido ao profissional de enfermagem (não limita a uma categoria) 

administrar medicamentos sem a devida certificação sobre a natureza das drogas 

que o compõem e da existência de riscos ao paciente 

 O Decreto Lei n.º 94.406/87, em seu artigo 11, trata das atribuições do auxiliar 

de enfermagem. Em seu inciso III, alínea “a” legaliza a ação de ministrar 

medicamentos por via oral e parenteral. Complementa a matéria no artigo 13, 

determinando que esta atividade somente possa ser exercida sob a supervisão, 

orientação e direção do enfermeiro. Assim, conclui-se que o ato de delegar cuidados 

à sua equipe não faz refutar a responsabilidade do enfermeiro, pelo contrário, já que 

essas ações só podem ser realizadas sob sua supervisão direta.  

 O processo de monitoramento é aquele que, de forma planificada e 

sistemática, instrumentaliza as instituições na identificação de problemas ou 

situações que devem ser estudadas e ser objeto de medidas de intervenção. É a 

porta de entrada para a dinâmica de melhoria dos sistemas de cuidado em saúde, 

incluindo o de medicação. Um dos enfoques atuais de gestão da segurança, e que 

hoje detém posição de destaque, é justamente o de desenvolvimento de indicadores 

de monitoramento (BRASIL, 2013). Notificação espontânea, revisão de prontuários e 

observação direta dos processos de trabalho são métodos que, conjugados, 

possibilitam o monitoramento do sistema de medicação (COIMBRA, 2004; 

OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 2013). Esse é o ponto central da abordagem sistêmica, 

que troca a aura de culpa dos indivíduos envolvidos por um foco em prevenir erros, 

projetando medidas de segurança nos sistemas (COIMBRA, 2004). Não realizar 

esses procedimentos inviabiliza a avaliação do sistema e, consequentemente, sua 

modificação em busca de melhorias, descontinuando práticas, comprometendo 

todas as etapas. 

Na RDC 45 há a assertiva de que a organização e divisão de tarefas entre 

profissionais envolvidos no sistema de medicação (enfermeiros, equipe de 

enfermagem, farmacêuticos, equipe da farmácia e médicos ), seu apuro técnico e 

seu treinamento em serviço, são condições gerais para a utilização de soluções 
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parenterais com segurança (BRASIL, 2003). Para Optiz (2006) há relação 

indissociável entre erro de medicação e segurança do paciente pois, 

conceitualmente o termo segurança do paciente compreende instituir sistemas e 

processos operacionais – como o sistema de medicação - com o propósito de 

minimizar a ocorrência de erros e intercepta-los antes que eles ocorram. 

 Em consonância com a tendência mundial, que considera a segurança do 

paciente como um dos níveis da qualidade da assistência, o Ministério da Saúde 

brasileiro publicou, através da ANVISA, a RDC36, em julho de 2013, instituindo 

ações para segurança do paciente em serviços de saúde. 

  Visando garantir a implementação de um sistema de gestão de segurança 

nos serviços de saúde em todo o território nacional, a ANVISA tornou obrigatória a 

criação de núcleos de segurança do paciente (NSP). Esses núcleos são os 

responsáveis por todo o desenvolvimento e controle das ações voltadas para 

garantir a segurança do paciente dentro das instituições. Alguns artigos da RDC 36, 

tratam da necessidade de monitoramento dos processos de trabalho. O artigo 7º 

especifica, em seu inciso III, que compete ao NSP promover mecanismos de 

identificação e avaliação de não conformidades nos processos e procedimentos 

realizados e na utilização de medicamentos, equipamentos e insumos, propondo 

ações preventivas de danos. A RDC 36 determina ainda que, a partir de 2014, 

devem todas as unidades de saúde realizar notificação mensal de eventos adversos. 

A partir dessa data o não cumprimento desse disposto passou a ser caracterizado 

como infração sanitária (BRASIL, 2013). 
 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO 

 

 

1.2.1 A Técnica do Incidente Crítico – historicidade e conceitos 

 

 

1.2.1.1 O autor 

 

 

Nascido em Seatlle em 1906, John C. Flanagan foi um psicólogo americano 

renomado, formado pela Universidade de Washington e Doutor por Harvard. É 
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considerado um dos pioneiros da psicologia da aviação. Iniciou suas atividades 

nessa área ao ser contratado pelo exército dos EUA em 1941 para dirigir o 

Programa de Psicologia da Aviação das Forças Aéreas dos EUA. O objetivo inicial 

desse programa era o de desenvolver procedimentos de seleção e classificação das 

tripulações, que ajudassem a identificar os pilotos adequados para missões em 

combate. Mas Flanagan é mais conhecido por desenvolver a Técnica do Incidente 

Crítico, metodologia de pesquisa qualitativa que identifica e classifica os 

comportamentos associados com o sucesso ou fracasso da atividade humana 

(DELA COLETA; DELA COLETA,  2004).  

Flanagan idealizou e desenvolveu a TIC enquanto dirigia e trabalhava com 

um grupo de Psicólogos no Programa de Aviação das Forças Armadas. Lá, realizou 

estudos que quantificavam o comportamento das tripulações de forma significativa e 

estruturada, empregando métodos científicos de estudo de comportamento humano 

a partir da Psiocologia. Seu grupo contribuiu para o desenvolvimento da chamada 

Ciência de autenticação e documentação dos papéis profissionais e requisitos do 

trabalho (BYRNE, 2011) ao criar o método classificado como indireto: a Técnica dos 

Incidentes Críticos (DELA COLETA, 1972). Essa ciência foi posteriormente 

denominada Psicologia aplicada ao Método de análise do trabalho. Seus trabalhos 

receberam todo apoio do governo americano, e os estudos puderam ser 

desenvolvidos e aplicados, fato reconhecido por ele a ponto de afirmar 

categoricamente que a TIC poderia ser melhor considerada como consequência de 

estudos no Programa de Psicologia da Aviação das Forças Aéreas dos EUA, na 

Segunda Guerra (FLANAGAN, 1954). 

No pós-guerra, em 1946, retornando à sua vida civil, Flanagan fundou 

American Institute of Research (AIR) - Instituto Americano de Pesquisa - uma 

organização sem fins lucrativos para o desenvolvimento de pesquisa 

comportamental e social, onde aplicou a Técnica do Incidente Crítico no campo da 

educação e em outras áreas. Como Docente do Departamento de Psicologia da 

Universidade de Pittsburgh, Flanagan orientou alguns trabalhos de pós graduação. A 

maioria desses estudos tinha como objetivo a determinação dos requisitos 

essenciais para um grupo específico de trabalho ou atividade. Além de utilizar a TIC, 

esses trabalhos também deram contribuições para a técnica do incidente crítico. O 

primeiro deles, segundo o próprio Flanagan, data de 1949 (FLANAGAN, 1954).  
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No ano de 1954, o autor publica um artigo na revista Psychological Bulletin 

sob o título The critical incident techinique. Nele descreveu a sistematização do seu 

método - que ele mesmo define como “de estudo das exigências das atividades” - 

discorrendo sobre os cinco passos incluídos no procedimento. Afirmou que o 

sucesso do uso do método em tempos de Guerra foi o maior responsável pela sua 

extensão e desenvolvimento no pós Guerra (geralmente sob a sua orientação) e fez 

ainda a primeira revisão do uso do método que se tem notícia, enunciando estudos 

desenvolvidos até o ano de 1954, totalizando 74 referências (FLANAGAN, 1954; 

DELA COLETA; DELA COLETA, 2004).  

Em 1960 iniciou o Projeto Talento, um levantamento maciço com mais de 

400.000 estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, sob o financiamento do 

Instituto, atual Departamento de Educação dos Estados Unidos. Nele, a TIC foi 

aplicada na área da Educação com enorme êxito: através de um rigoroso processo 

com estudantes de 1350 escolas de todo o território americano, foram avaliadas as 

habilidades cognitivas dos estudantes.  

Para atender às necessidades de aprendizagem individuais, reveladas pelo 

Projeto Talento, Flanagan desenvolveu o Projeto PLAN- Programa de Aprendizagem 

em função das necessidades - um currículo inteiro de notas de um a 12, projetado 

para atender as necessidades individuais de todos os alunos do hight school. Este 

foi um dos primeiros e mais abrangentes e elucidativos programas de aprendizagem 

individualizada, e trouxe a inovação de ser assistido por computador, tendo como um 

dos produtos , um precursor dos sofwares de educação, muito  utilizados atualmente 

nas plataformas de educação à distância (EAD). 

O Projeto PLAN iniciou-se em 1967 e estendeu-se até a década de 70. Até 

hoje, 60 anos após seu inicio, pesquisadores utilizam dados do Projeto Talento para 

estudos nos mais diversos campos, como sociologia, história, saúde, além do campo 

da Educação Curiosamente, em um volume dos Arquivos Brasileiros de Psicologia 

Aplicada (1972), foi publicado um artigo, que falava sobre a relevância da análise de 

comportamento no desenvolvimento de um país. Era o artigo de Rosson Cardwell, 

diretor do Programa para o Brasil do American Institute for Research (AIR). Nele 

temos a informação histórica que o então Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

solicitou ao AIR um projeto de educação adaptado às necessidades brasileiras 

(CARDWELL, 1972), nos moldes do projeto ABLE de Flanagan. 
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Em 1974 o Dr. Flanagan deixou a administração do Instituto Americano de 

Pesquisa. Em 1982 se aposentou das pesquisas. Morreu em Palo Alto, Califórnia, 

em 1996, aos 90 anos (FREEMAN, 1996). 

 

 

1.2.1.2 O método da TIC e suas bases epistemológicas : o Behaviorismo 

 

 

Como muitos pesquisadores americanos do seu tempo (décadas 40 e 50 do 

século 20), John C. Flanagan se dedicou ao estudo do comportamento humano, 

ajudando a fortalecer a hoje denominada. Psicologia Experimental Contemporânea, 

cujos trabalhos seguem a linha Behaviorista - movimento iniciado e fundamentado 

por Watson em um  manisfesto de 1913 (GOODWIN, 2005). Filosoficamente, o 

Behaviorismo têm sua gênese em Aristóteles, que defendia serem o mental e o 

material inseparáveis. O Behaviorismo descende do antigo funcionalismo: as teorias 

funcionalistas da mente evoluíram e contribuíram para originar a Psicologia 

Experimental. Posteriormente, como consequência da evolução desse pensamento, 

surge o Behaviorismo, cujo grande pensador foi Watson, defensor da ideia de que 

mente é comportamento (HUNNEX, 2003). 

Watson é considerado o responsável pela Psicologia ter alcançado status de 

ciência autônoma da Filosofia, ao postular o comportamento como seu objeto. 

Defendia uma perspectiva funcionalista, ao dizer que o comportamento deveria ser 

estudado como função de certas variáveis do meio: o organismo se adapta ao meio 

através de ferramentas hereditárias e pela formação de hábitos.  

 Da evolução do pensamento filosófico e dos conceitos da Psicologia 

Científica, onde as idéias de Watson vieram se encontrar com Darwin- que introduziu 

na escola americana o Funcionalismo e a noção de que a mente é o produto da 

evolução-, a Dewey e Cantril, surgiria o Funcionalismo Contemporâneo e a 

Psicologia Experimental Contemporânea (HUNNEX, 2003). 

Depois de Watson, outros Behavioristas foram modificando o sentido do 

termo comportamento. Hoje, o comportamento não é mais entendido como uma 

ação isolada de um sujeito, e sim como advindo das interações entre as ações do 

indivíduo (suas respostas) e o ambiente (as estimulações). Comportamento, 

entendido como interação indivíduo-ambiente é a unidade básica de descrição e o 
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ponto de partida para uma ciência do comportamento. Estuda-se o homem a partir 

de sua interação com o ambiente, sua resposta interativa. E resposta humana é 

comportamento. O homem é tomado como produto e produtor dessas interações .O 

mais importante dos Behavioristas, que ajudou nesse novo constructo do 

behaviorismo, foi Skinner. Um dos idealizadores da chamada Análise Experimental 

do Comportamento, Skinner se tornou um teórico muito influente entre psicólogos 

dos Estados Unidos e de outros países , como o Brasil.  

A Técnica do Incidente Crítico foi uma das metodologias desenvolvidas para o 

estudo do comportamento humano. A TIC objetiva identificar e classificar 

comportamentos que são associados com o sucesso ou fracasso de uma atividade 

humana, a partir de relatos de pessoas envolvidas com essa atividade (FLANAGAN, 

1954). 

 

 

1.2.1.3 A TIC e sua fundamentação metodológica 

 

 

O artigo escrito por Flanagan em 1954, treze anos após iniciar seus trabalhos 

com Psicologia da Aviação e Metodologias, é fonte primária para todos os trabalhos 

que envolvam a TIC, já que foi nele que Flanagan publicou a sistematização do seu 

método. Neste artigo também encontramos as seguintes definições (FLANAGAN, 

1954, p. 99-100). 

 
A técnica do incidente crítico consiste em um conjunto de procedimentos 
para recolher observações diretas de comportamento humano, de forma a 
facilitar uma potencial utilização na resolução de problemas do trabalho e no 
desenvolvimento de amplos princípios psicológicos. A TIC descreve os 
procedimentos para coleta de incidentes observados com um significado 
especial e que satisfaçam critérios sistematicamente definidos 
Por um incidente entende-se qualquer atividade humana observável que 
seja suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e 
previsões a serem feitas sobre a pessoa que executa o ato. Para ser crítico, 
um incidente deve ocorrer numa situação em que o objetivo ou intenção do 
ato pareça bastante claro ao observador e onde suas consequências sejam 
suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas sobre os seus efeitos. 

 

Flanagan especificou cinco etapas ou passos para a aplicação do método 

(FLANAGAN, 1973): 
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1º) A determinação do objetivo geral do estudo. Passo é essencial, não 

sendo possível planejamento e avaliação sem sua identificação. 

2ª) O Planejamento e especificação de como os acidentes factuais, que se 

relacionam com o objetivo geral do estudo serão coletados. 
 Entram aqui nessa etapa: 

 - a determinação dos sujeitos e da amostra 

 - o cenário utilizado 

 - a elaboração das questões a serem apresentadas aos sujeitos que 
deverão, posteriormente, fornecer os incidentes críticos do cargo, função 

ou processo de trabalho em estudo. Não pode haver dúvida na 

compreensão do entrevistado a respeito do que é um incidente crítico. 

Três componentes são fundamentais para caracterizar o Incidente Crítico: 

  

 SITUAÇÃO  COMPORTAMENTO  CONSEQUÊNCIA 

                                    ↓                 ↓ 

             Incidente Positivo         Incidente Negativo 

 A TIC trabalha exclusivamente com os atos comportamentais observáveis e 

passíveis de descrição objetiva. 

3ª) A coleta de dados, que pode ser realizada através de entrevistas, ou por 

escrita de relatórios de observação. A técnica de entrevista pode ser 

individual ou coletiva. Os dados coletados devem ser objetivos para validar 

comportamentos, sendo essa objetividade entendida por ele como “uma 

tendência para um número de observadores independentes fazer o mesmo 

relatório”. 

4ª) A análise de dados, que deve ser resumida, sendo os dados eficientemente 

descritos para que sirvam à avaliações práticas.  

5ª) A interpretação e o relato das exigências da atividade que está sendo 

estudada.  

Quanto à análise de dados, cabe aqui ressaltar que Flanagan, como muitos 

pesquisadores americanos da sua época que se dedicaram às pesquisas na área 

social e de comportamento o faziam utilizando a Análise de Conteúdo. Os Estados 

Unidos, como bem pontuou Bardin (2007), foi o berço desse tipo de análise. Disse a 

autora: “Descrever a história da análise de conteúdo é essencialmente referenciar às 
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diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um instrumento 

de análise das comunicações”. 

Em um trabalho citado por Byrne (2011), um grupo de pesquisadores 

identificou três hipóteses associadas à Técnica do Incidente Crítico: 

1. O termo Incidente crítico refere-se a uma ocorrência claramente demarcada; 

2. O incidente crítico em si é a unidade básica da análise; 

3. Se um relato detalhado do que realmente aconteceu não pode ser obtido esse 

incidente não é válido.  

Incidente crítico não é sinônimo de fato dramático, negativo. E sim o que 

aparece claramente, a visão crítica de quem fala. E por ser opinião de quem 

conhece sobre o que fala, denota raciocínio com encadeamento de ideias claro, 

sendo possível a separação em situação, comportamento e consequência. 

 

 

1.2.1.4 A técnica de Flanagan segundo definição de outros autores 

 

 

a) Um método de pesquisa que pode ser considerado como de análise de tarefa, 

cujo objetivo é a análise do comportamento e que, utilizados em conjunto com 

outras áreas de pesquisa, operam para acelerar o desenvolvimento 

(CARDWELL, 1972); 

b) um método indireto de análise do trabalho, já que a detecção de situações 

sugestivas de bom ou mau funcionamento de um processo de trabalho advém 

da análise dos registros de relatos específicos, fornecidos pelos próprios 

ocupantes da função (NOGUEIRA et al, 1993); 

c) um método que serviria perfeitamente à abordagem qualitativa, se esta for 

entendida como um método que considera a presença ou ausência de 

características particular de conteúdo, ou ainda, um conjunto de 

características presentes num dado fragmento de mensagem (LIMA, 1993 

apud CAREGNATO; MUTTI, 2006); 

d) um método de análise de dados, que seria um dos muitos tipos existentes de 

análise de Conteúdo, já que é realizada através de método de dedução 

frequencial ou análise por categorias temáticas (CARREGNATO; MUTTI, 

2006); 



55 

e) é uma técnica que suscita aspectos de melhor e pior prática (BYRNE, 2011). 

f) Um método indireto de análise do trabalho fora da situação real, onde o ponto 

de partida é um exame de todas as variáveis envolvidas na atividade que se 

estuda, com a meta de se obter critérios que venham a definir o problema 

objetivamente e a determinar as verdadeiras metas da pesquisa (DELA 

COLETA, 1972). 

 
Figura 3 - Métodos de Análise do Trabalho 

 
Fonte: DELA COLETA, J.A. A análise do trabalho e a determinação de critérios em psicologia 
aplicada. Arquivos  brasileiros de psicologia  aplicada, Rio de Janeiro v. 24, n. 3, p. 74,  jul./set. 1972.  
 

 

1.2.2 A TIC e sua utilização em pesquisas  

 

 

1.2.2.1 O inicio da utilização da TIC no Brasil e nas pesquisas na área de 

enfermagem 

 

 

No Brasil, a TIC foi introduzida possivelmente pelo professor Paul 

Stephaneck, que, a partir de 1968, incluiu o estudo desse método na disciplina que 

ministrava na hoje USP de Ribeirão Preto (DELA COLETA; DELA COLETA, 2004). 

Em 1970, sob a sua orientação, a técnica foi empregada com sucesso por Dela 
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Coleta, que a utilizou num estudo com ajudantes de eletricistas numa empresa de 

energia elétrica. Esse estudo objetivou obter critérios para seleção e avaliação de 

pessoal, partindo de incidentes descritos pelos próprios ajudantes de eletricista 

(DELA COLETA; DELA COLETA, 2004). 

Em 1972, num artigo sobre a análise do trabalho, Dela Coleta cita uma 

metodologia científica, que denomina Técnica dos Incidentes Críticos, talvez pela 

primeira vez no Brasil. Já em 1974, o autor acima publicou seu primeiro artigo sobre 

o assunto, descrevendo minuciosamente a metodologia da TIC (DELA COLETA, 

1974), e falava  de três estudos, todos vinculados ao grupo que fazia parte. Afirmava 

ainda que não havia informações sobre outras tentativas no país. 

Em 2004, Dela Coleta, agora em parceria com Dela Coleta, publica outro livro, 

onde discorre sobre 30 anos de utilização da TIC no Brasil, em áreas diversas como 

Psicologia, Administração, Saúde e Educação. Os autores afirmam que “esta técnica 

se aplica a uma vasta gama de temas, de amostras e de objetivos, em função de 

sua versatilidade”. Seguindo a linha iniciada por Flanagan, de realizar um panorama 

da utilização da TIC, só que no Brasil, Dela Coleta e Dela Coleta (2004) analisaram 

quase 100 trabalhos que utilizaram a TIC, de 1974 a 2004. Dão conta que até 1974, 

a maioria dos trabalhos se desenvolvia ainda na área da Psicologia do Trabalho, e 

aplicavam a técnica de forma bem rígida. A partir daí, além do volume de trabalhos 

que utilizavam a TIC ter aumentado, houve uma expansão do seu uso pra diversos 

campos do conhecimento humano, e a TIC passou a ser empregada também de 

forma menos ortodoxa. Dentre os estudos resenhados, está o primeiro estudo em 

Enfermagem, e na área da saúde, que se tem registro, o de Ramos em 1980 (DELA 

COLETA; DELA COLETA, 2004). O autor entrevistou pacientes e enfermeiros de um 

hospital de ensino da região sul para estabelecer exigências críticas ao trabalho dos 

auxiliares de enfermagem dessa Instituição. 

Ao lermos a obra de Dela Coleta e Dela Coleta (2004), observamos a 

confirmação de uma tendência: normalmente constata-se que a utilização, bem 

explicitada, da TIC é realizada por grupos de pesquisadores que mantém alguma 

relação entre si, seja de conhecimento pessoal, seja de ligação Institucional. O que 

se viu foi que boa parte dos trabalhos desenvolvidos vinculava-se de alguma forma 

aos Programas de Pós-graduação da Universidade de Ribeirão Preto, da USP, nas 

mais variadas áreas de conhecimento. Já no primeiro artigo de Flanagan (1954) 
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podemos observar essa tendência de concentração. E, ao realizar levantamento 

revisional para esse projeto e para cumprimento de atividades junto ao 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem. 

(NECIGEN), com busca em base de dados por trabalhos científicos que utilizassem 

a TIC na atualidade, foi constatado que esta realidade ainda persiste. 

 

 

1.2.2.2 Revisão integrativa sobre a Técnica do Incidente Crítico 

 

 

 A revisão integrativa realizada para esse estudo tinha como objetivo traçar 

um perfil da utilização da Técnica do Incidente Crítico (TIC) nas diversas áreas de 

pesquisa em Enfermagem se desenvolveu da seguinte forma: A captura das 

publicações ocorreu em 28 de abril de 2012 nos sistemas de busca BVS, BDTD e 

NCI/PubMed direcionando às bases de dados LILACS, MEDLINE, SciELO e BDENF 

e utilizando as seguintes palavras-chave: “Técnica de incidente crítico” – por ser 

esse o descritor exato - e “enfermagem”, combinadas através do operador booleano 

“AND”. Entretanto, devido ao número reduzido de publicações nas bases de dados 

selecionadas na BVS, nova busca foi realizada utilizando apenas a palavra-chave 

“técnica de incidentes críticos. O n de publicações obtido nessa captura inicial foi 

igual a 96, sendo 33 na BVS, 55 na BDTD e 8 na Pubmed . Cabe aqui ressaltar que 

várias nomenclaturas, todas similares, são dadas à técnica, o que interferiu nas 

buscas: Técnica de Incidente Crítico (descritor BVS), Técnica de Incidentes Críticos 

(DIAS, 2013), Técnica do Incidente Crítico (CARVALHO; CASSIANI, 2000) Técnica 

dos Incidentes Críticos (DELA COLETA; DELA COLETA, 2004). 

 Foram aplicados os seguintes filtros: com texto na íntegra; idioma 

Português, Inglês, Espanhol ou Francês; no recorte temporal a partir de janeiro do 

ano 2000, até a data da captura, em revistas de enfermagem ou em publicações de 

outras áreas, desde que apresentasse no resumo informações sobre a associação 

da TIC em pesquisas de enfermagem. O material selecionado, recebeu primeira 

leitura através de seus resumos , sendo excluídas as produções científicas que não 

continham explicitamente dados sobre o uso da TIC nas pesquisas de enfermagem, 

e os em duplicidade.  
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A amostra para análise ficou reduzida a 19 produções científicas, das quais 13 

eram artigos, 03 dissertações e 03 teses .  

A análise do conteúdo das publicações revelou: 

 De acordo com o local do estudo 16 foram desenvolvidos no Brasil - 10 no 

interior paulista, 3 no interior do Paraná, 01 em Goiânia, 01 em Minas Gerais e 01 

em Manaus- porém todos com participação de pesquisadores da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da USP (EERP-USP). Apenas 03 estudos 

internacionais foram identificados na amostra, sendo todos suecos (com publicação 

em inglês) 

 De acordo com a distribuição dos sujeitos dos estudos, em sua maioria os 

trabalhos objetivavam estudar, por meio da TIC, profissionais de enfermagem 

(36,8%) e pacientes internados (26,3%). Outras categorias de população como 

alunos de graduação, professores e familiares de pacientes internados também 

foram estudados.        

Quanto aos cenários, prevaleceram aqueles vinculados à instituições de 

ensino, incluindo universidades e hospitais universitários que, juntos, representaram 

mais da metade estudos selecionados pela revisão.  

Foi elaborado um quadro relacionando os textos revisados, seu conteúdo e a 

síntese dos seus resultados (QUADRO 1). 

 A revisão integrativa em questão evidenciou claramente um aumento da 

utilização da TIC no Brasil na área da saúde, e mais especificamente na área da 

Enfermagem, incluindo prática assistencial, gerencial e de ensino, o que comprova a 

sua aplicabilidade plurivalente. Para comprovar essa assertiva, basta comparar 

esses resultados com os obtidos com Dela Coleta e Dela Coleta. Os autores, ao 

avaliarem a utilização da TIC no Brasil, num recorte temporal de 30 anos, no período 

de 1973 a 2003, obtiveram uma amostras de 25 estudos utilizando a TIC no campo 

das pesquisas da saúde.(DELA COLETA;  DELA COLETA, 2004).  Entretanto 

conclui-se que tal utilização ainda se concentra em um pequeno grupo de 

pesquisadores e especialistas, vinculadas em sua maioria à mesma instituição de 

pesquisa. 
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Quadro 1 - Quadro Demonstrativo – Revisão Sistemática 
 Relação dos estudos analisados e síntese de seus resultados e conclusões 

Estudos   Principais resultados e conclusões 
Bertazone Incidentres críticos na assistência prestada ao portador de tuberculose 

pulmonar, com base nos relatos de trabalhadores de enfermagem, 
foram em sua maioria negativos. As categorias que emergiram com 
maior freqüência foram relacionadas às orientações sobre o tratamento, 
aos sentimentos vivenciados pelo paciente em relação à sua doença e 
ao despreparo da equipe de enfermagem.  

Dell’ 
Acqua 

Analisou o potencial de desenvolvimento de competências assistenciais 
na graduação de enfermagem. Evidenciou, à luz da TIC, organização 
curricular centrada em disciplinas, com modalidades organizativas,
partindo do genérico para o específico. Trouxe reconsiderações para o 
processo ensino-aprendizagem, propondo concepção construtivista 
para o alcance de competências 

Fernandez 
& 
Hayashida 

Sentimentos experimentados por mulheres adultas vivenciando o 
climatério foram identificados e analisados em três grandes categorias: 
relacionamento a dois, ato sexual e mulher-ser social. O estudo 
possibilitou uma compreensão abrangente sobre climatério, oferecendo 
subsídios para a assistência à saúde da mulher contemplando a 
dimensão sexual.  
 

Galvão et 
al 

A análise de um programa de Educação Continuada sobre liderança e 
comunicação revelou dificuldades e apontou necessidade de 
investimentos na capacitação para o exercício da liderança, 
fundamental para que o enfermeiro viabilize mudanças na sua prática. 
 

Ivarsson; 
Sjobert & 
Larsson 

Os incidentes críticos relacionados à experiência de apoio por parte de 
parentes próximos de pacientes aguardando cirurgia cardíaca 
revelaram fatores internos e externos positivos e negativos.Aponta o 
estudo que tem implicações importantes para o paciente quando seu
parente próximo se percebe como elemento de apoio e informação. 
 

Ivarsson; 
Sjobert & 
Larsson 

Incidentes críticos relacionados à experiência dos pacientes enquanto 
esperam por cirurgia cardíaca revelaram fatores internos e externos. 
Concluiu que, ao identificar os fatores que influenciam as experiências 
de apoio destes pacientes, os serviços de saúde podem melhorar a 
organização de todo processo de cuidados de saúde, e se
instrumentalizar para desenvolver programas de apoio aos paciente 
 

Larsson et 
al 

Incidentes críticos que influenciaram na participação dos cuidados, na 
visão dos pacientes, foram divididos em 2 áreas de comportamentos. 
Resultados sugerem que há espaço para desenvolvimento de 
comportamentos a fim de estimular os pacientes a participarem do seu 
próprio cuidado.  
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Quadro 1 - Quadro Demonstrativo – Revisão Sistemática  
Relação dos estudos analisados e síntese de seus resultados e conclusões (continuação) 
Estudos Principais resultados e conclusões 
Luiz Neto A análise de incidentes críticos nos eventos adversos a medicamentos, 

com base nos relatórios da equipe de enfermagem, identificou o erro 
mais frequente: a diluição de medicamentos. Os resultados apontaram a 
necessidade de adoção de iniciativas que minimizem as situações e 
previnam ocorrência de futuros eventos adversos a medicamentos. 
 

Marques A análise das consequências revelou as alterações positivas e negativas 
no relacionamento familiar que ocorrem com o idoso após o AVC. O 
estudo revelou a necessidade de trabalhar com a família 
para identificar as alterações e desenvolver um plano de ações que 
possa favorecer as relações e a adaptação da família às novas 
demandas. 
 

Martins & 
Carvalho 

Os incidentes críticos relacionados à percepção do paciente com cateter 
totalmente implantado em sua maioria geraram sentimentos negativos. A 
independência e a facilidade para o tratamento quimioterápico foram 
identificados como sentimentos positivos. Algumas insatisfações foram 
relacionadas à autoimagem e à limitação para atividades diárias 
. 

Melo Na análise da adesão dos enfermeiros às precauções padrão, os 
incidentes críticos foram em sua maioria negativos, predominando os 
relacionados a situações de exposição ocupacional à material biológico. 
Conclui-se que os comportamentos adotados sinalizam limitada 
percepção da necessidade de intervenção nos cuidados pós-exposição 
ocupacional.  
 

Perbone 
& 
Carvalho 

Os sentimentos dos estudantes quando em primeiro contato com
pacientes foram em sua maioria classificados como incidentes críticos 
negativos. O objeto do sentimento foi categorizado em três áreas: 
sentimentos relacionados ao estudante, ao paciente e à disciplina que 
estavam cursando. O estudo permitiu conhecer as reações emocionais 
dos alunos inseridos no campo de estágio, podendo contribuir na 
reflexão sobre os planos de ensino propostos.  
 

Peterson
& 
Carvalho 

Na percepção do enfermeiro, os sentimentos e dificuldades ao cuidar do 
paciente idoso com patologia oncológica, foram, em sua maioria
negativos e foram categorizados como relacionados ao próprio 
enfermeiro, ao paciente durante a assistência e após a assistência. O 
estudo inferiu que os enfermeiros encontravam dificuldades em lidar com 
os sentimentos negativos, interferindo no cuidado de enfermagem 
prestado aos pacientes.  
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Quadro 1 - Quadro Demonstrativo – Revisão Sistemática  
Relação dos estudos analisados e síntese de seus resultados e conclusões (continuação) 
Estudos Principais resultados e conclusões 
Pupulim & 
Sawada 

Os incidentes críticos relacionados à exposição corporal do cliente no 
atendimento das necessidades básicas na UTI foram em sua maioria 
negativos. O comportamento predominante da equipe foi de proteção e 
manutenção da privacidade. Nos relatos dos pacientes a questão do 
gênero prevaleceu. Verificou melhor preparo da enfermagem para 
contornar problemas relacionados ao atendimento de necessidades 
básicas e que desproteção da intimidade prejudica a assistência. 
 

Ribas et al 
 

Os incidentes críticos no processo de ensino-aprendizagem de 
diabéticos, na perspectiva da equipe multiprofissional de saúde, foram 
em sua maioria negativos. A interação entre os pacientes no grupo, 
interação da equipe multiprofissional de saúde e acolhimento da equipe 
foram os fatores mais valorizados. Os dados obtidos remetem à 
necessidade de investimento para capacitar profissionais com 
competência para trabalhar com grupos de educação em diabetes. 
 

Rossi Avaliou a influência da família no cuidado de pacientes portadores de 
DM tipo 2. Os incidentes críticos foram divididos em quatro categorias: 
alterações na família/amigos, alterações decorrentes da doença, 
alterações salarias/poder aquisitivo e práticas terapêuticas.Conclui-se 
que viver com diabetes significa ajustar-se a uma complexa 
reciprocidade entre as relações familiares, emoções, hábitos e controle 
de glicemia, à mudanças drásticas no estilo de vida pessoal e familiar. 
 

Silva A utilização da TIC no estabelecimento de exigências ao atendimento à 
PCR em Unidades de Internação identificou comportamentos positivos 
e negativos por parte dos enfermeiros em aspectos como rapidez, 
eficiência, conhecimento técnico-científico, habilidade técnica, 
infraestrutura adequada, trabalho harmônico e sincronizado.Partindo
dos incidentes críticos identificados, estabeleceram-se exigências 
críticas no atendimento à PCR no local de estudo. 
 

Zani & 
Nogueira 

Foram identificados aspectos negativos e positivos relacionados ao 
processo ensino-aprendizagem do curso de enfermagem na percepção 
dos alunos e docentes. A categoria com número significativo de 
referências negativas foi a conduta do docente e a dificuldade de 
relacionamento entre os alunos. O estudo evidencia que os professores 
apresentam dificuldade para lidar com o despreparo e até mesmo com 
a imaturidade do aluno de graduação em enfermagem. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Foi realizada pesquisa com o desenho metodológico de estudo descritivo com 

abordagem qualitativa, utilizando a Técnica do Incidente Critico. 

Segundo Gil (2010) A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer os uso de 

métodos e técnicas estatística, pois sua preocupação não é focada na 

representatividade numérica, mas sim no aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização (GOLDENBERG, 2010). O ambiente natural é a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, de forma interpretativa 

e descritiva, realizando uma análise de conteúdo. 

Cumprindo o postulado por Flanagan em sua TIC, cinco passos foram 

seguidos (BYRNE, 2011; DELA COLETA, 1974; FLANAGAN, 1954) na realização 

dessa pesquisa 

- determinação do objetivo geral do estudo; 

- determinação de como os dados (os incidentes críticos) serão coletados; 

- a coleta de dados; 

- a análise dos dados; 

- a interpretação e o relato das exigências da atividade que está sendo 

estudado. 

 

 

2.2 ESTADO DA ARTE 

 

 

Para a construção do referencial teórico-metodológico e apropriação dos 

constructos da Técnica do Incidente Crítico (TIC) foi realizado um levantamento 

bibliográfico e uma revisão integrativa sobre as publicações científicas mais recentes 

que utilizaram a TIC (página 57). Revisão integrativa de literatura, segundo Mendes, 



63 

Silveira e Galvão (2008), é método cuja finalidade é "reunir e sintetizar resultados de 

pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado”, que  desde a década de1980, é relatada na literatura como método de 

pesquisa. 

Um outro levantamento bibliográfico, relativo à Gerência do Cuidado de 

Enfermagem, segurança do paciente ao sistema de medicação e o papel da equipe 

de enfermagem nos processos de preparo e administração de medicamentos foi 

realizado. Livros, artigos, manuais e periódicos foram consultados diretamente, 

sendo o material utilizado para elaboração das bases conceituais (pág. 28), 

completando assim o estado da arte. 

 

 

2.3 CENÁRIO 

 

 

O cenário escolhido foi a Unidade Neonatal Professor Nicola Albano (UN) do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. Inaugurado em 1950 e tornado hospital escola em 1962, mantém em 

funcionamento 525 leitos, sendo por isso classificado como hospital de porte extra 

ou porte 4. Hospital geral, sempre manteve unidades especializadas, como cirurgia 

cardíaca, unidade coronariana, centro de tratamento intensivo e berçário patológico. 

 Em 1998, o HUPE foi o primeiro hospital geral do Estado a obter o título de 

“Hospital Amigo da Criança“, conferido pela UNICEF e pela OMS pelo incentivo ao 

aleitamento materno. Em junho de 2006, foi criado o Núcleo Perinatal. A UN é parte 

integrante do Núcleo e tem seus leitos de UTI cadastrados pelo SUS, que 

compreende ainda sala de admissão, enfermaria de gestante, alojamento conjunto, 

banco de leite, medicina fetal, além do conjunto obstétrico (CO), com suas salas de 

cirurgias, pré-parto e unidade de cuidados especiais materna (UCE). O serviço é 

referência em gravidez de alto risco no Estado do Rio de Janeiro. 

  A Unidade Neonatal se subdivide em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

Unidade Intermediária (UI). Tem capacidade instalada de 25 leitos, sendo 05 leitos 

destinados para recém natos com peso até 1.500g, 10 leitos para recém natos com 

peso superior a 1.500g (leitos de UTI) e 10 leitos de Unidade Intermediária. Sua 
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clientela é basicamente composta por neonatos nascidos na instituição que tenham 

necessidade de cuidados especiais, ou seja, RN que por estarem graves no 

momento do nascimento, ou durante a internação, tenham sido considerados de alto 

risco, não sendo indicada sua permanência nas outras unidades que compõe o 

Núcleo Perinatal. Também são admitidos na Unidade recém-natos cujas mães 

estejam fora dos critérios de permanência em alojamento conjunto, situação 

corriqueira pois o hospital é referência para pré-natal de alto risco materno. Como 

qualquer Unidade que contenha leitos de terapia intensiva, a UN recebe recém-

nascidos egressos de outras instituições e tem esses leitos cadastrados na Central 

de Regulação de Vagas do Estado do Rio de Janeiro. Desde agosto de 2013, a 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) colocou em funcionamento 

um sistema de regulação online com base em novo protocolo que estabelece 

critérios para ingresso em UTI do Estado (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013), o que  influenciou o fluxo de solicitação 

de vagas para pacientes externos.  

 

 

2.4 SUJEITOS , POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 

 Segundo Bocchi, Juliane e Spiri (2008), investigações qualitativas dependem 

de amostras selecionadas propositalmente (purposeful sampling). Citando Mayan 

(2001) as autoras explicam que, para selecionar amostras em estudos qualitativos, o 

pesquisador deve, primeiramente, durante seu projeto de pesquisa, escolher 

indivíduos (sujeitos) que melhores informações possam dar em resposta às 

questões da pesquisa e contextos (cenários) mais propícios a essa coleta. 

 Para Nogueira-Martins e Bógus (2004), em estudos de natureza qualitativa 

não há a necessidade de determinação estatística prévia do tamanho da amostra, já 

que se busca apreender e entender certos casos selecionados, sem necessidade de 

generalização para todos os casos possíveis 

 A composição de uma amostra proposital se torna diferente de acordo com os 

objetivos e os propósitos de um estudo, podendo ser extremamente variável. Assim, 

o pesquisador pode optar por uma amostra  de todos os casos (amostra padrão),  

com casos confirmadores e não-confirmadores de uma ideia, por casos típicos, mais 
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delicados ou politicamente importantes ,por casos com variação mínima, com  

variação  máxima ou por casos extremos ou desviantes ,por casos convenientes ( a 

menos indicada), ou por aqueles que satisfaçam alguma dimensão escolhida - local, 

orçamento, tamanho. (NOGUEIRA-MARTINS; BÓGUS, 2004). 

 Foi necessário realizar o levantamento do número total (população) de 

profissionais de enfermagem (sujeitos) que trabalhavam na Unidade Neonatal 

Professor Nicola Albano (cenário) para encaminhar o projeto de pesquisa à 

Plataforma Brasil. Uma análise  na escala de Serviço da Unidade Neonatal do mês 

de março de 2013 revelou 109 profissionais de enfermagem lotados no serviço. Com 

base na população, na proposta enviada à Plataforma, foi estipulado o período de 03 

meses de permanência no cenário para entrevistar os sujeitos. O período de 

permanência para coleta considerado em razão do número de profissionais de 

enfermagem da unidade, foi a dimensão inicial escolhida para a amostra 
proposital. O início dos trabalhos de coleta de dados foi em abril de 2013, após  

liberação do Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em pesquisa (CEP). 

Foram realizados mais dois levantamentos de pessoal, nos meses de abril e maio de 

2013, Em abril, a UN contava com 119 profissionais de enfermagem ativos; em maio 

com 117 profissionais ativos. Desses 60 eram enfermeiros, 6 enfermeiros residentes 

e 51 técnicos de enfermagem, desenvolvendo atividades diversas, em horários 

distintos. Os horários eram:  

- regime de plantão – em serviço diurno (SD) ou serviço noturno (SN), com intervalo 

de 12hX60h, totalizando 6 plantões distintos, identificados na escala com as letras A, 

B e C; 

- regime diarista - escala de 32,5h por semana; 

- regime residência – escala semanal de 48 horas semanais, distribuídas de 

segunda a sexta em período de 8 horas, e dois plantões de 12 horas por mês. 

 Interessante registrar que o número médio de funcionários e residentes, a 

divisão por categoria profissional e os horários de trabalho constantes na escala 

mensal dos profissionais de enfermagem do setor se mantiveram praticamente 

inalterados até o final de 2013, segundo informações colhidas em entrevista com a 

Gerente de Enfermagem  

Os sujeitos delimitados para o estudo após aplicação dos critérios de inclusão 

foram: profissionais de enfermagem que trabalhassem prestando assistência 
direta à clientela da unidade neonatal do HUPE, independente do vínculo que 
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mantivessem com a Instituição e que manifestassem a vontade de fazê-lo. E, em 

maio de 2013, a UN contava com o seguinte quantitativo de profissionais de 

enfermagem envolvidos em atividades assistenciais: 53 enfermeiros assistenciais, 

06 enfermeiros residentes e 44 técnicos de enfermagem assistenciais. Desse modo, 

a população ficou reduzida a 103. 

Os critérios de exclusão  aplicados foram: profissionais que passaram a fazer 

parte da escala da Unidade Neonatal em período posterior à março de 2012 foram 

excluídos pois não poderiam fazer a comparação entre o processo de trabalho antes 

das mudanças implantadas e o atual, considerado fundamental. Um número de 09 

enfermeiros e 08 técnicos correspondiam à esse critério. Todos os residentes de 

enfermagem que passaram na unidade durante os meses de coleta também foram 

excluídos pelo mesmo motivo. Enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

estivessem ausentes do trabalho (por qualquer motivo) no período da coleta de 

dados também seriam excluídos, o que ocorreu com três enfermeiros e três técnicos, 

em situações de licença médica prolongada e licença médica prolongada seguida de 

férias. A população do estudo ficou delimitada em 41 enfermeiros e 33 técnicos de 

enfermagem( 74 profissionais). 

 A participação no estudo foi voluntária. Ao final de um período de dois meses 

de permanência na Unidade, 41 profissionais foram abordados e convidados a 

participar do estudo. Todos concordaram. Do grupo, 20 eram enfermeiros e 21 

técnicos de enfermagem. Uma entrevista com técnico de enfermagem foi 

descartada, pois durante a gravação foi detectado não ter o profissional o tempo 

necessário de setor para participar do estudo. Outra participação de técnico de 

enfermagem foi interrompida durante a gravação, pois o mesmo alegou só ter 

conhecimento de uma forma de desenvolver os processos de preparo e 

administração de medicamentos no setor, apesar de ter 5 anos de unidade.  Assim, 

trinta e nove entrevistas foram consideradas válidas para análise, e o número 

considerado satisfatório por ter sido identificada a reincidência de informações. Para  

MINAYO (2004) o critério de representatividade da amostragem na pesquisa 

qualitativa não é numérico, porém a quantidade de pessoas entrevistadas deve 

permitir a reincidência de informações, situação ocorrida quando nenhuma 

informação nova é acrescentada com a continuidade do processo de coleta de 

dados. É o que caracteriza a saturação dos dados. Assim, a continuidade da coleta 
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seria pouco produtiva ou inútil para a pesquisa. Não houve portanto realização de 

mais entrevistas. O período real de coleta terminou em junho de 2013. 

 

 

2.5 COLETA DE DADOS 

 

 

2.5.1 Aspectos éticos da Pesquisa 

 

 

Essa pesquisa baseou-se nos princípios éticos da Resolução 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, que aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos.  

Uma autorização para realização do estudo no Núcleo Perinatal e a 

divulgação do nome da Instituição foi solicitada. A autorização foi concedida , tendo 

como profissionais responsáveis pela liberação uma Enfermeira responsável pela 

Educação Continuada da Unidade Neonatal e pelo Coordenador do Núcleo 

Perinatal. (ANEXO 7.1) 

O Projeto foi então submetido à Plataforma Brasil e encaminhado à avaliação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense/UFF. A 

liberação da aprovação  na Plataforma Brasil se deu no dia 17 de abril de 2013 

(ANEXO 7.2). O número de certificado de apresentação para apreciação ética 

(CAAE) 11187813.1.0000.5243UFF/2013 foi impresso em todas as cópias do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Obtida a aprovação, foram iniciados os 

trabalhos de coleta de dados.  O projeto de pesquisa, já aprovado pelo CEP da UFF, 

foi direcionado para o CEP do Hospital Universitário Pedro Ernesto. O Parecer 

Consubstanciado desse comitê foi liberado em 27 de maio de 2013 (ANEXO 7.3). 

Durante a permanência na Instituição-cenário, todos aqueles que, após 

abordagem direta, manifestaram a vontade de participar do estudo, preencheram o 

TCLE (APÊNDICE 6.1). O impresso trazia informações sobre o caráter voluntário da 

participação no estudo, esclarecimentos sobre os trabalhos e deixava clara a 

garantia da preservação do sigilo em relação à identidade dos participantes. O 

instrumento também abordou o direito dos voluntários de se retirarem da pesquisa a 

qualquer momento que os aprouvesse, em qualquer fase do trabalho e a 
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consequente exclusão de qualquer material resultante dessa participação. Uma 

cópia desse termo foi fornecida a cada participante. As entrevistas foram realizadas, 

individualmente, em local que foi aceito pelos entrevistados e que ofereceu a reserva 

necessária ao sigilo. A pesquisadora também se comprometeu a divulgar os 

resultados aos profissionais participantes do estudo e aos demais profissionais da 

unidade. 

 

 

2.5.2 Entrevistas para coleta de dados, instrumento de coleta e dinâmica utilizada 

 

 

Para coleta de dados, a fim de se obter os incidentes críticos do processo de 

trabalho estudado, foram realizadas entrevistas individuais. Foi elaborado um 

instrumento de dupla função, idealizado para funcionar como questionário para 

obtenção de dados socioprofissionais e roteiro de entrevista (APÊNDICE 6.2). 

A participação foi acertada em contatos diretos com os profissionais. Alguns 

solicitaram o retorno do entrevistador em horário mais apropriado às suas 

necessidades, o que foi atendido.  

Para evitar conflitos de interesse, a autora determinou, no projeto 

apresentado à Plataforma Brasil, que as entrevistas com os profissionais técnicos de 

enfermagem seriam realizadas por um auxiliar de pesquisa ,também técnico de 

enfermagem mas não da equipe da Unidade Neonatal. O treinamento do auxiliar de 

pesquisa foi realizado pela autora, que  também forneceu  material didático sobre a 

TIC e a cópia do projeto original.  Esses materiais foram lidos e discutidos.  Quando 

considerou que a auxiliar de pesquisa tinha apreendido os conceitos da TIC, a 

pesquisadora realizou simulações de entrevistas e as registrou em gravação. A 

auxiliar de pesquisa foi inicialmente entrevistada nas simulações. Depois simulou 

seu papel de entrevistadora. Por fim, a auxiliar de pesquisa ouviu uma entrevista 

piloto que a autora da pesquisa realizou com um dos técnicos voluntários. 

Considerada apta, a auxiliar de pesquisa iniciou sua atuação em campo.  Realizou   

17 entrevistas em um período de dois meses. A dificuldade encontrada nas primeiras 

entrevistas foi quanto ao uso do gravador. Por falhas no manuseio uma entrevista 

teve que ser regravada. Após o período inicial, houve o descarte de uma entrevista, 

realizada com profissional que tinha menos tempo de Instituição do que exigido 
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(antes de março de 2012). O erro ocorreu devido  à falha de não preenchimento do 

item onde era indagado quanto tempo o profissional estava trabalhando na UN. Uma 

voluntária do estudo preencheu o termo de consentimento livre e esclarecido mas 

teve a gravação interrompida pois declarou que não conhecia outro processo de 

trabalho que não aquele, apesar de estar há cinco anos na unidade.  

A autora realizou, além das duas entrevistas-piloto com técnicos de 

enfermagem, 20 entrevistas com enfermeiros da equipe e uma entrevista com a 

gerente de enfermagem. O contato com a técnica  de enfermagem voluntária  na 

pesquisa, que não originou entrevista, também foi feito pela pesquisadora pois 

deveria ter sido utilizado como piloto. 

 As entrevistas realizadas como piloto, serviram de teste para avaliação da 

clareza das perguntas. As respostas obtidas foram consideradas satisfatórias, 

geradoras de unidades de extração de incidentes críticos. Os depoimentos foram 

aproveitados para obtenção dos dados já que não houve mudanças nas perguntas.  

 A entrevista com a gerente de enfermagem serviu para obter informações 

sobre o setor, sobre o núcleo perinatal, seus responsáveis e o histórico de como foi 

criado o time de medicação, além de detalhes do processo de preparo e 

administração de medicamentos idealizado pelo time, do qual a gerente era 

idealizadora e participante. 

A dinâmica desenvolvida durante as entrevistas foi: 

Nos primeiros momentos dos encontros, eram explicados aos sujeitos o 

problema da pesquisa, o objetivo do trabalho, seus princípios éticos e a natureza da 

participação do entrevistado (voluntária, sigilosa e de caráter revogável, caso 

vontade manifesta do entrevistado). O consentimento do entrevistado era obtido com 

o preenchimento e assinatura de duas cópias do TCLE (APÊNDICE 6.1). Após 

assinatura de ambas as partes, uma cópia era entregue ao entrevistado e uma 

mantida pela pesquisadora, para arquivo.  

Dando prosseguimento aos trabalhos, os entrevistadores realizaram o 

preenchimento dos dados socioprofissionais (idade, sexo, tempo de atuação na 

Instituição, vínculo com a Instituição, formação profissional). 

 Em seguida, era feita a exposição de como é o processo de questionamento 

e as especificidades da TIC, exemplificando o que vem a ser incidente crítico. Houve 

o cuidado de usar uma situação não ligada ao tema processos de medicação, 

conforme proposto por Marques (2004). Por fim, com o conceito de TIC 
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compreendido pelo entrevistado, requisito da Técnica (FLANAGAN, 1973), o 

entrevistador iniciava a gravação da entrevista com a leitura do texto constante no 

roteiro de entrevista e reproduzido a seguir: 

Primeiro, gostaria que você pensasse nos processos de medicação, as partes 

que são de responsabilidade da Equipe de Enfermagem. Segundo, gostaria que 

pensasse nos profissionais de enfermagem do setor em que trabalha – incluindo - 

você mesmo - e nos papéis que cada um passou a desenvolver após a última 

revisão das normas, rotinas e POP relativos à medicação e que foi implantada nos 

últimos meses. 

Feito isso, gostaria que se lembrasse de situações que aconteceram nesses 

últimos meses, que você considera serem representativas de aspectos positivos do 

novo processo de medicação. Fale quais situações, as pessoas envolvidas e o que 

resultou desse fato. Por favor, não identifique nominalmente pessoas envolvidas. 

Por fim, gostaria que se lembrasse de situações que aconteceram nesses 

últimos meses, que você considera serem representativos de aspectos negativos do 

novo processo de medicação. Sem citar nomes, fale quais situações, pessoas 

envolvidas e o que resultou desse fato. 

 

 

2.6. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Foram realizadas 39 entrevistas úteis, sendo 20 enfermeiros (48,7% 

daqueles identificados como população do estudo ) e 19 técnicos de enfermagem ( 

57,5% daqueles identificados como população do estudo). A gravação do material 

de cada entrevista só se iniciava após leitura do roteiro e terminava quando o 

entrevistado dava como satisfatória sua participação. A duração média das 39 

entrevistas foi de 10,1 minutos. 

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas 

integralmente no formato de arquivo Word R. A transcrição e arquivamento de todas 

as entrevistas foi realizado exclusivamente pela pesquisadora, para que esta se 

apropriasse de todos os conteúdos. Neste arquivo, foi realizada uma identificação 

padrão para as entrevistas: todas foram codificadas na ordem que foram realizadas, 

por categoria profissional do entrevistado e com a sinalização do plantão a que 
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pertencia a profissional, onde uma cor substituiu as letras que identificam os 

plantões na escala do serviço. Depois que os dados socioprofissionais foram 

trabalhados, todas as identificações foram retiradas. Assim as identificações para as 

20 entrevistas de enfermeiros seguiam a sequência E.1 a E.20, e 19 entrevistas de 

técnicos T.1 a T20, pois a  numeração da entrevista  descartada foi preservada. 

  A partir do material coletado foi realizada a análise dos relatos buscando 

identificar e categorizar os incidentes críticos, seguindo os pressupostos da TIC 

definidos por Flanagan (1973). Conforme recomendado pelo referencial teórico-

metodológico do autor, e por autores como Dela Coleta e Dela Coleta (2004), os 

relatos devem ser submetidos à  análise de conteúdo temática, onde os mesmos são 

lidos e classificados em categorias mais abrangentes (situação, comportamento e 

consequência, com determinação prévia de suas polaridades), buscando sintetizar e 

descrever os dados de forma eficiente e aumentar a sua utilidade, sem prejuízo da 

compreensão, especificidade e validade. Entendida por essência, como 

procedimento para coleta de determinados fatos importantes a respeito do 

comportamento humano em situações específicas, a TIC não deve ser vista 

como um único conjunto de regras rígidas que regem a coleta de dados. Em vez 

disso, deve ser pensada como um conjunto flexível de princípios que devem ser 

modificados e adaptados para cada situação (FLANAGAN, 1954). 

Um trabalho de leitura exaustiva foi realizado, para atender aos moldes da 

análise de conteúdo preconizada por Flanagan (DELA COLETA, 1972). Procurou-se 

identificar relatos válidos para a coleta. Foram considerados relatos válidos aqueles 

que apresentavam a descrição detalhada das situações, comportamentos e 

consequências relativas aos novos processos de medicação utilizados na unidade 

neonatal. No próprio arquivo de entrevistas em WordR eram assinaladas as 

descrições consideradas úteis - com a clara definição, na visão do pesquisador, dos 

elementos situação-comportamento-consequência.  

Apresentamos abaixo um trecho de entrevista, de onde foi extraído um relato 

caracterizando a situação , o comportamento e a consequência de uma atividade do 

processo, considerada pelo entrevistado como positiva: 

 

 “...Uma outra coisa legal é o mapa de medicação, ter sido feito um mapa 
para o dia e um mapa da noite. O que acontecia é que se fazia um mapa 
único. A equipe do dia fazia um mapa com os horários das medicações do 
serviço diurno e com horário do serviço noturno. E o certo era o serviço 
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noturno conferir. Mas como já estava pronto se olhava de repente com mais 
rapidez, acabavam passando alguns  erros. Agora não, (...)a equipe da 
noite faz o dela...a probabilidade deles perderem algum horário diminuiu. 
Até acabam indiretamente checando se o nosso foi feito correto por que são 
obrigados a ler prescrição por prescrição(,,,). Isso eu também achei que deu 
uma melhorada boa...” (E.2). 

 

Deste relato extraiu-se: 

Uma situação positiva (S): A elaboração de dois mapas distintos: um 
mapa para o SD e outro para o SN. A equipe do dia fazia um mapa com os 

horários das medicações do serviço diurno e do serviço noturno, certo era o serviço 

noturno conferir; A entrevistada crê que a mudança trouxe melhorias. 

 Um comportamento positivo (C): cada profissional que elabora o mapa 

precisa, segundo a entrevistada colocar mais atenção sua naquilo; 
 Duas consequências positivas (cs):  

 cs1 - A probabilidade deles perderem algum horário diminuiu 

 cs2 – e acabam indiretamente checando se o nosso foi feito correto (...) e 

de repente até corrigir algum eventual erro que tenha passado. 

O arquivo com a transcrição das entrevistas gerou um segundo arquivo, 

onde  situações, comportamentos e consequências, inferidos pelo pesquisador, 

foram  anotados e identificados como S (situação) e  Sn (situação negativa); C 

(comportamento) e Cn (comportamento negativo); cs (consequência) e csn 

(consequência negativa) , como demonstrado acima. 

 Como mesmo admitiu Flanagan (1954) seu método é apenas mais um de 

análise de conteúdo por categorias. Análise de conteúdo é uma metodologia que 

parte de uma perspectiva qualitativa para um quantitativa, analisando 

numericamente a frequência de ocorrência de determinados termos, construções e 

referências em um texto. Sendo assim, foi realizada uma contagem simples dos 

elementos identificados (Situações positivas e negativas, com seus derivados 

(comportamento e consequência). A disposição por subcategorias foi iniciada, 

utilizando as unidades temáticas Grupo de medicação, Ações da Gerência de 

Enfermagem/ Grupo de Medicação/Time de Medicação e Divisão de Tarefas na 

equipe.   

 Após a qualificação do projeto, uma proposta de utilização de método de 

análise de Bardin (2007) e aproximação com o de Flanagan (1954) foi proposto e 

colocado em prática. De acordo com a autora citada, as diferentes fases da análise 
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de conteúdo se organizam em torno de tre�s polos cronológicos: pré ́-análise; 

exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Bardin 

propõe a aplicação de processos técnicos precisos, sequenciais, que fundamenta-se 

na fragmentação e codificação das falas dos sujeitos em Unidades de Registro (UR), 

que posteriormente vão derivar em categorias temáticas por agrupamento em 

unidade de significação (US). A estratificação da codificação e do posterior 

agrupamento propiciam a elaboração de instrumentos armazenadores desses 

dados.  Assim, para realizar o agrupamento de conteúdos extraídos das 

entrevistas foi montado um quadro onde eram lançados trechos de relatos 

considerados válidos e a eles eram atribuídas as unidades de registro (UR), 

conforme descrito por Bardin (2007), porém, sem perder a sinalização de situação 

(S), comportamento (C) e consequência (cs) positivos ou situação (Sn), 

comportamento (Cn) e consequência (csn) negativos, exigido pelo método de 

Flanagan (1954). O quadro foi elaborado para ter assinalada também a ocorrência 

da mesma fala em outras entrevistas e o total de ocorrências. A autora foi orientada 

a realizar quadros de análise por categoria profissional do entrevistado (APÊNDICES 

6.3 e 6.4). 

 Para mesclagem dos métodos de análise de conteúdo e elaboração das 

categorias, foram elaboradas novas planilhas onde foram dispostos os trechos (UR) 

dos discursos e a seguir era feito o desmembramento da sua identificação , expondo 

seu caráter à luz da análise proposta por Flanagan . O agrupamento do material 

também foi realizado por categoria profissional (APÊNDICES 6.5 e 6.6) 

Para exemplificação no corpo do trabalho foi feito duas versões em miniatura 

(QUADRO 2 e QUADRO 3). Todos os quadros, confeccionados em WordR foram 

colocados, na íntegra, ao final do trabalho (APÊNDICES 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6). A união 

das unidades de significância de cada método originaram 06 categorias (situação, 

comportamento e consequência, 3 com polaridade positiva e 3 com negativa) e oito 

subcategorias de análise (Grupo de Medicação, Divisão de Tarefas, Atividades 

Técnicas e Atuação da Gerência , 04 com polarização positiva e 04 com negativa).
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Quadro 2 - Versão míni quadro Análise de Conteúdo – Unidades de registro ,códigos ,sujeitos, total de repetições e de entradas 

 
U
R 

Unidades de Registro  
Sujeitos/Nº de Unidades de Registro 

To 
tal 

Nº total 
Entradas 
De UR 

E
1

E 
2 

E
3

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E
7

E
8

E 
9 

E
1
0

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

3
1 
S 

Uma outra coisa legal é o mapa 
de medicação...Agora a equipe 
do dia faz só o mapa do dia, a 
equipe da noite faz o dela. 

 2                2   4 2 

3
2 
C 

Agora cada um faz o seu... são 
obrigados a ler prescrição por 
prescrição... você coloca mais 
atenção sua naquilo 

 1                1   2 2 

3
3 
cs 
 

A probabilidade deles perderem 
algum horário diminuiu 

 1                1   2 2 

3
4 
cs 

e acabam indiretamente checando 
se o nosso foi feito correto (...) e de 
repente até corrigir algum eventual 
erro que tenha passado.. 

 1                   1 1 
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Quadro 3 –Versão míni quadro Unidades separadas por categorias situação, comportamento e consequência, com polaridades positivas e negativas 
e total de entrevistas em que foram citadas 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
POS   NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT 

CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

EN 
TRE 
VIS 
TAS 

49 
S 

No novo processo da Neonatal existe um grupo que é 
formado por enfermeiros ( GRUPO/TIME) 

23 08 31 31 16 

53 
S 

E o time de medicação é de enfermeiros específicos para 
o preparo de medicação no plantão (escala de 
medicação) (DIVISÃO DE TAREFAS) 

   20 06 26 24 02 17 

22 
S 

Uma coisa que mudou na medicação e que causava 
muito erro na unidade neonatal era o aprazamento da 
medicação (ATIVIDADES TÉCNICAS) 

10 01 11 10 01 05 

06 
S 

Mas alguns erros nós vimos que ainda estavam 
acontecendo, muitas coisas aconteciam, até que foi 
resolvido pela gerência que se criasse um grupo 
(ATUAÇÃO DA GERÊNCIA) 

07 -- 07 07 05 

121 
S 

Pra nós também trouxe uma confiança, quando a Chefia 
nos chamou e delegou uma responsabilidade. E 
participou quem quis (ATUAÇÃO DA GERÊNCIA) 

06 06 06 05 

31 
S 

Uma outra coisa legal é o mapa de medicação...Agora a 
equipe do dia faz só o mapa do dia, a equipe da noite faz 
o dela. (ATIVIDADES TÉCNICAS) 

03 01 04 04 02 
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Pela interpretação dos quadros chegamos aos seguintes dados: 

Foram extraídos das entrevistas com os enfermeiros 256 unidades de registro 

(UR), com 513 entradas ao longo das 20 entrevistas, que totalizaram 703 entradas-

totais ao final da contagem, por conta das repetições do mesmo relato em uma 

mesma entrevista.(APÊNDICE 6.3) 

Das entrevistas realizadas com os técnicos de enfermagem, obteve-se 132 

unidades de registro, com 338 entradas ao longo das 19 entrevistas válidas, que 

totalizaram 437 entradas-totais ao final da contagem, também por repetição 

(APÊNDICE 6.4). 

No segundo agrupamento em quadros explicativos foi idealizado para 

demonstrar como as unidades de registro foram agrupadas como elementos que 

compõem os incidentes críticos. (APÊNDICES 6.5 e 6.6) os resultados encontrados 

foram: 

a) as 703 entradas-totais de UR coletadas nas entrevistas com enfermeiros 

originaram 148 situações, 214 comportamentos e 341 consequências; 

b) as 437 entradas-totais de UR coletadas nas entrevistas com técnicos de 

enfermagem originaram 118 situações, 154 comportamentos e 165 consequências.  

 

 Dela Coleta (1974), ao falar sobre análise e discussão dos dados, desmembra 

essa etapa do método de Flanagan em três passos distintos porém interligados:  

- análise do conteúdo coletado, buscando isolar os comportamentos críticos 

emitidos pelos entrevistados; 

- disposição dos comportamentos críticos em categorias (para dar maior 

abrangência) 

- levantamento da frequência dos comportamentos positivos ou negativos 

que fornecerão subsídios para identificação de soluções para situações 

problemáticas. 

Assim, todas as etapas dos métodos de Bardin (2007) e Flanagan (1954) para 

análise de conteúdo foram realizados, mesclados, e se mostraram compatíveis e 

equivalentes. 

Muitos autores analisam separadamente situações, comportamentos e 

consequências. E posteriormente apresentam um n de incidentes críticos e o 

submetem à nova análise. Essa não foi a opção feita nesta pesquisa. Para 

fundamentar a escolha de como os dados foram analisados, repetimos aqui o já 
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colocado na página 54 desse estudo: as hipóteses identificadas por um grupo de 

pesquisadores sobre a TIC (BYRNE, 2011), a saber: 

1. O termo Incidente crítico refere-se a uma ocorrência claramente demarcada; 

2. O incidente crítico em si é a unidade básica da análise; 
3. Se um relato detalhado do que realmente aconteceu não pode ser obtido esse 

incidente não é válido.  

 Colocamos também o determinado por Flanagan (1973) e já citado nesse 

trabalho (página 53). O autor, ao descrever as cinco etapas ou passos para 

aplicação do seu método, definiu como quarta etapa a análise de dados e explicou:  

“deve ser resumida, sendo os dados eficientemente descritos para que sirvam à 

avaliações práticas.” 

 

Discussão dos dados:  
Como já foi dito, do conteúdo das 39 entrevistas realizadas foram 

identificados incidentes críticos, distribuídos em 2 categorias: incidentes críticos 

positivos e incidentes críticos negativo, cada qual com 4 subcategorias. Cada 

subcategoria foi nomeada com as mesmas palavras-chaves escolhidas para 

identificação das categorias situação ,comportamento e consequência,  como já 

realizado no estudo de Rossi (2005) e exposto em quadros (QUADROS 5 e 6) As 

palavras-chave TIME DE MEDICAÇÃO, DIVISÃO DE TAREFAS, ATIVIDADES 

TÉCNICAS E ATUAÇÂO DA GERÊNCIA foram as escolhidas. A divisão por 

polaridade positiva e negativa obedeceu rigorosamente o exposto nos  conteúdos 

das entrevistas analisadas, como determina o método (DELA COLETA, 1974), pois 

foi solicitado no início das gravações  que todos os entrevistados falassem sobre 

situações ocorridas recentemente e que considerassem como representativas de 

aspectos positivos/negativos do novo processo de medicação.  Com frequência 

observou-se que a um mesmo fato foi atribuído valor positivo e negativo. E isso 

refletiu decisivamente na escolha de utilização das mesmas palavras-chaves para 

análise. 

 Ficaram assim estratificadas as subcategorias, tanto para incidentes críticos 

positivos quanto para incidentes críticos negativos: 

Subcategorias1 e 5 - Formação do GRUPO DE ENFERMEIROS (TIME DE 
ENFERMEIROS ) responsável pelos processos de medicação; 

Subcategorias 2 e 6 - DIVISÃO DE TAREFAS implantada nos novos processos; 
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Subcategorias 3 e 7 - ATIVIDADES TÉCNICAS desenvolvidas nos novos processos; 

Subcategorias 4 e 8 - ATUAÇÃO DA GERÊNCIA da Unidade nos processos de 

trabalho. 

 Os relatos foram assim agrupados e serão apresentados em discussão como 

Incidentes Críticos dos Processos de Medicação da Unidade Neonatal (página 

99) que serviu de cenário ao estudo, evidenciados pela equipe de enfermagem que 

dele participa. Esse tipo de apresentação, onde os relatos aparecem como situações 

apontadas pelos entrevistados, comportamentos dão especificidade às situações e 

consequências são apresentadas primeiro pela inferência dos entrevistados 

(negativas, positivas) e depois com sua importância validada por fundamentação 

teórica, foi escolhida quando da opção pela mesclagem dos dois métodos. 

Trabalhos realizados com a TIC modificada já foram realizados, inclusive pelo 

grupo que, no Brasil, se dedica à aplicação da Técnica (CARVALHO; CASSIANI, 

2000) 
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Quadro 4 -  Análise de conteúdo – Enfermeiro: Distribuição de UR e sua ocorrência por categorias 
que compõem o incidente crítico e sub categorias nomeadas a partir das Unidades de Significância 

Subcategorias Códigos das Unidades de Registro Total Temas Catego-
rias 

Total 
Geral 

TIME RESP. 
PROCES 

49/50/70/87/139/214 32 

Positivo 
100 

 
 
 

I. 
Situação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148 

DIVISÃO DE 
TAREFAS 

19/28/53/63/73/118/157/170/209                         26 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

22/31/95/101/129/134/183/206/242/245/ 
248 

25 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

01/06/121/122  17 

TIME RESP. 
PROCESSO 

35/49/81 12 

Negativo 
48 

DIVISÃO DE 
TAREFAS 

14/38/53/ 157/187/240                                        
 

15 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

22/31/95/112/144/154/191/204/206/217/225/ 
226/232/251/254 

17 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

115/212 04 

TIME RESP. 
PROCESSO 

04/22/50/51/52//54/55/71/78/87/89/98/101/ 
105/123/125/138/140/141/149/150/152/163/ 
166/215 

57 

Positivo 
156 

 
 

II 
Compor 
tamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
214 

DIVISÃO DE 
TAREFAS 

20/29/52/54/55/57/58/60/64/74/98/101/105/ 
110/119/125/158/166/209/210 

37 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

23/25/27/32/50/57/58//59/60/130/132/134/135
/136/171/203/207/237/238/243/246/249 

36 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

02/07/09/50/79/122/123/178/223/ 26 

TIME RESP. 
PROCESSO 

36/50/51/76/83/152/153/174/197/200 21 

Negativo 
58 

DIVISÃO DE 
TAREFAS 

15/17/39/66/69/76/92/158/159/188/189 
 

18 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

23/96/113//145/147/155/192/205/218/221/226
227/231/233/235/252/255 

17 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

115/116 02 

TIME  RESP. 
PROCESSO 

10/13/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61/72/79/ 
80/88/90/91/99/100/101/102/103/104/106/107 
/109/124/126/127/128/140/142/143/150/151/ 
152/164/165/168/169/181/182/195/196/216 

113 

Positivo 
262 

 
 

III 
Conse-
quências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341 

DIVISÃO DE 
TAREFAS 

08/21/30/52/56/57/58/59/60/61/62/65/72/75/ 
98/99/108/109/111/120/126/127/128/152/159/
167/168/169/211 

68 
 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

11/24/26/27/33/34/56/131/133/135/137/138/ 
172/173/184/185/239/244/247/250 

38 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

03/04/05/08/10/11/12/13/51/72/120/124/163/ 
173/176/177/179/224 

43 

TIME  RESP. 
PROCESSO 

37/77/82/85/86/152/153/175/198/199/202 22 

Negativo 
79 

DIVISÃO  
TAREFAS 

16/18/40/41/42/43/44/45/46/47/48/67/68/77/ 
93/94/160/161/162/180/186/190/241 

33 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

82/97/114/146/148/156/193/199/208/219/220/
222/228/234/236/253/256 

21 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

117/213 03 
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Quadro 5 - Análise de conteúdo  – Técnico de Enfermagem. Distribuição de UR e sua ocorrência por 
categorias que compõem o incidente crítico e sub categorias nomeadas a partir das Unidades de 
Significância 

Subcate 
gorias Códigos das Unidades de Registro Total 

0cor. Temas Catego 
rias 

Total 
Geral 

TIME RESP. 
PROCESSO 

04/45/ 46/65 25 

 
Positivo 

68 

 
 
 

I Situação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
118 
 
 

DIV. 
TAREFAS 

6/33/38/75/92/119     
 

30 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

01/82  13 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

  

TIME. RESP. 
PROCESSO 

  

Negativo 
50 
 
 

DIV. 
TAREFAS 

6/38/49/54 /67/72/77/116/122 36 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

09/106 03 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

14/15/96/101 11 

TIME. RESP. 
PROCESSO 

5/6/31/36/45/46/47/57/61/62/90/100/131 36 

Positivo 
106 

 
 

II 
Comporta

mento 

 
 
 
 
 
 
 
 
154 
 

DIV. 
TAREFAS 

2/4/7/8/16/34/39/40/43/45/47/49 
59/64/76/93 

 
45 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

2/3/4/31/36/37/47/58/59/81/109 25 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

  

TIME RESP. 
PROCESSO 

  

Negativo 
48 

DIV. 
TAREFAS 

7/21/50/51/52/55/68/70/79/84/91/ 
110/114/115/117/123/124/127/128                   
 

37 
 
 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

10/107/108/112 04 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

12/97/99/102/114 07 

TIME. RESP. 
PROCESSO 

04/08//18/28/29/30/32/35/47/48/58/59/60/636
6/81/83/86/87/95/105/119/126/ 
132 

32 

Positivo 
99 

 
 

III 
Consequên

cias 

 
 
 
 
 
 
 
 
165 
 
 
 

DIV. 
TAREFAS 

04/08/17/18/20/32/44/48/74/80/81/94 
120/121/135 

 
44 

ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

04/08/17/19/20/37/73/80/83/86/104/ 23 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

  

TIME RESP. 
PROCESSO 

  

Negativo 
66 

DIV. 
TAREFAS 

19/21/22/23/24/25/26/27/44/51/52/53/54/55/5
6/69/71/78/84/85/88/89/96/111/115/118/        
125/129/130 

 
53 

 
ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

11/41/42/43/44/113 07 

ATUAÇÃO 
GERÊNCIA 

13/98/103/115 06 

 

 



81 

2.7 A CONSTRUÇÃO DO FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS ESTUDADOS 

 

 

Para a análise dos processos de trabalho, objeto desse estudo , uma das 
propostas era o detalhamento desses processos através da elaboração de 
fluxogramas.  

Segundo Silveira (2010) fluxogramação é uma técnica que permite a 

visualização do macroprocesso de operações, sendo este composto por processos, 

que se dividem em tarefas que, por fim, se dividem em atividades. É método gráfico 

de mapeamento, que possibilita análise de dados, de informações e de sistemas 

completos. O tipo mais comum é o fluxo vertical.  

Para Cury (2000), fluxogramas  são construções gráficas que têm a vantagem 

de promover entendimento de qualquer sistema, de forma mais simples e objetiva do 

que o de outros métodos descritivos, sendo de baixo custo e alto impacto. Fluxos 

são um recurso que, ao evidenciar a sequência lógica de um trabalho, oferecem 

condições de realizar uma análise com intuito de melhorar o método que descrevem 

(ROCHA, 1995). 

Numa consulta à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), encontramos como 

descritor exato não o termo fluxograma e sim o termo fluxo de trabalho e sua 

definição em português: “descrição do padrão de funções ou procedimentos 

recorrentes frequentemente encontrados em processos organizacionais, como 

notificação, decisão e ação.”  

  A primeira parte dos trabalhos compreendeu a coleta de informações sobre 

os processos de preparo e medicação realizados pela equipe de enfermagem. A 

coleta foi realizada na leitura de arquivos em PdfR, (ANEXOS 7.1 e 7.2), dos 

procedimentos operacionais padronizados, que foram organizados pelo grupo de 

medicação do setor , revistos e aprovados pela gerência da Unidade. Os arquivos 

foram cedidos pela gerência da unidade. Para complementar as informações 

necessárias sobre os processos de preparo e administração de medicamentos, já 

que o objetivo era realizar um fluxo do processo real , dois encontros com a Gerente 

de enfermagem foram realizados, um inclusive gerando material gravado, o que 

elucidou o porque de fases do processo já estarem modificadas (como a elaboração 

dos mapas, por exemplo) A Gerente de enfermagem também assinou o TCLE, 

concordando em participar do estudo. 
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  A segunda parte dos trabalhos foi de dificuldade  maior: a escolha do modelo 

de fluxo a seguir. Logo foi detectado que havia pouca definição da divisão de tarefas 

relativas às etapas preliminares e de preparo de medicamentos entre os dois 

elementos que, na escala, possuem essa incumbência. Dessa forma, alguns 

modelos de fluxo não se aplicavam ao processo de preparo realizado pelos 

enfermeiros do setor e foram descartados. Optou-se por realizar  os chamados  

fluxos de atividades. 

  A terceira parte dos trabalhos , de manufatura dos fluxos de atividades em 

planilhas Excel R originou duas versões: fluxo horizontal e fluxo vertical. Segundo a 

literatura consultada, o modelo mais utilizado em estudos das mais diversas áreas é 

de fluxo vertical. O fluxo vertical escolhido foi aquele onde o fluxo em si,  com suas 

representações simbólicas é acompanhado de mais uma coluna, onde devem ser 

anotadas respostas para as perguntas básicas( onde, por quê, como e quando). A 

outra em fluxo horizontal puro e simples, que foi descartado. Os processos envolvem 

muitas atividades e a representação gráfica horizontal sem acompanhamento dos 

elucidativos onde, porque, como e quando além de longa não seria tão útil numa 

revisão dos processos, pois não seria capaz de fornecer elementos para posterior 

simplificação ou refinamento do trabalho, por meio de automático levantamento das 

condições e razões operacionais O fluxo horizontal com colunas explicativas foi 

finalizado e sua estrutura axial serviu de base para a elaboração dos fluxos verticais 

de atividades , bem detalhados, e apresentada como produto desse estudo. Para 

uma apresentação mais didática dos resultados o processo de preparo foi dividido 

em etapa preliminar de preparo, 1ª etapa de preparo e 2ª etapa de preparo. Já o 

processo de administração de medicamentos é apresentado como distribuição e 

administração. A análise e discussão será feita seguindo essa divisão. 
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente serão apresentados e discutidos os dados socioprofissionais dos 

profissionais que participaram deste estudo.  

Posteriormente,  serão exibidos e discutidos os resultados obtidos nesse 

estudo,  de acordo com a sequência dos objetivos  específicos propostos. Primeiro 

os   fluxogramas de atividades dos processos de preparo e administração de 

medicamentos, versão vertical , gerados a partir de planilhas. Os fluxos foram 

elaborado em cumprimento ao objetivo de caracterização dos processos de 

medicação desenvolvidos na Unidade. Na sequência, a apresentação das categorias 

e subcategorias de   incidentes críticos positivos e negativos  dos processos de 

medicação da Unidade Neonatal, obtidos a partir de situações, relatadas  pelos 

entrevistados. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DO ESTUDO 
 

A população do estudo, constituída por 39 profissionais de enfermagem 

forneceu dados para caracterização socioprofissional. Os resultados estão 

apresentados em quadros. 

 
Quadro 6 – Amostra do estudo e sua distribuição por categoria profissional. Unidade Neonatal / 
HUPE. Rio de Janeiro- RJ, 2013 
População do Estudo Número  

Enfermeiros entrevistados 20 
Técnicos Entrevistados  19 
Amostra do estudo  39 

 
Quadro 7 – Distribuição dos profissionais entrevistados por turno de trabalho.  
Unidade Neonatal / HUPE. Rio de Janeiro- RJ, 2013. 
Amostra do Estudo  Plantão  

Diurno 
Plantão 
Noturno 

Enfermeiros entrevistados 16  04 
Técnicos entrevistados 07  12 
Total de Profissionais entrevistados por turno de 
trabalho 

23  16 

 

Ao analisar separadamente as categorias profissionais, a maioria dos 

enfermeiros entrevistados (80%) são do serviço diurno (SD). E a maioria dos 
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Técnicos entrevistados (63%) são do serviço Noturno (SN). Isso se deveu 

principalmente ao fator disponibilidade de tempo dos entrevistadores. Ao analisar 

conjuntamente as categorias de Enfermeiros e Técnicos entrevistados, a maioria dos 

profissionais (59% contra 41% )realizava suas atividades assistenciais no SD.  

 
Tabela 1. Variáveis socioprofissionais dos Enfermeiros entrevistados.  Unidade Neonatal / HUPE. Rio 
de Janeiro- RJ, 2013.  

Enfermeiros 

Dados socioprofissionais Número Percentagem 
Sexo  
Masculinos 01 5% 
Femininos 19 95% 
Faixa etária   
Até 25 anos 1 5% 
de 26 a 30 anos 2 10% 
de 31 a 35 anos 5 25% 
de 36 a 40 anos 5 25% 
de 41 a 45 anos 3 15% 
de 46 a 50 anos 1 5% 
de 51 a 55 anos 3 15% 
de 56 a 60 anos 0 0% 
acima de 60 anos 0 0% 
Tempo de instituição   
Até 5 anos 11 55% 
de 6 a 10 anos 6 30% 
de 11 a 15 anos 0 0% 
de 16 a 20 anos 3 15% 
de 21 a 25 anos 0 0% 
de 26 a 30 anos 0 0% 
acima de 30 anos 0 0% 
Vínculo empregatício   
Estatutário 13 65% 
Contratado 1 5% 
TPB 6 30% 
Formação profissional   
Básica exigida 0 0% 
Acima 20 100% 
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 Dos enfermeiros entrevistados, apenas 01 é do sexo masculino (5% do total). 

Quanto a variável idade, a maioria(75%) afirmou ter  idade entre 26 a 45 anos 

completos. A média de idade calculada  ficou em  38,7 anos.  

Foi indagado aos enfermeiros  participantes qual o tempo de vínculo 

empregatício  com a instituição. Dos  20 entrevistados, 17 (85%)  tinham entre 5 a 10 

anos.  

Quanto ao vínculo empregatício, profissionais Enfermeiros da Instituição 

podem ser estatutários, contratados ou em treinamento profissional por bolsa (TPB). 

Dentre os 20 Enfermeiros entrevistados, 13 (65%) são estatutários, 01(5%) é 

contratado e 06 (30%) são TPB.  

Finalizando os dados socioprofissionais levantados,  no item,   formação 

profissional, os 20 enfermeiros entrevistados (100%) declararam  possuir formação 

acima da básica exigida para o exercício da profissão (graduação em 
enfermagem). Desses, 12 (60%) afirmaram ter uma   pós-graduação do tipo latu 

sensu, 02 (10%) tinham dois latu sensu e 03 (15%) três  latu sensu.  Os outros 3 

(15%) possuía, além do lato sensu, stricto sensu (mestrado).  

 
Tabela 2 – Detalhamento do grau de escolaridade dos enfermeiros entrevistados. Unidade 
Neonatal/HUPE. Rio de Janeiro- RJ, 2013 
Enfermeiros 
 

Número Porcentagem

3° grau completo com 1 lato sensu 12 60% 

3° grau completo com 2 lato sensu 02 10% 

3° grau completo com 3 lato sensu 03 15% 

3° grau completo com 1 lato sensu e mestrado 01 05% 

3° grau completo com 2 lato sensu e mestrado 02 10% 
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Tabela 3. Variáveis socioprofissionais dos Técnicos de enfermagem entrevistados.  Unidade Neonatal 
/ HUPE. Rio de Janeiro- RJ, 2013. 

Técnicos de Enfermagem 
                                                                                    
Dados socioprofissionais  Número Percentagem 

Sexo   

Masculinos 01 5,3% 

Femininos 18 94,7% 

Faixa etária   

Até 25 anos 0 0% 

de 26 a 30 anos 1 5% 

de 31 a 35 anos 0 0% 

de 36 a 40 anos 0 0% 

de 41 a 45 anos 6 32% 

de 46 a 50 anos 5 26% 

de 51 a 55 anos 5 26% 

de 56 a 60 anos 2 11% 

acima de 60 anos 0 0% 

Tempo de instituição   

Até 5 anos 4 21% 

de 6 a 10 anos 0 0% 

de 11 a 15 anos 1 5% 

de 16 a 20 anos 7 37% 

de 21 a 25 anos 4 21% 

de 26 a 30 anos 2 11% 

acima de 30 anos 1 5% 

Vínculo empregatício   

Estatutário 16 80% 

Contratado 3 15% 

TPB 0 0% 

Formação profissional   

Básica exigida 11 57,9% 

Acima 8 42,1% 
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Tabela 4. Detalhamento do grau de escolaridade dos Técnicos de enfermagem entrevistados. 
Unidade Neonatal / HUPE. Rio de Janeiro- RJ, 2013. 
Técnicos de Enfermagem  
 

Número Porcentagem 
  

2º grau técnico 11 57,9% 

3° grau incompleto 2 10,5% 

3° grau completo 3 15,8% 

3° grau completo com 2 graduações 1 5,3% 

3° grau completo com lato sensu 1 5,3% 

3° grau completo com 2 lato + stricto sensu 1 5,3% 

 

A maioria dos profissionais técnicos de enfermagem entrevistados são do 

sexo feminino. Como no grupo de enfermeiros, apenas 1 (5,3%) era do sexo 

masculino. No grupo, 16 (84%) tem idade entre 41 a 55 anos completos e a média 

de idade encontrada foi  de 47,3 anos. Constatou-se que os técnicos da unidade 

são, em média, mais velhos que os enfermeiros e estão concentrados nas faixas 

etárias de maior idade.  

 Quanto ao tipo de vínculo empregatício, na instituição que serviu de cenário 

para esse estudo  profissionais técnicos de enfermagem podem ser estatutários ou 

contratados. Não há bolsa para nível médio na Instituição. Dos 19 técnicos 

entrevistados, 16 (84,21%) declararam ser estatutários. Os outros 3 (15,79%) 

responderam que eram contratados. 

Foi indagado aos participantes qual o tempo de vínculo empregatício com a 

instituição. Resultados diferentes foram observados nas amostragens de técnicos e 

enfermeiros. Houve uma distribuição de profissionais entre mais faixas de tempo de 

serviço. Uma concentração (13 profissionais ou 69%) foi encontrada na faixa de 16 a 

30 anos de tempo de serviço. Porém uma faixa representativa (4 profissionais ou 

21%) tinha um tempo de serviço de até 5 anos. 

Finalizando os dados socioprofissionais levantados, temos o item de análise 

de formação profissional. Entre os 19 técnicos de enfermagem, 8 (42,1%) tinham 

além da formação básica exigida – segundo grau  técnico em enfermagem - para o 

exercício da profissão.  A tabela 4 esclarece que , dentre os 8 profissionais, 2 

(10,5%) tem 3º grau incompleto, 4 (21,1%) tem até 2 graduações, 1 (5,3%) possui 

graduação e um  latu sensu e 1 (5,3%) 3º grau completo,  com 2 lato sensu e 1 

stricto sensu (mestrado). 
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3.1.1 Caracterização dos sujeitos: análise comparativa  

 

 

 Uma análise conjunta dos dados apresentados acima foi realizada,  para que 

se traçasse  um perfil da equipe de enfermagem  que exercia atividades 

assistenciais na Unidade Neonatal (Tabela 5) à época do estudo,   Os dados 

apontaram que a  maioria dos profissionais   da equipe era do sexo feminino, com 

idade acima de  40 anos , trabalhando na instituição sob regime estatutário, com 

tempo de serviço de até 10 anos, possuindo formação profissional acima do mínimo 

exigido.  

 Para contextualizar: O Núcleo Perinatal foi inaugurada em 2006. O ingresso 

nos quadros funcionais se deu por concurso público, realizado especificamente para 

atuação no serviço, no ano de 2000 e exigia dos profissionais de nível superior 

formação específica (residência ou especialização) . A concentração de profissionais 

com até 10 anos de atuação na instituição, em vínculo empregatício estatutário,  

com mais de 40 anos de idade e com grau de instrução que inclui pós-graduação  

pode ser entendido como indicativo de que esses profissionais são egressos do 

primeiro concurso público para lotação do Núcleo e que por essa forma de admissão 

de pessoal -  concurso público - houve  baixa renovação dos quadros funcionais. 
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Tabela 5 – Caracterização da equipe de profissionais de enfermagem entrevistados. Unidade 
Neonatal / HUPE. Rio de Janeiro, 2013. 
CARACTERÍSTICAS SOCIOPROFISSIONAIS  N°  (%)

CATEGORIA PROFISSIONAL 
Enfermeiro 20 51,28

Técnico de enfermagem 19 48,72

SEXO 
Feminino 37 94,78

Masculino 02  5,22

FAIXA ETÁRIA 
41 a 50 anos 15 38,46

51 a 60 anos 10 25,64

31 a 40 anos 10 25,64

21 a 30 anos 04 10,26

TEMPO DE INSTITUIÇÃO 
Até 10 anos 21 53,85

De 11 a 20 anos 11 28,21

De 20 a 30 anos 06 15,38

Acima de 30 anos 01 2,56

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Estatutários 29 74,36

Outros 10 25,64

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

3° grau com pós 28 71,80

Básica exigida 11 28,20

TOTAL 39 100,0
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3.2 FLUXOS DE ATIVIDADES: PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO 

DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA 

UNIDADE NEONATAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

 

 

Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2
O QUE? / QUEM?

FLUXOS DOS PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DA MEDICAÇÃO. ETAPAS 
PRELIMINARES

O QUE? / QUEM? O QUE? / QUEM?

Todos os itens 
foram feitos e 

checados?Sim

Não

Início

Troca de plantão. Enfermeiros trocam 
informações sobre medicação com a 

equipe anterior

Recebem da equipe anterior o 
mapa das últimas 12 horas

Enfermeiro  atua conforme a situação 
(evento adverso)

Elabora novo mapa para as12 horas  de 
preparo que é responsável

Lêem livro de ordens e ocorrências do 
setor e iniciam registros do dia.

Registra ocorrência 

Reúne todas as prescrições do dia 
anterior. Checa todos os itens

A

O termômetro está 
ok?

Sim

Não

Faz lista nominal de pacientes em uso 
de medicamentos controlados e/ou 

especiais e encaminha.

Preenche os rótulos das infusões

Preenche as etiquetas de 
medicações 

Avisa o líder e verifica a 
necessidade de colocar as 

medicações no isopor.

Confere os medicamentos e 
soluções para preparo

Conferência da caixa de 
psicotrópicos, com reposição de 
estoque e lacre se necessário.

Confere o termômetro da 
geladeira

A

B

A quantidade de 
materiais, soluções 
e medicamentos é 

suficiente?

Sim

Não

Confere os materiais necessários ao
preparo

Avalia os medicamentos 
manipulados que se encontram 

na unidade

Repõe as quantidades 
necessárias/preenche ou 
solicita preenchimento de 

impressos

B

Há necessidade 
de preparo de 
medicação de 

parada?

Sim

Não

Preenche as etiquetas de 
medicação de PCR

Termino das atividades preliminares

X

Entrada no setor: retirada 
de adorno e lavagem das 

mãos
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Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2

FLUXOS DOS PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DA MEDICAÇÃO. ETAPAS DE 
PREPARO

O QUE? / QUEM? O QUE? / QUEM? O QUE? / QUEM?

Faz desinfecção da 
bancada, cubas,  

bandejas e 
prancheta.

Fixa rótulos na 
prancheta

Coloca gorro e 
máscara. Faz o 
mesmo com o 
enfermeiro  1. 

Prepara 
medicamentos 

orais
(Produção das 4 

Identifica os 
medicamentos 

DC

Reúne o material necessário para o 
preparo das medicações orais.
Produção das próximas 4 horas

Prende cabelos e retira adornos.

X

Guarda 
medicamentos na 

geladeira

Retira todos os 
materiais da 
bancada e 
desinfeta a 

bancada. Retira as 
luvas

Separa os 
materiais e 

medicamentos 
necessários ara o

preparo de 
medicações IV/IM 
(produção das 4 
próximas horas)

Veste capote e luva  
estéril , nesta ordem

Ajuda na 
paramentação do 

enfermeiro "1"

Abre o campo 
estéril 

Calça luvas de 
procedimento.

Espera o 
Enfermeiro "2" 

organizar o 
ambiente de 

preparo

E F

DC

Organização do 
ambiente de 

preparo

Prepara as 
medicações 
injetáveis. 

Auxilia na
manutenção da 

técnica asseptica do 
preparo.

Prepara os soros 
e infusões

Rotula as 
medicações e 

infusões

E F

Auxilia na
manutenção da 

técnica asseptica do 
preparo.

Há
pacientes 
com NPT 

ou 
Hemoderiva

dos 
prescritos?

Sim

Não

Receber 
NPT e 

Hemoderivad
os. Manipular

para 
fracionament

o e 
instalação de 

conectores

Auxilia na
manutenção da 

técnica asseptica do 
preparo.

Separa em cuba rim 
ou bandeja

Armazena 
medicação na 

geladeira e separa 
aquelas a enviar 

para o setor.

Retira os 
paramentos e 

higieniza as mãos

Organiza a sala 
deixando-a em 
condições para 
novos preparos

HG

Lava as mãos e antebraços. 
Calça luvas de 
procedimento.

Retira luvas. 
Higieniza as 

mãos.

Lava as mãos 
com técnica
asséptica.

Higieniza  as 
mãos.

Retira luvas. 
Higieniza as 

mãos.
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FLUXOS DOS PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DA MEDICAÇÃO: 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Enfermeiro da Assistência Enfermeiro da Medicação (1 ou 2) Técnico de Enfermagem

Início

Separa medicações do horário

Entrega para o enfermeiro da 
assistência, as medicações para a 

administração em acessos 
profundos

Entrega para o enfermeiro da 
assistência as infusões venosas 

(HV, NPT)

Entrega para o técnico as 
medicações prescritas para a 
criança que esta sob os seus 

cuidados.

Retorna a sala de medicação

Recebe medicação de uso 
intravenoso e administração em 

acesso profundo

Confere a medicação com as 
prescrições

Separa material para 
administração com técnica 

asséptica

Higieniza as mãos

Administra medicação com uso de 
técnica asséptica

O Acesso é 
PICC?

Não

Sim

Realiza flush com soro 
fisiológico

"Checa" na prescrição os 
medicamentos

Anota medicações no balanço 
hídrico

Confere as medicações com a 
prescrição

Recebe as medicações da criança 
que esta escalado:  

Higieniza as mãos e 
calça as luvas de 

procedimento

Separa material para 
administração 

A medicação é 
parenteral?

Não
Sim

Instalar observando 
precaução de prevenção 

de infecção

Administrar conforme prescrição 
observando precauções universais

Descartar materiais e 
luva de procedimentos.

Higieniza as mãos

"Checa" na prescrição os 
medicamentos

Anota medicações no balanço 
hídrico

Descartar material.
Retirar paramentos

Higieniza as mãos

Fim

Fim
Fim
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Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 Enfermeiro 1 Enfermeiro 2

FLUXOS DOS PROCESSOS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DA MEDICAÇÃO:.ETAPA DE  
DISTRIBUIÇÃO / 2a  ETAPA DE PREPARO

O QUE? / QUEM? O QUE? / QUEM? O QUE? / QUEM?

Há medicações 
prescritas para o 

horário?

Sim

Não

Aguarda o horário para entregar 
medicação na unidade neonatal.

Entrega medicamentos para a equipe 
da assistência. 

Retorna à sala de medicação

Aguardam os próximos horários de 
medicação e saída de novas 

prescrições

J

HG

Sairam novas 
prescrições/houve 

mudanças nas 
precrições?

Sim

Não

Atualiza o mapa

Distribui as medicações,
para a equipe de enfermagem 
responsável pela assistência. 

Assina e carimba as prescrições

Apraza as prescrições

J I

K

Atualiza a lista de medicamentos 
controlados se necessário

Prepara  novas identificações de 
medicações e infusões

Repetir os passos 
de armazenamento 

ou envio de 
medicações a 

serem 
administradas.

Organiza a sala para novos 
momentos/entrega ao próximo turno.

Checa a organização da sala para  
realizar o novo momento de preparo

Executa os 
passos do 
processo 

necessários para 
a realização da 

2a etapa de 
preparo.

Executa os 
passos do 
processo 

necessários para 
a realização da 

2a etapa de 
preparo.

Repetir os passos 
de armazenamento 

ou envio de 
medicações a 

serem 
administradas.

Distribui medicamentos para a equipe 
de assistência. Retorna a sala de 

medicação.

K

Terminou o turno 
de 12 horas? 

Chegou a 
rendição?

Sim

Não

Aguardam no setor

Executam passagem de plantão

Fim

Há novos horários 
previstos?

Sim

Não

I

Higieniza  as mãos.
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3.2.1 Análise do Fluxo de Preparo e Administração de Medicamentos  

 

O fluxograma confeccionado em cumprimento ao objetivo desse estudo foi 

desmembrado e apresentado em 4 páginas, para facilitar a visualização das 

atividades apontadas como a reavaliar . Algumas considerações apresentadas 

nessa análise sugiram já da leitura da cópia do arquivo , em Word R dos 

procedimentos. Outras surgiram da  confrontação do arquivo do procedimento 

operacional padrão (POP) de preparo e administração de medicamentos(ANEXO 

7.3) com sua derivação, a fluxogramação. 

Quando da leitura dos arquivos em Word R foi observado que o procedimento 

de higienização das mãos, cuja realização é considerada procedimento crítico para 

segurança do paciente , são pouco explicitados nos POPs de medicação e contém 

pelo menos uma inconsistência. A prática adotada pelos profissionais da unidade, 

que pode ser ,indiscutivelmente, considerada adequada, pelos índices de infecção 

hospitalar estatisticamente favoráveis que o setor apresenta, é pouco pontuada nos 

arquivos escritos. E merecem uma revisão. 

A NR-32 determina (em seus artigos normalizadores), que é proibido o uso de 

adornos em ambiente hospitalar. Assim, todos os profissionais que trabalham em 

instituições de saúde em contato direto com pacientes devem retirar seus adornos 

no início dos trabalhos, não sendo admitido hoje utensílios como cordões, inclusive 

os para crachás e óculos.. Por ser normalização revista recentemente, há 

necessidade de realização de atualizações com a equipe para que a adesão à essa 

medida seja maior. Cabe aqui dizer que, ao contrário da higienização das mãos, que 

é citada no plano de contingência, a proibição dos adornos e a indicação de manter 

cabelos sempre presos não era contemplada à época da realização do estudo. 

 Ainda na NR-32 há recomendação que para cada situação de risco sejam 

adotadas medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho 

seguro. Assim, em correção,foi colocada uma anotação, logo no início do fluxograma 

estabelecendo processo predefinido: indicação da retirada de adornos e higiene das 

mãos (que aparece aqui como lavagem pois deve ser  realizada  na entrada dos 

profissionais no setor, sendo portanto, obrigatória como primeira higienização).   

 Outra questão evidenciada com a leitura dos arquivos em WordR foi o não 

agrupamento dos impressos utilizados para reposição de medicamentos e insumos. 

Sempre disponíveis no setor, esses impressos (ANEXOS 7.6 a 7.11) deveriam ser 
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agrupados em arquivo, em um processo de manualização. Os manuais constituem-

se numa importante fonte bibliográfica técnica constituindo-se em fonte de pesquisa 

para todos os profissionais, inclusive aqueles em processo de capacitação, como os 

Residentes da Instituição Também criam facilidades para trabalhos de 

reorganização, como os que o grupo de medicação já está engajado. 

 Quanto aos fluxos, a primeira página traz as aqui denominadas etapas 
preliminares (pág. 90). Sua análise evidencia:  

- realização de 25 atividades, sendo 4 tomadas de decisão e 21 atividades diversas, 

desenvolvidas desde a entrada no setor até momentos antes do início das etapas de 

preparo. As atividades são descritas como de atribuição dos enfermeiros da escala 

de medicação. Entretanto, não há nenhuma definição de papéis entre os dois 

enfermeiros. Em estudos sobre processos de trabalho, perguntas não podem deixar 

de ser feitas. Entre elas se há distribuição igualitária de tarefas (o que é desejável) 

ou duplicidade na execução de tarefas (o que deve ser eliminado). A não definição 

dos papéis portanto deve ser resolvida. Os fluxos preliminares foram então 

desenvolvidos em um único eixo central para representar todas as atividades;  

- atividade de reunião das prescrições e o ckec-list da mesma, a fim de observar se 

todas as medicações foram checadas. Essas atividades podem ser entendidas como 

atividades possibilitadoras de um dos processos que compõem um sistema de 

medicação: o monitoramento. A prescrição é documento componente do prontuário 

e sua revisão é uma das atividades que possibilitam o monitoramento do sistema de 

medicação (COIMBRA, 2004) O ponto que pode ser reavaliado é a adoção simples 

do “checar a medicação”. Segundo orientações do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo, o ideal é a anotação em folha própria, por parte do 

profissional que realizou a ação, de qual medicação foi administrada e a que horas 

(COREN-SP, 2009). Isso poderia resolver possíveis casos em que dúvidas não 

possam ser elucidadas só com a leitura do mapa de medicação e a checagem dos 

horários aprazados em prescrição.  

- transcrição dos medicamentos prescritos , com base nas prescrições liberadas 

para o sistema no dia anterior. Segundo a ANVISA (2013), erros de medicação e 

eventos adversos a medicamentos estão entre as falhas mais frequentes nos 

cuidados em saúde, sendo sempre evitáveis. Na maioria das vezes poderiam ser 

interceptados em três fases do processo de medicação –prescrição, dispensação e 

administração, as quais envolvem ações multiprofissionais de equipes médicas, de 
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enfermagem e farmacêuticas. Dentre os tipos de erros de medicação , constantes na 

classificação da NCCMERP(2001) , administrar medicamento desnecessário 

equivale a qualquer erro da classe medicamento errado. Preparar medicamentos 

com base em prescrições do dia anterior propicia esse erro. 

 Segundo artigo 1º da Resolução 281/2003 do Conselho Federal de 

Enfermagem, é vedado a qualquer profissional de enfermagem o ato de executar 

prescrições de medicamentos por mais de 24 horas, salvo quando validada em 

termos legais (COFEN, 2003).  

- elaboração do mapa de medicação, preenchimento de rótulos e etiquetas de 

identificação – duas atividades de transcrição. A primeira é inovação introduzida pelo 

grupo de medicação no processo. Ainda sobre as questões de monitoramento, 

o mapa se transforma em documento propiciador do processo de monitoramento. 

Positiva também a existência do livro de ocorrências do setor. Porém, quando da 

coleta de dados, não eram realizadas notificações dos eventos adversos de 

medicação. Em cumprimento à a Resolução da Diretoria Colegiada de número 36, a 

RDC 36/2013, que institui as ações para a promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de saúde, notificação deve ser obrigatoriamente 

realizada. Cabe aqui ressaltar que o Hospital já instituiu seu Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP) e o grupo de medicação já estuda adoção de estratégias para o 

cumprimento dessa normalização. 

Em seguimento, a segunda página de fluxos (pág. 91) traz a etapa  aqui 

denominadas Preparo de Medicação. Em sua análise evidenciamos: 

- 33 ações, sendo 1 tomada de decisão; 

- Uma clara e adequada divisão de tarefas entre o enfermeiro que realizará o 

preparo (aqui chamado Enfermeiro 1) e o que auxilia na manutenção da técnica 

asséptica do preparo, na rotulagem dos produtos e acondicionamento dos mesmos, 

sendo 15 ações e uma tomada de decisão a cargo do enfermeiro responsável pelo 

preparo ( Enfermeiro 1) e 14 ações a cargo do enfermeiro auxiliar de produção  

(Enfermeiro 2). Aqui fica evidente a boa utilização do recurso humano disponibilizado 

para realizar as atividades ( enfermeiros em escala fixa de medicação). 

- acertadas atividades em prol da manutenção das condições assépticas da linha de 

produção das medicações e do acondicionamento dos produtos. 

  Contextualizando. A Instituição ainda não estruturou um sistema de 

medicação unificado. Essa assertiva baseia-se no que é preconizado na literatura, 
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em modelos como de Oliveira e Melo (2011). Processos de preparo e administração 

são inúmeros, e variam por unidades. A dispensação é mista. E o monitoramento 

está sendo estruturando, sendo realizado também de forma pontual. Dentro dessa 

realidade institucional, o grupo elaborou uma linha de preparo utilizando técnica 

asséptica, ambientada em local exclusivo para preparo, de acesso restrito, com dois 

profissionais responsáveis pelas etapas desse processo a garantir a assepsia do 

preparo e o controle de variáveis ambientais, como a temperatura.  

 Convém ressaltar que há forte tendência pela adoção de dispensação em 

dose unitária, que vem a ser a manipulação satélite de medicações ( na farmácia, 

sob a responsabilidade do farmacêutico, em câmara de fluxo aero laminar) e 

distribuição nos diversos setores por meio de dose unitária, não havendo estocagem 

interna nos setores. Tal prática, segundo Silva (2103), além de reduzir a sobrecarga 

gerada pelo aumento crescente da complexidade da terapia medicamentosa, 

maximiza a segurança no sentido de minimizar o risco de contaminação, além de 

otimizar o fluxo de trabalho e os custos gerados por conta de desperdícios 

desnecessários. No setor, toda as atividades de preparo foram idealizadas para 

minimizar o risco de contaminação, diminuir custos e prevenir erros de medicação , 

já que o sistema de dispensação do HUPE pode ser definido como misto, com 

dispensação por parte da farmácia de medicamentos manipulados em doses para 

estocagem, dispensação de medicamentos comerciais em dose 

individualizada(enterais), dispensação de medicamentos parenterais pra 

reconstituição e diluição por parte dos enfermeiros do setor em dose individualizada 

e dispensação de produtos manipulados por terceiros, como as formulações de 

nutrição parenteral em dose individualizada e manutenção de estoque de 

medicamentos e soluções, tais como soros, ampolas de eletrólitos, medicações de 

uso comum – principalmente para controle da dor – e psicotrópicos. 

 A seguir, a 3ª página de fluxos (pág. 92) traz a etapa aqui denominada 

Administração de Medicação. Em sua análise evidenciamos: 

- 26 atividades, subdivididas de acordo com quem  que as realiza: 

- 11 atividades, sendo uma tomada de decisão, a cargo dos enfermeiros da 

assistência. O enfermeiro realiza administração de medicamentos em acesso 

vascular profundo, com técnica asséptica, como preconizado pela legislação vigente. 

E, devido a técnica de higienização das mãos, uso de paramentos e observação de 

técnica asséptica, se envolve na administração de medicamentos de vários 
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pacientes sob a sua responsabilidade. Sua presença no setor garante a adequada 

supervisão do trabalho do técnico de enfermagem. 

- 10 atividades, sendo uma tomada de decisão, a cargo do técnico de enfermagem, 

que participa administrando medicamentos prescritos apenas para pacientes sob a 

sua responsabilidade direta, a fim de não propiciar infecção cruzada, e em via 

venosa periférica, em consonância com a legislação vigente. 

- 5 atividades a cargo dos enfermeiros da medicação. Aqui o processo é de 

distribuição da produção, simplificado em sua demonstração, mas de imprescindível 

representação em uma correta realização da fluxogramação. Aparece em mais 

detalhes no fluxo 4. Volta a não existir a definição de papéis, o que, segundo a 

literatura consultada propicia erros em qualquer realidade de processo de trabalho, e 

agrava os ocorridos em processo com divisão de tarefas . Outra situação criada é a 

de baixa agregação de valor a uma atividade ou atividades realizadas, o que 

contraindicaria a permanência de um profissional para o seu desenvolvimento 

(CAMPOS; LIMA, 2012) 

   Na última página de fluxogramação (pag. 93) estão representadas as etapas 

posteriores  de distribuição e preparo – denominadas no título do fluxo como  etapa  
de distribuição e 2ª etapa de preparo . A divisão dos processos de preparo em 

duas etapas foi idealizada em consequência de ser a 1ª etapa realizada com base 

nas prescrições médicas do dia anterior. Isso porque a maioria dos medicamentos , 

reconstituídos e diluídos, para uso endovenoso, e de utilização mais comum em 

Neonatologia , poderiam ser manipulados em um único momento e acondicionados 

em geladeira, mantendo sua estabilidade . O preparo com técnica asséptica, em 

ambiente exclusivo e restrito, com material para acondicionamento exclusivo de 

medicamentos sob refrigeração, são recursos disponíveis. Assim, terapias como as 

com antimicrobianos poderiam ser manuseadas em um único momento de 

produção, caso as atividades começassem com a prescrição do dia.  Segundo 

Michels e Silva (2012), as fases do gerenciamento de processos, em busca de 

melhoria contínua, como é desejável em ambientes de instituições de saúde, por 

exemplo, envolve, entre outras , a otimização do processo, melhorando a sua 

eficiência e eficácia, com redução de custos - prática de qualidade e com redução 

dos erros. A realização de metodologias de avaliação dos processos de trabalho, 

como a de mapeamento por fluxos, tem como uma de suas bases a eliminação de 
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etapas desnecessárias. Assim, uma reavaliação da segunda etapa de preparo 

poderia ser realizada e discutida pelo grupo. 

 

 

3.3 APRESENTAÇÃO  DOS INCIDENTES CRÍTICOS DOS PROCESSOS DE 

MEDICAÇÃO DA UNIDADE NEONATAL 

 

 

Foram apresentados 74 incidentes críticos do processo de trabalho de 

preparo e medicação na unidade neonatal, sendo 37 positivos e 37 negativos. 

A disposição dos incidentes por subcategorias , sua ocorrência em números 

absolutos e percentuais aparece na tabela abaixo: 

 
Tabela 6 - Incidentes Críticos - Distribuição por Categorias e subcategorias 
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3.3.1 Apresentação dos incidentes críticos positivos 

 

 

3.3.1.1 Subcategoria 1 - Incidentes Críticos positivos ligados à criação do GRUPO 
DE ENFERMEIROS(TIME DE MEDICAÇÃO) com a responsabilidade de 

modificar, implantar e monitorar os processos de medicação. 

 

 

 Em 33 da 39 entrevistas realizadas com a equipe (84,6%) foi identificada a 

análise crítica de que a criação de um grupo de enfermeiros para ser responsável 

pelos processos de medicação da equipe de enfermagem da Unidade Neonatal 

representa aspecto positivo do novo processo . Em algumas entrevistas, houve a 

repetição do mesmo relato. No total, 67 relatos de situação foram obtidos e 

agrupados nessa subcategoria. Destes foram extraídos 6 incidentes críticos , onde a 

situação da criação do grupo de enfermeiros foi relacionada à consequências 

positivas, por demonstrarem que os profissionais planejam , executam, reavaliam e 

controlam os processos de medicação, atuando nas situações que precisam ser 

revistas, exercendo adequadamente suas funções de responsáveis legais pelas 

ações de enfermagem e de participantes  de uma equipe multidisciplinar de uma 

instituição de ensino, agregando valor aos processos de trabalho por terem sua 

formação básica de nível superior acrescida pela necessária atualização 
profissional que os habilita para todas essas funções. 

 
Relatos: 
 
 “...A partir do novo processo aqui na unidade neonatal existe um grupo que 

ele é formado por enfermeiros específicos para essa parte de medicação, 
eles fazem parte do grupo responsável por rever detalhes sobre o assunto, 
como dosagem, o nome correto , a dosagem correta, a identificação do 
paciente, o nome correto do paciente, estudar o assunto ...”(E.3) 

 
  “... E teve a mudança da criação do grupo de medicação. Mostrou pra gente 

a responsabilidade do enfermeiro, ele agora está em todos os momentos do 
processo(...).Os enfermeiros daqui da UTI é que tomam conta de tudo na 
medicação. E isso é o correto não é?...” (E.21)  

 
                                  “... A primeira evolução foi a unificação em determinadas pessoas do 

controle desse processo...antes era uma coisa meio perdida ,não se tinha 
uma situação bem direcionada ,de acordo com o que se queria de 
assistência naquele momento, naquela medicação, naquele tipo de infusão . 
A partir do momento que você centraliza o controle em determinadas 
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pessoas, facilita... se der algum problema você tem como resgatar em cima 
dessas pessoas os pormenores e tentar resolvê-los...” (E.14) 

 
                                        “... Eu acho bom por que teoricamente as enfermeiras têm um preparo maior 

para estar entendendo de medicação, de preparo, de reação 
medicamentosa. Então a Enfermeira tem essa formação , de farmacologia, 
que o Técnico não tem. E ainda estudaram mais aqui e puderam 
estabelecer rotinas a seguir de bom padrão...” (E.30)  

 
                                 “...O lado positivo é o conhecimento adquirido. Normalmente nos Hospitais 

não ocorre assim.. E esses enfermeiros estudaram e estudam para fazer o 
preparo como fazem aqui.. Não seguem só as rotinas, eles criaram as 
rotinas...” (E.24)  

 
                                        “... Até porque aqui é um hospital escola... Se não tivermos um cuidado 

maior  com a prescrição, podemos nos envolver em situações 
desagradáveis...” 

 “... O grupo é treinado e tem conhecimento, é aberto a trocar opiniões...o 
médico  sabe que pode vir, que na unidade tem profissionais que 
entendem do  assunto... a gente senta e fala com ele sobre a prescrição...” 
(E.8)  

 
Discussão: 

A Lei 7.498/86 do Exercício Profissional (LEP) e o Decreto 94.406/87 que a 

regulamenta, determinam que prestar cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 

tomar decisões imediatas é atividade que cabe exclusivamente ao Enfermeiro. E que 

como integrante da equipe de saúde, compete ao enfermeiro participar na 

elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam 

ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem, medidas essas 

que devem constar na sistematização do cuidado. 

 O papel do Enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, de participação 

no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde está 

regulamentado no Dec. 94.406/87, que regulamenta a LEP. 

 Não obstante à característica de complexidade do preparo e administração de 

medicamentos estudos mais recentes citam como ainda prevalente a realidade nas 

instituições brasileiras ,apontada em estudos mais antigos como de Padilha e Secoli 

(2002) de se ter os profissionais técnico e auxiliar de enfermagem como os principais 

responsáveis pelo preparo e administração de medicamentos . Essas atividades são 

realizadas sob a supervisão e orientação dos enfermeiros. Segundo Fakhi, Freitas e 

Secoli (2007) delegar atividades à sua equipe não retira a responsabilidade que tem 

o enfermeiro no atendimento das necessidades de cuidado da sua clientela. 
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 Os relatos acima falam sobre a particular realidade da Unidade estudada, que 

conta com um grupo de enfermeiros formado para ser responsável pelos processos 

de medicação realizados pela equipe de enfermagem. Particular porque, além de ser 

composto por enfermeiros da Unidade, desde o gerente até o enfermeiro 

assistencial, até os enfermeiros da educação continuada, esse grupo compõe ainda 

a escala fixa de preparo de medicação.  Habilitado tanto para execução dessas 

atividades relacionadas ao cuidado medicação como para orientação, treinamento e 

supervisão dos técnicos de enfermagem envolvidos com atividades relacionadas ao 

cuidado medicação, o grupo , que realizou pesquisa documental para elaborar seus 

procedimentos protocolares, está capacitado para contribuir com o treinamento de 

profissionais em formação (residentes). O grupo aparece nos relatos como 

referência quando o assunto é medicação , tendo reconhecido seu conhecimento 

sobre o assunto. Os entrevistados valorizaram a atuação do grupo como referência 

para os outros profissionais da equipe multidisciplinar, incluindo aqueles em 

formação (residentes),  Para Peres, Leite e Gonçalves (2005), a capacitação dos 

profissionais tem sido a forma mais efetiva de prepará-los para o enfrentamento das 

mudanças tecnológicas e científicas impostas às instituições hospitalares por serem 

necessárias para garantir a segurança do paciente. 

  O modelo que serviu de base para a sistematização da assistência de 

enfermagem em medicação na Instituição onde o estudo foi realizado é o modelo 

americano. Para Figueiredo (2005) no modelo de assistência de enfermagem 

americano, Enfermeiros de cuidados críticos preenchem muitos papéis no ambiente 

voltado para o cuidado especializado, atuando como Enfermeiros de equipe, 

Enfermeiros educadores, enfermeiros gerentes de caso, enfermeiros clínicos e 

enfermeiros pesquisadores, dentre outros.  O reconhecimento de que os enfermeiros 

que atuam na unidade exercem muitos papéis foi evidenciado nos relatos. E que a 

criação do time de trabalho foi decisiva para melhoria dos processos de preparo e 

administração da Unidade. 

  Enfermeiros de cuidados críticos são os responsáveis, dentro das unidades 

de terapia intensiva, por garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado de 
enfermagem possível. Por isso aceitam essa gama de responsabilidades e, para 

isso, devem desenvolver habilidades que incluem usar o julgamento clínico razoável, 

exercer e demonstrar as práticas do cuidado,  colaborar com a equipe 

multidisciplinar  nos  processos de trabalho tão característicos dessas unidades 
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inclusive nas práticas de ensino (CHAVES; LAUS; CAMELO, 2012; FIGUEIREDO, 

2005). Se desenvolvem suas atividades em um hospital escola sabem que atuam 

para a formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a 

área  saúde. Para Costa e Shimizu (2006), para  atuar em hospital escola  o 

enfermeiro deve procurar atualização constante,  exercendo influência positiva sobre 

sua equipe, para criação de uma cultura que vise o crescimento individual e coletivo, 

estimulando  a crescente incorporação de novas tecnologias. 

 

 

 

3.3.1.2 Subcategoria 2 – Divisão de tarefas implantada nos novos processos 

 

 

A análise crítica de que a divisão de tarefas, implantada com os novos 

processos de medicação da Unidade Neonatal, foi positiva, foi observada em 35 das 

39 entrevistas (89,7%) realizadas e por vezes se repetiram numa mesma entrevista, 

gerando os 56 relatos agrupados nessa categoria. Observou-se que todos os 

enfermeiros entrevistados relataram alguma situação em que consideraram a divisão 

de tarefas determinada nos novos processos de preparo e medicação entre de 

importância positiva para os processos de trabalho. Da análise de todo o material 

foram extraídos 14 incidentes críticos. 

 

Relatos: 
“...Bem, falando do processo, houve uma mudança significativa, já que as 

     alterações que  ocorreram nesse período fizeram com que os papéis  
      ficassem bem definidos, cada grupo de profissionais foi direcionado para 
     cada atividade. Nesse contexto de processo, a  sistematização eu acho que    
     é o caminho...”(E.37) 

 
“...No processo há a responsabilidade do enfermeiro na medicação , a 

   preparação é nossa... com dois enfermeiros, e depois chegar ao paciente, e  
   a administração, principalmente se for punção venosa profunda, com a  
   preocupação de manter ainda o processo estéril e dar continuação com os 
   corretos “... Então hoje aqui é assim o enfermeiro prepara, distribui e outro 
   administra. Isso eu acho muito bom...” (E.4) 
 
Discussão: 
 O time de medicação idealizado para ser responsável pelos processos de 

medicação na unidade neonatal estabeleceu como missão inicial a criação e 
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implementação de um nova forma de realizar os processos de preparo e 

administração de medicamentos. A visão do grupo foi de  estabelecimento das boas 

práticas, sistematizando para atingir níveis de qualidade e segurança. No 

desenvolvimento dos seus trabalhos levou em consideração a realidade da 

instituição e se aprofundou na literatura e produção científica sobre o tema , assim 

como no atendimento à  legislação vigente. Uma boa prática implementada pelos 

novos protocolos foi a que consta no guideline para prevenção de infecções 

relacionadas a cateteres, do Center of Diseases Control and Prevention (CDC), de 

2011, que traz a indicação da criação de equipes de terapia intravenosa 

denominadas “IV Team” ,especializadas, por se mostrarem eficazes na redução da 

incidência de infecções relacionadas a cateteres, e de complicações, além da 

redução dos custos associados a essa iatrogenia. Em consonância com as mesmas 

diretrizes, a RDC nº 45 da ANVISA, que preconiza as boas práticas em soluções 

parenterais nos serviços de saúde , também determina que a administração de 

medicamentos em cateteres profundos seja realizada exclusivamente por 

Enfermeiros. Essa boa prática foi adotada na Instituição a partir dos novos 

protocolos (BRASIL, 2003). 
 
Relatos: 
 “...Faz parte do papel do enfermeiro está escalado na medicação conferir a 

prescrição do dia, ver as alterações e comunicar ao que está na assistência. 
E o contrário também... Por que muita das vezes... se não tem uma outra 
pessoa ali passando de novo, fazendo essa conferência, uma dupla 
checagem, o errado escapa. Isso eu percebi , os erros em aprazamento 
diminuíram...”(E.16) 

 
 “...Foi passado um volume de medicação... antes de ser feito nós 

conferimos a prescrição e vimos que a dosagem estava diferente.. 
perguntamos ao profissional médico se realmente era aquilo ... ele disse 
que não.. quem detectou foi o enfermeiro da assistência.... Nem precisou 
chegar ao enfermeiro da medicação. O enfermeiro da assistência sabe que 
tem essa responsabilidade também. E conhece medicamentos e 
doses....(E.3) 

 
 “...Outra situação que também que eu acho que ficou legal é que agora os 

técnicos , já que participam na administração das medicações acabam 
ficando mais atentos com os horários de administração... Acontecia muito 
que se entregava a medicação no setor de meio dia. Ninguém olhava a 
prescrição Aí quando ia olhar a prescrição já tinha sido suspenso,.. Agora a 
preocupação está maio...”r (E.2)  

 
 “...Não é por que o técnico não está trabalhando conosco, dentro da sala de 

medicação que ele não pode dar um palpite, que ele não pode questionar, 
pelo contrário, nós até perguntamos a ele, após a medicação tal, como é 
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que foi, como é que deixou de ser, Por que em alguns momento nós 
ficamos muito tempo na sala de medicação...”(E.8) 

 

Discussão: 
 De acordo com a RDC nº 45 da ANVISA, O enfermeiro é responsável pelo 

preparo, administração e prescrição dos cuidados de enfermagem no uso das 

soluções parenterais. Essa RDC estabelece que a fase de preparo pode ser 

realizada individualmente ou em conjunto com o farmacêutico. Nessa resolução 

também há referência ao desenvolvimento de tarefas dos processos preparo e 

administração por outros profissionais de nível médio, contanto que sob a 

responsabilidade legal de farmacêuticos e enfermeiros (BRASIL, 2003). Na Unidade 

Neonatal, os enfermeiros desenvolvem atividades em todas as fases dos processos 

de preparo e administração de medicamentos. Os enfermeiros assistenciais são 

responsáveis exclusivos por administração de medicamentos em cateteres 

profundos. E realizam supervisão do trabalho dos técnicos de enfermagem , que 

administram medicamentos parenterais em acessos periféricos, além de 

administrarem medicamentos enterais, tópicos e por via inalatória. Os relatos acima 

falam sobre essa divisão de tarefas no processo de administração de medicamentos 

de forma positiva, inclusive colocando enfermeiros da assistência e os técnicos de 

enfermagem como elementos da equipe que, ao atuarem na administração de 

medicamentos, são capazes de “barrar” a ocorrência de erros. 

Quanto à fundamentação teórica para tal opção, ao considerar sobre 

delegações de tarefas, Potter e Perry  (2001) afirmam que procedimento de 

administração de medicamentos intravenosos por sistemas de infusão somente são 

delegadas a pessoal de nível médio de enfermagem sob a supervisão de 

enfermeiros. Condicionam a prática, não a contraindicam. Outros autores também 

reconhecem o papel do profissional de nível médio, tanto de enfermagem, como de 

farmácia. Para Martins e Ferrari (2005) ministrar medicamentos é hoje, nas unidades 

de saúde, uma tarefa multidisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros , técnico de 

enfermagem, farmacêuticos-bioquímicos e sua equipe, além da administração de 

unidade e de farmácia.  

Alguns relatos falam positivamente sobre a  atuação do enfermeiro 

assistencial, e sua importância na interceptação dos erros de medicação. Para 

Cassiani (2005) , o enfermeiro que tem boa liderança, é bem preparado, se mantém 

atualizado e atento aos aspectos relacionados à terapêutica medicamentosa , em 
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um sistema organizado e buscando corrigir as falhas, pode ser uma barreira  - 

elemento humano - importante contra os erros de medicação.  

Os elementos humanos e sua atuação, junto com  e a determinação de suas 

atividades são fundamentais para desenvolver os processos de preparo e 

administração de medicamentos   com qualidade.  Da mesma forma que  o 

conhecimento que cada um dos profissionais envolvidos deve ter do seu papel na 

corrente de atividades necessárias à terapêutica medicamentosa de pacientes, para 

que desenvolvam seus papéis com consciência e responsabilidade, gerando 

segurança  para sua clientela (OLIVEIRA, 2010;  MIASSO et al, 2006). 

Relatos: 
“...Antes, como cada plantão era uma pessoa diferente para a medicação, 
às vezes essa pessoa estava ali mas no outro plantão ela já estava fazendo 
outra coisa, não tinha uma sequência. Os erros e as falhas, os não fazer , 
eles eram mais frequente. Hoje é diferente. Por que se eu estou numa rotina 
de trabalho, a hora que eu percebo algo fora do desejável, eu interfiro, eu já 
sei aquela hora , eu já conheço a criança, então você minimiza as possíveis 
falhas...” (E.16) 
 

“...quando veio uma equipe só pra isso , sem envolver todos os enfermeiros, 
melhorou. A questão da escala foi boa, melhor mesmo um grupo 
fechadinho. Eu acho que depois que diminuiu o número de enfermeiros 
envolvido no preparo, que há uma coisa mais regrada, uma coisa mais 
certa, uma linha de trabalho, pois a pessoa está sempre naquele ambiente 
de preparo de medicação, ela está ligada em tudo que tá acontecendo...’ 
(E.25) 
 

“...Então, se mudar alguma coisa ela sabe. No próximo plantão, se for outro 
enfermeiro, de qualquer forma é um que participa sempre ..então sabe o 
que está acontecendo com aquele medicamento... continua com o 
enfermeiro do setor administrando. Então há uma melhora na questão de 
erro... eu acho que mesmo eu não participando diretamente dá pra perceber 
que as coisas ficam mais certinhas.. como nos outros locais não é assim, 
cada plantão você vai rodando...”(E.10)  
 
“...Eu anteriormente trabalhava numa unidade de adultos deste hospital, e lá 
nós tínhamos essa possibilidade de preparar e administrar . Aqui...não ser 
responsável pelo preparo da  medicação para mim foi uma segurança por 
que me senti mais confiável. Como aqui nós lidamos com bebês de baixo 
peso eu acho muito favorável que o enfermeiro faça sim a 
medicação...”(E.32) 

 
Discussão: 

Os profissionais falam sobre a escala fixa de medicação pois a consideram 

uma inovação positiva dos novos processos. 

Segundo Silva (2013), a terapia medicamentosa no âmbito de uma unidade 

de terapia intensiva neonatal é extremamente complexa. Envolve o uso de 
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medicamentos em volumes muito fracionados e calculados a partir do peso e da 

idade gestacional dos recém-nascidos e o manejo de equipamentos. Desenvolver 

habilidades para realizar esses procedimentos é uma exigência, um dos fatores 

determinantes dessa complexidade. Os relatos falam a favor da escala de tarefas 

pré-determinada, inferindo que esta propicia o desenvolvimento de habilidades , 

para os profissionais envolvidos rotineiramente com esse preparo. 

  O grau de complexidade da terapêutica medicamentosa aplicada ao neonato 

crítico também advém do fato de envolver um ser humano extremamente frágil do 

ponto de vista físico e psicológico, como defendem Martins e Ferrari (2005). Para 

Carmo et al (2012), a qualidade do cuidado oferecido à clientela tão vulnerável, tanto 

pode contribuir tanto para sua recuperação quanto para seu declínio, refletindo em 

seu prognóstico, sobrevida e crescimento e desenvolvimento futuros. 

  
Relato: 
 “...A questão de você ter um enfermeiro líder na escala também teve a 

influência nesse processo. Ele também ajuda nas questões burocráticas do 
processo...” (E.11)     

 
Discussão:  
 Esse relato foi colocado como relato válido apesar da figura do enfermeiro 

líder não ter sido idealizada dentro do processo. Isso porque o entendimento que o 

enfermeiro líder deveria participar do grupo da medicação e ter, dentre as suas 

atividades, algumas específicas de desenvolvimento das rotinas de medicação , era 

comum a alguns entrevistados. À época da apresentação da pesquisa, esse pedido 

já tinha sido feito ao grupo de medicação, que aceitou a indicação dos líderes para 

fazer parte dos trabalhos. A Gerência do setor, que também compõe o grupo , apoiou 

a mudança. E estabeleceu mais uma divisão de tarefas dentro dos processos. O que 

mostra a preocupação do grupo em constantemente inovar, propondo e implantando 

novos elementos ao sistema de barreiras . Nesse caso, mais um profissional 

trabalhando para diminuir falhas e transpor dificuldades, como os entraves 

burocráticos. A redução da frequência de eventos  adversos de medicação requer 

uma correta detecção desses eventos, a  identificação de suas origens, bem como 

uma análise critico reflexiva dos processos de forma a identificar e remover os 

fatores que favoreçam a ocorrência de erros no sistema (GIMENES, 2007).  
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3.3.1.3 Subcategoria 3 - Atividades técnicas desenvolvidas nos novos processos 

de preparo e administração de medicamentos. 

 

 

A análise crítica de que as atividades técnicas desenvolvidas nos novos 

processos de preparo e administração de medicamentos na Unidade Neonatal, são  

positivas, foi observada em 23(58,97%) das 39 entrevistas realizadas, havendo 

repetições numa mesma entrevista gerando os 38 relatos agrupados nessa 

categoria. Deles, extraímos 13 incidentes positivos 

Relatos: 
“... Outro fator é ter se mudado para fazer um mapa pro dia e outro para 
noite... a probabilidade de perder um horário diminuiu”(E19) ... Porque 
temos um mapa elaborado,.. até um plantonista que não é da medicação 
passa o plantão tranquilo...”(E.8) 
 
“...Mudanças nas rotinas, como a adoção do uso de paramentos e a sala de 
medicação...”(E.13)  
 
“...A mudança mais importante, para mim, foi a melhoria do processo no que 
diz respeito à técnica empregada. O processo ficou muito bom, utiliza-se 
todos os paramentos, campo estéril, duas pessoas no preparo...”(E.21) 
“...Vamos lá, os aspectos positivos. Menos contaminação, menos gastos.. 
Com o uso de paramentos e técnica rigorosa temos menos contaminação, 
menos problemas acontecidos, como infecções nos acessos 
venosos...”(E.28) 
 
“...O preparo da medicação ficou restrita numa sala, a assepsia é melhor, os 
cuidados com o preparo da medicação... hoje em dia já se usa o capote, 
tem a máscara. Não que antigamente não usasse, mas usava para 
medicações especiais, quando nós íamos manipular uma nutrição 
parenteral...”(E.35) 
 
“...Acho positiva a reorganização dos procedimentos operacionais padrão... 
hoje eu não vejo que tenha alguma coisa específica de preparo da 
medicação relacionado à ocorrência de erros...” (E.15) 

 
Discussão: 

Os relatos abordam diversos comportamentos advindos das melhorias 

técnicas implantadas com os novos protocolos. A equipe reconhece como positivas 

essas mudanças, havendo a ocorrência de relatos semelhantes em 23 das 39 

entrevistas realizadas. E ainda a correlacionam com a diminuição de erros.  

No sistema de medicação, tecnologias como o mapa de medicação, 

confeccionado pela equipe, funcionam como documentos gerados dentro do 

processo com dupla função: de transcrição de medicamentos e monitoramento das 

ações utilizadas. 
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 A técnica asséptica no preparo também foi citada.  Segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2003), soluções parenterais manipuladas  devem ser preparadas  

na farmácia, em fluxo laminar usando técnica asséptica. Na ausência desse 

equipamento, preparar as soluções/medicações em  espaço controlado e 

especificamente destinado ao preparo das SP,  em bancadas secas usando técnica 

asséptica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Erros devido a utilização de 

procedimentos inconvenientes ou técnicas inapropriadas (como falhas na técnica 

asséptica ou a não  observância) são descritos em diversas taxonomias (BRASIL, 

2003; SILVA; CASSIANI, 2004; NCCMERP, 2001). 
 A adoção de medidas como as acima minimiza a ocorrência de eventos 

adversos e erros de medicação. A adoção de práticas profissionais baseadas em 

protocolos é uma das ações que  torna cada profissional elemento atuante  no 

processo que conduz à maior segurança do paciente (ANVISA, 2003;  OPTIZ, 2006; 

NÉRI et al, 2008).  

 
Relatos: 
  “... A questão da validade dos medicamentos Somos nós que fazemos a 

arrumação da sala, a limpeza das caixinhas.... Então tem que verificar 
ampola por ampola, verificar a data de validade...” (E.15) 

 
 “...Em relação à farmácia... temos maior controle dos medicamentos 

manipulados que temos no setor...uma rotina de pedidos...” (E.17) 
 
 “...Uma ampola, um frasco, nós conseguimos, sendo manipulado de 

maneira correta, utilizá-lo em N crianças,. Ou seja, há uma utilização 
racional, que gera economia...”(E.35) 

 
Discussão: 

Os relatos falam positivamente sobre outras rotinas do preparo de medicação. 

Comportamentos sobre o controle do estoque interno e o horário de preparo 

contribuindo para economia na utilização dos fármacos foram evidenciados. Isso é 

importante. Mostra que atividades previstas no  processo de preparo foram 

idealizadas  pra prevenir situações indesejáveis que predisponham à eventos 

adversos e erros de medicação,   como falta de medicamentos para cumprimento da 

prescrição, uso de medicações fora de validade, portanto, sem eficácia, e  

desperdício de medicamentos, por manipulação com má técnica ou com falta de 

critérios na diluição (NCCMERP, 2001;  ROSA; PERINI, 2003). 
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Relatos: 
  “...Outro aspecto positivo foi a solução de se levar e trazer a medicação 

dentro de um isopor, quer dizer, fechadinho, à temperatura ideal marcada 
por um termômetro externo, que você vai entregar no quadrado pra outra 
pessoa fazer, a pessoa confere e vai lá e faz, isso eu também achei legal, 
pois em nenhum outro lugar eu vi fazer isso...” (E.19) 

 
   “...Me questiono o por quê de certas coisas estarem ainda acontecendo no 

outro lugar que eu trabalho e não acontecem mais aqui! Por que você 
trabalhar numa Instituição como essa aqui, onde temos uma sala que 
podemos manipular a medicação, é exclusiva para isso, onde você tem tudo 
ali em tuas mãos pra você ter um bom funcionamento no andamento desse 
processo, é excelente...”(E.20) 

 
  “...Bom nos últimos meses tivemos o problema da obra, ao meu ver causou 

problemas o fato de nós termos saído da nosso setor. E arrumou-se uma 
sala...Tivemos então em pensar como manter a continuidade do fluxo.... até 
a adaptação a essa nova sala foi possível porque estudamos . Então até 
essa adaptação já foi melhorada pela interferência nossa... na verdade, isso 
evidenciou um aspecto positivo que pode ser ligado ao processo: de nós 
termos estudado e entendido como a ambiência é importante...” (E.20) 

 
 “... Então eu acho que a mudança foi muito boa por que ficar um grupo de 

pessoas só para preparar, ficar responsável por todo o processo de preparo 
foi bom. Se implantou uma rotina e todos os plantões tem que fazer da 
mesma forma com certos cuidados para não contaminar. O grupo foi 
treinado junto, faz todo mundo mais ou menos da mesma maneira. Tudo pra 
evitar contaminação também... (E.27) 

 
Discussão: 
 Aqui, as melhorias apontadas foram de controle do ambiente, com a adoção 

de medidas capazes de prevenir problemas que ocorrem quando essa preocupação 

não é  levada em consideração, muito menos são seguidas as recomendações 

existentes.  

  Pela complexidade e riscos inerentes aos procedimentos de  preparo de 

medicação, estes devem ser realizados  em área de uso exclusivo para essa fim, 

projetadas para se adequarem às operac�ões desenvolvidas, de forma ordenada e 

racional, objetivando evitar riscos de contaminac�ão, não permitir a  mistura de 

componentes estranhos à prescric�ão e garantir a sequ�e�ncia das operac�ões.  

Devem ser dotadas de ventilação e iluminação adequadas, além de climatização. 

Todas as superfícies devem ser laváveis.  É imprescindível a presença  de 

lavatórios/pias em número suficiente e obedecendo às especificações técnicas e 

uma bancada seca para preparo, dissociada do lavatório e de local de 

armazenamento de substâncias  
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(BRASIL, 2003; SILVA, 2013). Todas essas especificações foram levadas em 

consideração quando da construção da sala de manipulação de medicamentos, 

chamada na unidade cenário de sala de medicação.   

Relato: 
 “...Também saímos da mesmice do horário fechado...ampliamos o leque.. 

aplicamos o conhecimento.. é melhor para a criança, criança  nasce a toda 
hora...”(E.18) 

 
 
Discussão: 

Entre as mais frequentes atividades de enfermagem em ambiente hospitalar, 

participar da terapia medicamentosa é a das mais frequentes. Cabe ao enfermeiro, 

as atividades de aprazamento, preparo, administração e monitoramento de 

medicamentos. Aprazamento de medicação é atividade fundamental quando 

assunto é segurança do paciente e deve ser entendida como ação de planejamento 

de terapêutica , embasada em conhecimento científico, para evitar eventos adversos  

resultantes de interações medicamentosas. O conhecimento dos fármacos e suas 

especificidades é primordial para  evitar iatrogenias.(FONTENELLE; ARAÚJO, 2006; 

MIASSO et al, 2006;  OLIVEIRA, 2010). O aprazamento manual ainda é a realidade 

na maioria das instituições de saúde, assim como o prontuário manuscrito, e seguem 

uma rotina de padronização de horários.Até  estudos  mais antigos no Brasil, como o 

de Secoli e Padilha (2002), apontam como fator precipitante de iatrogenias causadas 

por interações medicamentosas a adoção de horário padrão. Mas ainda são  poucas 

as instituições que tem a mesma realidade da instituição cenário, onde o grupo 

responsável pelos  estudos sobre medicação, além do protagonismo no preparo e 

administração de medicamentos , adotou  como atitude protocolar  o aprazamento 

ser realizado  exclusivamente por enfermeiros, não havendo no setor     rotina de 

horário-padrão.  Cabe ressaltar que, mesmo quando existem rotinas institucionalizas 

em relação ao aprazamento de medicação o enfermeiro pode e deve interferir na 

forma como essa ação é realizada, com vistas a evitar o fenômeno de interação 

medicamentosa (SECOLI; PADILHA, 2002). 

 Assim como tecnologias para identificação de pacientes mais seguras estão 

sendo desenvolvidas , as práticas de aprazamento também estão sendo revisitadas 

e recebendo o incremento de novas tecnologias, como o uso de código de 

barras.(ZAMBON, 2010).  
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3.3.1.4 Subcategoria 4 - A atuação da Gerência da Unidade nos processos de 

trabalho 

 

 
A análise crítica de que o papel da Gerência da Unidade (TIME) em relação 

aos  processos de trabalho, foram positivas, foi observada em 8 (20,51%) das 39 

entrevistas realizadas.  Os enfermeiros foram os profissionais que relataram  os 

incidentes agrupados nessa subcategoria.  Relatos por vezes  se  repetiram  em 

uma mesma entrevista, gerando 17 considerados válidos. Deles, foram extraídos 4 

incidentes crítico s  

Relatos: 
“Nossa chefe conseguiu implantar um novo processo no início da  nova 
unidade neonatal. Conseguiu novos enfermeiros, aumentar o quadro, ter o 
enfermeiro na linha de frente do cuidado” (E1) 
 
“muitas coisas aconteciam, muitos erros,  até que a gerência resolveu que 
se criasse um grupo (E.8) 
 
“Para nós também trouxe confiança quando a Gerente nos chamou e 
delegou uma responsabilidade. E participou quem quis do grupo...”(E.14) 
 
Ela ainda participou do processo. E não foi só a gerente da Unidade, toda a 
rotina participava das reuniões. (E.18) 
 

Discussão:  
Os relatos mostram claramente o quanto os enfermeiros da equipe 

reconhecem  a atuação do enfermeiro gerente como positiva. Exemplificam com a 

participação do Gerente na realidade dos processos de trabalho,   preocupado  com 

questões de dimensionamento de pessoal,  com a determinação de processos onde 

o enfermeiro está na linha de frente do cuidado, idealizador e coordenador de 

grupos de trabalhos .Isso pode ser relacionado ao conhecimento de suas próprias 

competências. Todos os enfermeiros praticam a liderança e gerenciam tempo, 

pessoas, recurso e ambiente em que atuam, contribuindo para o cuidar. Enfermeiros 

realizam suas tarefas dirigindo , delegando e coordenando atividades. O gerente de 

uma unidade age como enfermeiro de equipe e como representante administrativo, 

garantindo um cuidado de enfermagem efetivo, de qualidade. 

 O termo gerência do cuidado de enfermagem, cujo conceito é pouco 

desenvolvido em trabalhos científicos e que, para muitos autores, está em 
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construção,  compreende a articulação entre as esferas gerencial e assistencial  do 

trabalho do enfermeiro em variados  cenários de atuação. O enfermeiro desenvolve 

atividades de gerência visando  à realização de melhores práticas de cuidado nos 

serviços de saúde e enfermagem, planejando  as ações de cuidado,  prevendo e 

provendo os recursos necessários para a assistência e buscando estratégias de 

potencialização das interações entre os profissionais da equipe de saúde visando,  

uma atuação articulada, de qualidade e humanizada (CHRISTOVAM, 2009; 

ERDMANN; BACKES; MINUZZI, 2008; SANTOS, 2009) 

 

 

3.3.2 Apresentação dos incidentes críticos negativos 

 

 

As situações de polaridade negativa são apresentadas a seguir, de acordo 

com suas subcategorias , com a apresentação dos incidentes encontrados 

 

 

3.3.2.1 Subcategoria 5 - Grupo de enfermeiros(TIME) idealizado para ter a 

responsabilidade de modificar, implantar e monitorar os processos de 

medicação. 

 

 

A análise crítica de que a criação do grupo de enfermeiros (TIME), idealizado 

para ser responsável pelos processos de medicação da Unidade Neonatal e a sua 

atuação desde então apresenta pontos negativos, foi observada em 07 das 20 

entrevistas realizadas com enfermeiros , algumas vezes se repetiram em uma 

mesma entrevista, gerando 12 os relatos, agrupados nessa categoria. Desses 

relatos, foram extraídos 3 incidentes críticos negativos. 

 A análise crítica de que a criação do grupo de enfermeiros (TIME), idealizado 

para ser responsável pelos processos de medicação da Unidade Neonatal e a sua 

atuação desde então, possuem aspectos negativos não foi observada nas  

entrevista realizadas com técnicos de enfermagem.  

No cômputo geral, em 7 entrevistas (17,9%) das 39 realizadas foram obtidos 

relatos válidos de incidentes críticos dessa subcategoria 
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Relatos: 
   “O que hoje eu percebo de negativo nesse processo é que o fato de ter um 

time de medicação, no início parecia que ia resolver o problema, que seriam 
pessoas mais capacitadas ,que estariam fazendo cursos, tendo aulas 
voltadas para o aprimoramento da questão da medicação. Só que com o 
tempo isso mudou acho que foi acalmando, foi esfriando e esse número de 
cursos, essas coisas todas foram também sumindo. Hoje nós não temos na 
mesma quantidade”(E.2)  

 
 “Mas pelo que foi feito, por se ter criado o time...penso que ainda ficou 

bastante a desejar(....) penso ser coisa grave que, após essa nova forma de 
fazer o cuidado ainda aconteçam erros de medicação(...)a questão de 
persistência de erros de aprazamento(..) ainda há o aprazamento mecânico 
(E.5) 

 
 “Acho que isso é uma coisa que tá faltando, nós investirmos mais nessa 

parte de estudar mesmo mais a fundo...Medicação não envolve só o 
preparo delas, envolve outros conhecimentos (...)estar estudando mais a 
fundo até por quê a gente é um time da medicação(...)Há a questão da 
assistência mais científica, do estudo mesmo, de fazer pesquisa (...)Por que 
ser enfermeiro da medicação não é só você aprazar ou então tirar a 
medicação, de uma forma asséptica, direitinho, Vai além, alguém fazer um 
estudo de alguma coisa, como de infecção que possa estar relacionada à 
medicação. (E.5)  

 

Discussão: 
 A educação dos profissionais de saúde requer empenho para aprimoramento 

de métodos educativos que atinjam com eficácia a equipe . Para promover o 

desenvolvimento do processo de trabalho é preciso criar estratégias de educação 

em serviço que encorajem a participação dos trabalhadores da área da saúde e 

assim possibilitem a capacitação e aperfeiçoamento profissional. O incremento de 

ações que se instrumentalizem  com habilidade de aprendizagem contínua de cada 

profissional é desejável, pois é essa habilidade que traz adaptação às contínuas 

mudanças.  

 Devemos entender a Educação Permanente como capacidade que envolve o 

Enfermeiro , direcionando-o para sua formação como sujeito e como profissional que 

desenvolve ações gerenciais, assistenciais e educativas . O Enfermeiro é 

responsável portanto por seu desenvolvimento e da sua equipe.  O Decreto 94.406, 

de 8 de junho de 1987, que regulamenta o exercício da enfermagem, especifica 

claramente que é IMCUMBÊNCIA do Enfermeiro, como integrante da equipe de 

saúde, a “participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal 

de saúde, particularmente nos programas de educação continuada” (Art. 8°,II, n). 
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Sendo assim, além do direito e dever ético de manter-se atualizado, o enfermeiro, 

independentemente da função que desempenha, tem a obrigação legal de ser 

facilitador do processo educativo, para os demais membros da equipe de 

enfermagem.   

 A gerência do cuidado de enfermagem deve mobilizar ações nas relações, 

entre as pessoas  que vivenciam a organicidade do sistema de cuidado complexo, 

com competências gerenciais próprias ou inerentes às atividades profissionais dos 

enfermeiros. A prática gerencial do enfermeiro envolve múltiplas ações de gerenciar 

cuidando e educando, de cuidar gerenciando e educando, de educar cuidando e 

gerenciando, construindo conhecimentos em busca da melhor qualidade do cuidado 

(ERDMANN;  BACKES;  MINUZZI, 2007; SANTOS et al., 2013). 

 Ressalta-se o disposto no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem  

(RESOLUÇÃO 311 DO COFEN- 2007) sobre educação, no capítulo dos direitos e 

das responsabilidades dos profissionais. Assim, o profissional tem o direito de 

atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, mas tem uma 
recíproca responsabilidade, porque deve “manter-se atualizado, ampliando seus 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, da 

coletividade e do desenvolvimento da profissão” (Art. 14). 

 Completando o raciocínio pontuamos que educação permanente em serviços 

de saúde é política pública, formulada com o objetivo de alcançar o 

desenvolvimento dos sistemas de saúde. Partindo do pressuposto que só será 

possível encontrar trabalhadores que se ajustem as constantes mudanças ocorridas 

nos complexos sistemas de saúde por meio da aprendizagem significativa, prevê 

então que o conhecimento deve ser construído, considerando as novidades e o que 

já se têm como consolidado. E que o papel das Instituições  é tão fundamental 

quanto o envolvimento dos sujeitos.( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; MASSAROLI; 

SAUPE, 2010) Cabe a todos os profissionais da equipe instrumentalizar esse estado 

de desenvolvimento constante do conhecimento. Que no sistema de medicação 

trabalha em favor da segurança de todos  nele envolvidos: profissionais, instituições, 

pacientes, familiares e sociedade. 
 

 
 

 



116 

 

 

3.3.2.2 Subcategoria 6 – Divisão de tarefas implantada nos novos processos 

 

 

A análise crítica de que a divisão de tarefas adotada com a implantação dos 

novos processos de medicação da Unidade Neonatal apresenta aspectos negativos, 

foi registrada em 23 (58,97%) das 39 entrevistas realizadas , e muitas vezes se 

repetiram em uma mesma entrevista, gerando os 51 relatos, agrupados nessa 

categoria. Do material, 14 incidentes críticos negativos foram identificados. A maioria 

deles foi extraída das entrevistas com os técnicos de enfermagem. 

 

Relato: 
 “Mas quanto a situações que acontecem por que nem todos os enfermeiros 

participam da medicação, um exemplo é quando o médico, ele trocou uma 
medicação na prescrição, pediu outra O enfermeiro da assistência está 
perto, mas como não participa desse dia a dia, não cobra do médico um 
pedido necessário, a parte burocrática. Então não haverá continuidade na 
solicitação. A criança pode ficar sem a medicação”.(E.1) 

 
Discussão: 

O NCCMERP, em 2001, definiu erro de medicação como “qualquer evento 

evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou 

prejudicar o paciente enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de 

saúde, paciente ou consumidor.” Segundo essa corporação americana, tais eventos 

podem estar relacionados à prática profissional, produtos de cuidado de saúde, 

procedimentos, e sistemas, incluindo prescrição; comunicação; etiquetação, 

embalagem e nomenclatura; aviamento; dispensação; distribuição; administração; 

educação; monitoramento e uso. Essa definição, apenas uma das muitas existentes 

serve para mostrar que erros em medicação é multicausal. Estas podem estar 

relacionadas a fatores individuais como: falta de atenção, lapsos de memória, 

deficiências da formação acadêmica, inexperiência, negligência, desatualização. 
 
Relato: 

 ““No inicio eu até concordei que seria legal ter o enfermeiro do time, da 
escala, hoje não(...) porque o que fica na medicação (...)acaba sendo um 
mero manipulador de medicação, acaba não interagindo  com  os da 
assistência(...) e o que está na assistência, por sua vez, acha que ele não 
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tem obrigação com a medicação, que ele é simplesmente um administrador 
da medicação(...). E o que resulta  não está acontecendo uma 
continuidade(...) às vezes , por descuido, a pessoa vai lá e administra o que 
não era nem pra ter sido manipulado.”(E.2)   

 
Discussão: 

Voltam aqui a aparecer questões recorrentes na matéria. Profissionais que 

focam na figura de outros profissionais a “culpa” pela persistência dos erros; 

profissionais que questionam a forma como os processos de trabalho foram 

destinados a cada elemento da equipe. Como foi dito, os processos de preparo e 

administração de medicamentos foram idealizados com base em pesquisas 

documentais, levando em consideração a realidade da instituição – como a 

dispensação por dose individual e a necessidade de manipulação de medicamentos 

dentro das unidades - com elaboração de protocolos e o respeito à legislação 

vigente. O sistema de medicação com dispensação por dose unitária é apontado 

para muitos autores com (COIMBRA, 2004; CORTES et al, 2009;  ROSA; PERINI, 

2003) como o mais eficiente na redução dos eventos adversos. Mas consideram 

estratégias como a adotada pelo grupo de medicação da unidade como satisfatória, 

quando estabelece padronização das ações e adoção de protocolos de preparo e 

administração. O caminho assegurado hoje pela legislação é dos técnicos de 

enfermagem atuando na administração de medicamentos, sob supervisão dos 

enfermeiros. (COFEN, 2007; FAKIH; FREITAS; SECOLI, 2012) Quanto ao 

sofrimento que aparece nos discursos daqueles que se inquietam com as questões 

dos erros, é questão a ser trabalhada. Culpabilizar profissionais não diminui erros.   

Abordagem sistêmica com, estimulo à comunicação, sim. Nenhum profissional 

deseja cometer um erro. Há estudos que apontam que profissionais de enfermagem 

concordam fortemente  que,  na ocorrência de eventos adversos, o profissional  é 

que fica em evidência e não o EA. Receosos que  falhas sejam registradas em suas 

fichas funcionais, optam por vezes em não notificá-las devido ao medo das ações 

punitivas (MASSOCO, 2012). E da exposição. A não notificação impossibilita a 

análise crítica das origens dos eventos adversos.  Os fatores causais permanecem 

latentes, implicando em novas ocorrências. E sem acesso às causas reais dos EA 

não é possível traçar medidas de prevenção.  (NCCMERP, 2001).  

 

Relatos: 



118 

 ‘...Eu não faço parte da medicação. Quando eu entrei aqui eu quis participar 
do time, mas não fui chamado para isso, eu até gostaria. Enfermeiros que 
chegam novos geralmente não ficam na medicação e sim na 
assistência...”(E.3) 

 
 ‘...Eu gosto que aqui seja enfermeiro preparando, eles fazem um trabalho 

bom, mas o técnico ficou sem essa função. Também vai perdendo esse 
conhecimento por que nós não fazemos....profissionalmente eu deixei de 
aprender muita coisa, parei... se eu for pra algum outro lugar que não use 
esse sistema, eu vou ter dificuldade. E aqui se tivesse que fazer medicação 
de novo eu vou sentir mais.... desaprendi. Por que é como eu falei, pra 
quem faz é bom.... quanto mais você faz você aprende mais. Pra quem não 
faz é ruim. Você quando não usa esquece... perde a destreza...’(E22) 

 
Discussão: 
 O sofrimento aqui diz respeito ao sentimento de exclusão que toma conta de 

determinados profissionais, que se sentem relegados por não participarem mais de 

determinadas atividades. E expõem a baixa motivação dos mesmos.  

 As questões da legislação já foram discutidas. Assim como já foi citada a 

realidade do país, diferente do cenário desse estudo, que mantém profissionais de 

enfermagem, em todos os níveis de formação, na ponta desse cuidado , contando 

para isso com respaldo legal (MIASSO et al, 2006) 

  Como aparece nos discursos, é fundamental que a relevância de cada 

profissional envolvido nos  processos de medicação seja bem colocada aos 

profissionais.  Que estes compreendam que suas ações certamente interferem no 

comportamento do conjunto, afetando as ações de outros profissionais e refletindo 

no cuidado ao paciente (OLIVEIRA, 2010). Ademais,  eventos considerados 

inevitáveis, como as reações adversas, podem advir do uso de qualquer 

medicamento, mesmo sendo ele corretamente prescritos, adequadamente 

preparados (OMS, 2005) Substância inócua em farmacologia é placebo.  água 

bidestilada estéril. Toda atividade desenvolvida dentro do sistema de medicação é 

fundamental , mesmo quando em satélite. Mudanças na definição de quais 

atividades pertencem a um ou outro profissional devem chegar acompanhadas de 

ações que mantenham profissionais motivados. O conhecimento do enfermeiro 

sobre os aspectos ético-legais que envolvem a prestação da assistência, no 

processo de medicação, e suas implicações, é de suma importância, e devem ser 

repassados aos demais profissionais de enfermagem,  tanto como forma de 

conscientização, quanto para garantir maior segurança na assistência e assegurar 

os direitos do paciente. (FAKIH; FREITAS; SECOLI, 2009)  
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Relato: 
 

“...Negativo? Olha, que eu tenha visto  nenhum, pelo contrário, desde que 
eu entrei na Instituição eu vejo que eles trabalham muito direito, são 
supercorretos com a medicação, principalmente em relação às 
conferências. Confere se é fulano mesmo, vê se a dosagem tá certa, se o 
horário é aquele mesmo. Quando muda, a gente tem o atentamento de ir lá 
avisar. Enfermeiro, mudou a dosagem, não está sendo mais essa. Ou se 
ocorre alguma coisa assim. Enfermeiro, você preparou uma medicação 
trocada, ou que a criança não está mais usando. Com nós conferimos na 
prescrição essa medicação nós desprezamos....”(E.23) 

 
Discussão 
 Aqui um relato interessante, quando inicialmente um profissional afirma não 

saber da ocorrência de erros para logo a seguir, falar em uma situação, considerada 

evento adverso, onde uma medicação que uma criança não estaria mais usando , foi 

manipulada. À luz de alguns estudos sobre o tema, mesmo não tendo sido  

administrada essa ocorrência é considerada erro de medicação (COREN-SP, 2013). 

A valorizar nesse relato a comunicação do evento adverso e sua interceptação, 

comportamento adotado pela profissional de enfermagem, que também é legalmente 

responsável pela garantia do cuidado seguro. Comportamentos relatados de 

percepção de erros e comunicação aos outros profissionais envolvidos no processo 

aparecem em vários estudos sobre erros de medicação (CARVALHO;CASSIANI, 

2002; OPTIZ,2006; SILVA,2013).  

 

Relatos: 
 “...Hoje duas pessoas preparam e uma outra administra.. faço porque é 
norma do Hospital... não concordo, mesmo que a minha Chefe diga o 
contrário. Eu questionei uma vez e ela me falou: Não o enfermeiro 
responde. Mas eu me pergunto: Será? Eu estou aplicando, mas eu estou 
aplicando o quê? Será que é aquilo mesmo? Nós não aprendemos assim. 
...às vezes acontece ...igual a hoje, quando a Doutora falou: Ah, tem que 
pedir uma medicação rápida, um soro. Aí eu pedi. Poxa, uma hora depois 
eu fui lá, o negócio já estava lá, pronto e não tinha entrado. É ruim, 
entendeu porquê? Está gravando isso não é? ...nós sabemos, se é etapa 
rápida, tem que entrar logo. Eu pelo menos fico bem sensível a isso sabe? é 
aquilo. Um que faz, outro que administra, o que acontece é isso: Um pede , 
um faz, o outro prepara, mas não acontece como deveria, porque aquela 
pessoa só chegou e deixou lá. Dá um descontrole, entendeu?...”(E.24) 
 
“...Eu penso ... que as pessoas que preparam deveriam ser as mesmas que 
administram pois nesse setor não ocorre isso. Nós temos que administrar. 
Então muitas vezes temos que confiar no que foi preparado. Então temos 
que estar conferindo muito. O tipo da medicação, a dosagem, aquela coisa, 
se veio correto, como está na prescrição. Por que já ocorreu caso de não 
estar, entendeu. Aí você vai ver a dosagem não corresponde àquilo que tá 
prescrito, que tá ali na seringa, então você já fica inseguro. Por que é um 
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processo que vai desde lá de quem prepara até quem vai administrar. Mas 
eu acho que quem prepara deveria ser a mesma pessoa que deveria 
administrar e não o que está ocorrendo entendeu? Acho melhor o antes.... 
Por que a gente aprendeu diferente...”(E.27) 
 
“...Por que tem setores aqui no Hospital, muitos, que não tem enfermeiros 
em número necessário para ficar nem na medicação preparando e 
administrando. E isso já seria bom.”  Pelo menos aqui tá sendo assim, 
assim diferenciado. Não sei se em outros hospitais se dá ou daria certo. 
Nem para todo o hospital não sei se seria possível Aqui no setor tá dando 
certo...” (E.39) 
 
“...E seria bom aqui também, ter os mesmos enfermeiros preparando e 
administrando. Porque além de tudo traria uma segurança pra equipe, não 
teria essa coisa que é preocupante de você administrar o que você não 
prepara. Por que eu vejo assim, o negativo de repente seria, o erro que 
alguém possa cometer no preparo e você administra o errado, sem saber 
nem o que é, entendeu? você pode se envolverem problemas só porque a 
rotina é essa. E você tem sempre que prestar muita, mais muita atenção ao 
que está fazendo, por que senão erra sem querer, a gente erra mesmo, só 
porque está administrando o que não preparou, numa desatenção veio tudo 
correto mas foi você que acabou errando...”(E.25) 
 
“...E porquê a não participação do Técnico no preparo?. Eu acho que 
poderia ser na verdade uma coisa conciliada. Sempre botar um Enfermeiro 
com um Técnico, alguma coisa assim. De repente ficaria uma solução 
melhor. Por que mesmo sendo somente os Enfermeiros os responsáveis 
pelo preparo da medicação, pegamos muito erro ainda né? Infelizmente. Aí 
quer dizer, a gente acaba ficando assim... E às vezes nós pegamos 
Enfermeiros de outras equipes, cada um tem um jeito de trabalhar, tem isso 
tudo. Aí acaba sendo uma coisa assim incerta. Administrar medicação nós 
sabemos. Mas nós acabamos ficando com muitas dúvidas, eu acabo 
ficando insegura. Na verdade eu sou muito cautelosa, sabe... na pressa 
pode acontecer algo mais grave entende. Comigo já aconteceu...(E.31) 
 
“...Quando você determina, para o grupo um processo, no mesmo tempo 
que uniformiza, também individualiza... A partir do momento que se definiu o 
grupo da medicação, também, de alguma forma, dicotomizou ..e a partir daí 
o interesse dos outros componentes não é o mesmo. Não se tem a 
integração (...) de saber o que está acontecendo com o processo de 
medicação naquele dia, naquele momento...A falta de interesse do resto do 
grup0 (..) acho que  não se sentem responsáveis, já que não são envolvidos 
no processo da manipulação. Claro que é esse grupo que está lá, no final, 
administrando a medicação...” (E.37) 

 
Discussão: 
 Os relatos acima revelam uma preocupação comum a muitos entrevistados: a 

adoção de um processo de administração diferente daquele que, ainda hoje, é 

ensinado como seguro para alunos de enfermagem ,seja nível técnico, seja 

graduação: a conduta de não administrar medicamentos preparado por terceiros. E é 

essa a questão: quando da sua formação básica, o profissional é ensinado a adotar 

essa conduta e proibido agir de outra forma. 
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 Deve ser motivo de reflexão em todas as instituições, de ensino e de saúde, 

qual os princípios que serão ensinados e destacados com necessários quando o 

assunto é terapia medicamentosa e a situação é o contexto atual, onde profissionais 

de enfermagem administram o que é preparado muito longe das suas mãos e olhos. 

Ter enfermeiros participando e supervisionando  as práticas de administração de 

medicamentos , em cumprimento a  uma legislação vigente protetiva do profissionais 

(COFEN, 2007) não é suficiente, frente ao problema ético-profissional acima 

descrito.  

 Ética profissional pode ser entendida como o conjunto de normas éticas que 

formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Ter 

ética profissional é cumprir com todas as atividades de sua profissão seguindo os 

princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. O sofrimento, 

a angústia demonstrada em alguns relatos advém dessas questões éticas, pois os 

profissionais acreditam que convivem com várias realidades de processos de 

trabalho, o que não ajuda na resolução dos seus dilemas. Os relatos deixam 

transparecer  que o que está sendo feito para responder à  dúvidas e 

questionamentos é insuficiente para resolver os problemas éticos desses 

profissionais. A administração de medicamentos é atividade que exige grande 

responsabilidade por parte da equipe. Para sua execução, devem ser aplicados 

amplos princípios científicos, legais e éticos, que fundamentam o exercício 

profissional e salvaguardam essa prática, promovendo medidas de segurança 

necessárias (SILVA; CASSIANI, 2004; OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2013). 

 Para Miasso et al (2006),  o fato da equipe enfermagem atuar nos  processos 

de preparo e administração dos medicamentos,os coloca na  ponta final dos 

processos de trabalho . E esta localização no sistema faz com que  erros cometidos 

e não detectados em outros processos  sejam a ela atribuídos.  Fato é que tem a 

equipe de enfermagem, em geral, a última oportunidade de interceptar e evitar um 

erro ocorrido nos processos iniciais, transformando-se em uma das últimas barreiras 

de prevenção. Ou seja, no sistema de barreiras, tem a equipe papel importante. 

Errar  é humano. Erros acontecem independente da vontade das pessoas. Muitos 

autores apoiam essas assertivas e colocam como utopia a expectativa de total 

erradicação dos erros (LEAPE, 1994; COIMBRA; CASSIANI, 2001; MIASSO, 2006; 

OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 2013). A preocupação dos profissionais quanto à 

persistência de erros também espelha o medo de represálias e   tem  raízes  na 



122 

cultura de culpabilização do profissional envolvido no evento, que também é 

contrária à cultura de segurança do paciente pois não favorece a implantação de um 

sistema de notificação nem tampouco de outras  estratégias institucionais para 

prevenção e interceptação do erro (MIASSO et al, 2005; OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 

2013) 

 Quanto à pergunta feita diversas vezes nos relatos, cabe aos profissionais 

que exercem suas funções gerenciais responder: porque não o técnico  de 

enfermagem junto ao enfermeiro na linha de frente do cuidado? Respaldo legal há. 

Em sua  Resolução de Diretoria Colegiada nº 45  de  2003,  a ANVISA determinou 

que o enfermeiro e o farmacêutico seriam responsáveis, em conjunto ou 

separadamente,  pelo preparo de medicamentos. Mas abriu possibilidade dessa 

atividade ser realizada por outros profissionais de enfermagem, ao determinar em 

seu artigo 3, intitulado condições específicas de preparo, que “a equipe de 

enfermagem envolvida na administração da SP é formada pelo enfermeiro, técnico e 

ou auxiliar de enfermagem, tendo cada profissional suas atribuições específicas em 

conformidade com a legislação vigente”. Em 2007, o Conselho Federal de 

Enfermagem  acabou por legitimar o papel dos profissionais de enfermagem no 

preparo de medicamentos,  ao determinar que o enfermeiro é o profissional que tem 

a “função de preparar medicamentos e o poder  de delegar aos profissionais da 

equipe de enfermagem,  algumas funções que são prioritariamente suas , desde que 

sob sua supervisão” (BRASIL, 2003; COFEN, 2007). 

 

 

3.3.2.3 Subcategoria 7 - Atividades técnicas desenvolvidas nos novos processos 

de preparo e administração de medicamentos 

 

 

 Relatos de situações em que as atividades técnicas desenvolvidas nos novos 

processos de preparo e administração de medicação da Unidade Neonatal, 

aparecem com aspectos negativos , foi observada em 10(25,64%) das 39 

entrevistas, com obtenção de mais de um relato por entrevistado e 3 ocorrências de 

repetição do mesmo relato , gerando 20 relatos agrupados na subcategoria. No total 

15 incidentes críticos foram identificados. 
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 Cabe sinalizar aqui que a maioria dos relatos foram oriundos das entrevistas 

com enfermeiros. Das entrevistas com os técnicos foram extraídos 2 incidentes 

críticos – ligados à prescrição e a farmácia. Esse achado corrobora o do quadro 

idealizado para agrupar as unidades de registros em categorias e subcategorias dos 

incidentes críticos - técnicos não evidenciaram aspectos negativos na atuação do 

grupo de enfermeiros. 

 Já a multiplicidade de relatos por parte dos enfermeiros pode ser indicativo de 

grande interesse no processo e atenção quanto à necessidade de reavaliação, 

demonstrando um apurado senso crítico sobre todas as etapas do processo. 

 Atualizações são sempre necessárias e a legislação é bem clara quanto a 

necessidade de fazê-la. Aqui o próprio questionamento dos enfermeiros leva à 

inferência de que o grupo é preocupado com esta questão. 

 

Relato: 
 “...Mas mesmo assim ainda há erros(...). Esqueceram de aprazar o horário 

à noite ou colocaram de 3 em 3 horas e era de 2 em 2, quer dizer existe um 
aprazamento errado , então a gente tem que estar revisando tudo . É 
positiva( a ação da revisão), mas é negativo porque ainda existe erro. No 
meu caso, se alguma coisa não está checada eu sei que posso ligar pra 
minha colega e perguntar (...)já participei da equipe delas. Se falhou o 
registo, eu tenho a informação fidedigna(...) Mas nem todos podem contar 
com um canal assim quando o que deveria te dar a informação 
falhou...”(E.19) 

 
Discussão: 
 A adoção de uma anotação de enfermagem mais completa, em relação à 

administração de medicamentos , nos moldes já preconizados em publicações dos 

conselhos de enfermagem  (COREN-SP, 2009) , é conduta a ser considerada, como 

já pontuado na discussão sobre atividades do fluxo de trabalho. 

 Porém cabe o reforço do que já foi comentado: o estabelecimentos de rotinas 

por si só não instrumentaliza nenhuma organização para controle dos erros. Controle 

de erros é meta alcançada com monitoramento, notificação, estudos para levantar 

sua frequência e estabelecimento de estratégias de atuação para diminuí-los 

(NCCMERP, 2001). 

 

Relatos: 
...    Mas ainda há falhas de aprazamento, de administração de medicação. 
Não posso dizer que exatamente de quem é culpa, não estou culpabilizando 
ninguém. Não digo que foi culpa do time de medicação, foi culpa do 
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Enfermeiro assistencial. Até porque eu acredito que a responsabilidade é de 
todos, todos tem que estar ali vigilantes. Quando veio a questão do 
protocolo operacional padrão da medicação e a determinação de dois 
enfermeiros carimbarem esse aprazamento, essa prescrição, isso foi para 
ter uma vigilância maior tanto do enfermeiro assistencial quanto do 
enfermeiro da medicação. Mas eu sei que mesmo assim ainda ocorreram 
algumas falhas...(E.7)  
 
Bom, muitas vezes como nós somos rotina de medicação temos um olhar 
mais profundo em relação ao aprazamento... Como as pessoas sabem que 
a gente olha, parece que meio que relaxou um pouco nesse 
sentido...pegamos a prescrição que foi aprazada percebemos aprazaram o 
medicamento mas tem medicação batendo, quando for lá na frente, meia 
noite, vai bater essa com essa... Então parece que as pessoas pensam que 
já que nós estamos aqui para isso podem despreocupar. É isso, nós não 
estamos vendo muito essa preocupação de quem está no quadrado 
naquele momento e não está na medicação de não fazer um aprazamento 
batendo (E.8) 
 
‘’... às vezes o próprio colega que está no cuidado que vai lá e apraza a 
prescrição. Ele não tá na equipe de medicação, ele não está preparando a 
medicação mas aqui se tem uma característica de fazer por exemplo: 
antibiótico de trinta e seis em trinta e seis horas, de quarenta e oito em 
quarenta e oito horas, e aí esquece de botar o danadinho do outro horário 
pra chamar a atenção da equipe que na tal hora do plantão tal, que não vai 
ser hoje, tem uma dose de antibiótico pra fazer. Às vezes esquece, às vezes 
come mosca e às vezes deixa de fazer. Aí nós temos que parar, ver, 
detectar aquele erro ali e reprogramar aquele esquema de novo....’(E.15)  
 
“... eu acho o fato das pessoas terem mais empregos fora daqui , viverem 
outras realidades, outras rotinas, outros protocolos, às vezes faz com que 
as pessoas tenham um pouco de dificuldade de buscar além, de se adaptar 
ao novo. E também tem a dificuldade de passar para equipe as 
informações, o conhecimento . Porque o ideal é que mesmo tendo um time 
de medicação você tenha que disseminar o conhecimento, você tem que 
compartilhar esse conhecimento mas só que infelizmente isso à vezes não 
acontece.(E.9)  

 
Discussão: 

Os relatos acima demonstram preocupação dos profissionais em relação a 

erros de medicação. Inferem sobre a ocorrência de erros, ligando-os à atuação dos 

profissionais, á características próprias da terapêutica medicamentosa em 

neonatologia e até à divisão de tarefas. Há citação da ocorrência de erros de 

aprazamento e de horário mesmo depois da adoção de medidas como a dupla 

checagem, reconhecida como importante pela ANVISA(2010).  

Cabe a colocação que, pelo desdobramento dos comportamentos evidenciado 

nos relatos que falam sobre situações de erros de aprazamento, esses incidentes 

também poderiam ser considerados na categoria divisão de tarefas mas foi colocada 

nas rotinas pois acredita-se que o importante na realidade estudada, é melhorar o 

sistema , tornando-o mais seguro, propiciando a identificação das falhas, 
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interceptando-as antes de causar danos. A divisão de tarefas por várias pessoas 

requer mais atenção, A incorporação de princípios para reduzir erros humanos 

minimizando os lapsos de memória, promovendo acesso a informações sobre os 

medicamentos e desenvolvendo padrões internos de treinamento propicia um 

ambiente com menos riscos. Nesse sentido, devem-se incluir estratégias como a 

padronização de processos, o uso de recursos de tecnologia da informação,  o 

acompanhamento das práticas profissionais em todas as etapas do processo que 

envolve o medicamento, além de programas de educação permanente em saúde 

(FERRACINI, 2005).  

 A resolver , a questão de que a unidade ainda não faz notificação de eventos 

adversos, como já foi dito na discussão sobre rotinas e sua fluxogramação. Todos os 

incidentes com danos ou EAs ocorridos em serviços de saúde devem ser notificados 

ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), de acordo com a RDC nº. 

36/2013.  

 

 
 
Relatos: 

 “...eu vejo também  outro aspecto negativo. É quando falta algum material. 
Às vezes acontece, principalmente campo estéril ou seringa, essas coisas. 
À noite principalmente, quando falta alguma coisa é por que o pessoal do 
dia não pensa muito no pessoal da noite. À noite não tem reposição, e nem 
ninguém pra repor. Até a sala de material limpo é trancada. Tudo é mais 
difícil. Central de material, pra você conseguir é difícil, tudo é mais difícil. 
Então o pessoal do dia não pensa muito no plantão da noite e a equipe da 
noite às vezes fica em uma situação mais precária...”(E.13) 

 
 “...O material é uma coisa complicada nossa. Temos uma deficiência na 

instituição. Temos que fazer adaptações para conseguir o resultado, 
modificar o que no protocolo está idealizado de outra forma ... isso pode 
gerar erros, e sempre dificulta o trabalho...”(E.18) 

 
Discussão: 
 Gerenciar uma unidade de saúde é atividade complexa porque nela podemos 

encontrar diversas atividades que por si só caracterizam processos produtivos 

distintos. O gerenciamento de um grande número de itens em processos de 

produção distintos obriga as instituições a trabalharem com estoques, que devem 

ser controlado (PAULUS JÚNIOR, 2005).  O problema aqui exposto não é específico 

da unidade neonatal, nem do processo de medicação e sim institucional, de gestão 
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de recursos materiais, a ser exercida por profissionais de várias especialidades, 

envolvidos com o sistema de medicação, interdisciplinar em sua gênese.  De grande 

relevância, a ser resolvido, pois não é desejável que faltem recursos à prestação do 

cuidado em questão – a terapêutica medicamentosa.  

Relato:  
 “...A questão da validade das medicações também.(...). Somos nós que 

fazemos a limpeza das caixinhas, essas coisas. Então tem que verificar 
ampola por ampola, verificar a data de validade e às vezes há quem acaba 
não fazendo . Quando você vai ver, tem medicações fora de validade, o que 
é uma falha o que pode levar a erro de medicação. Mas nada que não 
possa ser refinado não é?...” (E.15) 

 
Discussão:  

 Aqui temos um relato que  já foi considerado pelo que traz de positivo, dentro 

de uma subcategoria de incidente crítico positivo: a questão do controle do estoque 

interno de medicamentos. A  UN pertence à uma instituição hospitalar que não adota 

o SDMDU (Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária). Uma rotina 

de conferência de seu estoque interno, para evitar que medicamentos fora da 

validade sejam utilizados, existe e é realizada pelos enfermeiros do time de 

medicação.  Porém, o entrevistado fala de uma situação negativa: medicamentos 

fora de validade ainda são encontrados em estoque. 

 Nas instituições hospitalares, segundo Freitas (2004), as questões relativas  

ao gerenciamento dos medicamentos e a maneira como estes são distribuídos e 

mantidos em estoque nos diversos setores (unidades de terapia intensiva, bloco 

cirúrgico) e locais (postos de enfermagem) dizem muito da qualidade desse serviço 

prestado por suas farmácias hospitalares.  Mas cabe lembrar que gerenciar 

materiais (e medicamentos são materiais) é tarefa interdisciplinar, cuja finalidade é 

fazer chegar o material certo para a necessidade certa, no exato momento em que 

ela for necessária. O próprio conceito  de farmácia hospitalar reforça essa 

interdisciplinaridade:  para a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, ela é “a 

unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por profissional farmacêutico, 

ligada, hierarquicamente, à direção do hospital e integrada funcionalmente com as 

demais unidades de assistência ao paciente”. (SBRAFH, 2009).  

O  trabalho de todos os profissionais envolvidos no sistema de medicação  é 

importante.   Atividades dos processos de seleção e obtenção, de responsabilidade 

de uma comissão hospitalar;  de manipulação,  dispensação e  distribuição, à cargo  
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da equipe da farmácia; de preparo e administração de medicamentos de 

responsabilidade da equipe de enfermagem ( e que no cenário do estudo, inclui, 

entre outras, o controle de seu estoque interno), devem primar pelo conhecimento, 

comprometimento e profissionalismo.    

Medicamentos com seu  estado normal alterado, tornam-se inativos ou 

nocivos à saúde das pessoas.  O manuseio e armazenagem corretos podem 

significar a diferença entre a saúde e doença, entre a vida e a morte (SILVA et al, 

2013).  . Dispensação de medicamentos no limiar da validade deve ser sinalizada. E 

estratégias para diminuir essa ocorrência, por controle de estoque, devem ser 

utilizadas.   

 Em termos legais,  cabe ressaltar o artigo 14 do  Código  Brasileiro de  defesa 

do consumidor que estabelece que “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos (BRASIL, 1990).  

  O objetivo principal do gerenciamento  de materiais é a qualidade da 

assistência de saúde. Procedimentos para adquirir  novos medicamentos para repor 

estoques, principalmente no setor público, obedecem a uma logística que  inclui a 

observância de  rígidos preceitos normativos e é atrelada a prazos pouco flexíveis. 

Situações como o descarte de medicamentos fora de validade tem elevado custo 

para instituição, e grande impacto ambiental. Esse desperdício, fator de risco, deve 

ser estrategicamente evitado. 

 

Relato: 
  “...Acho que temos algumas coisas a resolver (...)porque falta 

padronização em relação ao uso de perfusores e seu preenchimento... vejo 
que algumas coisas cada plantão faz do seu jeito...(E.20) 

 
      “...Também acho que falta padronização na programação da infusão de 

drogas em bomba de seringa, a vancocina de uma hora não correndo no 
tempo quando se esquece que tem que incluir o tempo de lavagem...”(E.20) 

 

Discussão: 
 Quanto a padronização no uso de perfusores, contextualizamos que o 

problema era real preocupação do grupo, que reviu o procedimento e indicou a troca 

de perfusores por dose infundida. Isso só foi possível porque for realizado uma 
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previsão eficiente dos recursos e garantido pela chefia o provimento de insumos 

para a prática. 

 Quanto as questões relativas ao uso de bombas de infusão, os relatos 

também se apresentam extremamente convenientes. Estudos sobre erros de 

medicação apontam que relatos envolvendo, a manipulação inadequada de bombas 

de infusão contínua e manipulação de linhas intravenosas são comuns. (SILVA, 

2013). A utilização de bombas de infusão em neonatologia é comum, quase uma 

imposição da terapêutica medicamentosa. Esses dispositivos eletromecânicos   são 

capazes de gerar fluxo de fluidos à pressões  superiores à pressão do sangue no 

local da infusão, cerca de  10 mmHg para pressão venosa.  Possibilitam a infusão 

precisa e segura, mesmo em baixas velocidades e em longos períodos, de 

medicamentos e infusões (ROCHA et al, 2010) Treinamentos, atualizações 

constantes, supervisão do enfermeiro e manutenção das informações sobre o 

equipamento sempre à disposição, são medidas necessárias para evitar eventos 

adversos ligados à administração o de medicamentos por bomba de infusão  

 

Relatos: 
“...O negativo às vezes não é por nossa culpa , é às vezes por culpa da 
farmácia, que demora a entregar medicamentos ou entrega com erros. 
Atrapalha muito, afinal o enfermeiro tem uma organização pra diluir 
medicação...” (E.21)  
 
“... A manipulação é uma coisa que até hoje nos faz ter um embate com a 
farmácia. Isso tudo pela questão de nós querermos uma coisa assim 
diferenciada, medicações específicas pra uso do bebê. E às vezes são 
tantas pessoas envolvidas que um achou que o outro pediu, o outro também 
achou que o médico fez o pedido, que foi encaminhado, em algum momento 
aquilo se perdeu. E não chega na farmácia. Ou chega e essa(a farmácia) 
não resolve, também não controla, deixa acabar...”(E.6) 

 
Discussão: 
  Inicialmente repetimos a informação  que  a literatura atual aponta como  

ideal o sistema de dispensação por dose unitária (SDMDU). A instituição cenário, 

com realidade igual à do país,  permanece com profissionais de enfermagem 

preparando medicamentos dentro das unidades. 

  Aqui foi observado, pela análise dos relatos que, mesmo sendo orientado a 

falar sobre as etapas de processo realizados pela  equipe de enfermagem,  

profissionais relataram  de insatisfação com outros setores, interdependentes  

quando se trata de sistema de medicação. Isso pode ser entendido como indício que 
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os profissionais têm entendimento medicação é um sistema , ou seja , um conjunto 

de partes coordenadas e não relacionadas, que formam um todo complexo, 

interdependente, que para desenvolvimento da função a que se destina, ou o 

produto que se espera da sua interação,  deve ter  um foco em comum entre as 

partes (OLIVEIRA, 2009; CHIAVENATO, 2003;). 

  Assim, uma das dificuldades  apontadas foi  a dificuldade no 

desenvolvimento das atividades que envolvem o preparo  quando há demora na 

dispensação e  falhas na distribuição de medicamentos por parte da farmácia (erros 

de medicação). Os erros de dispensação são aqueles que ocorrem quando há  

uma discrepância entre a ordem escrita (prescrição) e o atendimento dessa ordem 

pelos farmacêuticos e profissionais sob a sua responsabilidade. (COSTA; VALLI; 

ALVARENGA, 2008). Portanto, estratégias par diminuir sua ocorrência devem partir 

dos profissionais que trabalham na farmácia hospital (SBRAFH, 2009; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

O grupo que controla, dentro da unidade neonatal o preparo e administração 

de medicamentos  (“Time de Medicação) não conta com a participação efetiva da 

equipe multiprofissional. Uma sugestão a ser seguida. Assim, o grupo se 

instrumentaria para uma tarefa imperativa diante da nova imposição criada 

recentemente pela ANVISA: cooperar com a atuação dos núcleos de segurança do 

paciente. Uma atuação multiprofissional seria mais efetiva na resolução dos 

problemas multicausais do sistema de medicação. Sua evidências, experiências e 

recomendações seriam agregadas de valor multidisciplinar e sua comunicação ao 

núcleo de segurança do paciente de grande valia (BRASIL, 2013). 

 
Relatos: 

“...Temos muita dificuldade de trabalhar com essa questão de 
prescrição(...) na verdade a prescrição não é feita de forma a ajudar a 
uniformizar o preparo da medicação. E os Residentes médicos chegam sem 
ter muita segurança de como prescrever, de como fazer , e nós temos que 
estar vigilantes...”(E.18) 
 
“...Somos um Hospital escola. Temos os residentes. Quando vem um grupo 
novo, eles ainda vão aprender a fazer prescrição. Eu acho que você, em 
algumas coisas você tem que estar muito atenta, muito alerta ao q você está 
fazendo, prestando bastante atenção no que você está fazendo por que às 
vezes é uma falta de atenção mínima que ocorre um erro, você não percebe 
erros próprios de um lugar que tem profissionais em formação...”(E.18) 
 
“..quando tem a saída da prescrição, tem muita medicação que mudou, e 
nós já  preparamos a dosagem anterior(...) perdeu tempo, perdeu 
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medicação e ainda corre o risco de ver administrado o que não é mais 
indicado. Eu acho que nós deveríamos iniciar o processo de preparo já com 
as prescrições novas. Mas eu acho que nesse aspecto o Enfermeiro ainda 
não conseguiu mudar esse processo de estar com a prescrição e muita das 
vezes com a medicação no setor por conta desse entrave entre prescrição, 
farmácia, eu acho que isso são pontos negativos. A sugestão dada por mim 
é que (...) quando iniciássemos esse preparo, (...)já estivéssemos com 
todas as prescrições do dia aqui, disponíveis, para que nós pudéssemos 
estar tirando o que foi planejado para uso naquele dia...”(E.17) 
 
“...O negativo que eu vejo não é nem em relação à medicação, ao preparo... 
É em relação à prescrição que demora a sair. Atrapalha o trabalho dos 
enfermeiros no preparo. E às vezes o médico não comunica que alterou 
alguma coisa. Aí tudo que é preparado vai fora. Ou pior ainda, vem pra 
gente administrar e se não botar atenção faz o que está suspenso. Mas em 
relação à medicação mesmo, ao preparo eu não tenho o que dizer...”(E.34) 

 
Discussão: 
 A equipe de enfermagem juntamente com outros profissionais de saúde, 

como médicos e farmacêuticos são responsáveis pela ligação da atividade 

terapêutica com a administração de medicamentos. (ARCURI,1991; COIMBRA; 

CASSIANI, 2001; ZANETTI et al,. 2003).  

   O sistema de medicação é considerado complexo, e devido a esta 

complexidade, é propenso a ocorrência de muitos erros, que vão desde a prescrição, 

distribuição e administração dos medicamentos, além de contar com o envolvimento 

de vários profissionais em diferentes etapas. Essas etapas são constituídas: da 

prescrição que é de responsabilidade médica, da dispensação que é de 

responsabilidade do farmacêutico, e da administração e monitoramento do paciente, 

de responsabilidade da equipe de enfermagem. (ROSA; PERINI, 2003; MIASSO et 

al, 2006; OLIVEIRA, 2010)  

 A preocupação em relação à prescrição médica aparece nos relatos de 

diversos profissionais. O que é plenamente justificável . Incumbida da realização da 

etapa administração de medicamentos, a equipe, na maioria das vezes é 

responsabilizada pelos erros cometidos no início, ou no meio, que não foram 

corretamente identificados (CASSIANI et al, 2005). Da atuação dos profissionais de 

enfermagem nessa que é a última etapa de um sistema complexo, espera-se a 

detecção precoce de eventos adversos, prevenindo erros e promovendo a 

segurança do paciente. (MIASSO et al., 2006) . A equipe de enfermagem , desde o 

estudo pioneiro de Leape (1995) é apontada como capaz de impedir até a maioria 

dos erros de medicação, provenientes dos processos de prescrição, transcrição, e 

de dispensação. 
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 O último relato representa a preocupação dos profissionais quanto ao fato da 

primeira etapa dos trabalhos de preparo de medicação ser realizada, de acordo com 

o protocolo adotado na unidade, com base na prescrição anterior. É relevante, pois a 

literatura considera  erro preparar medicações e as disponibilizar para administração 

do paciente  “não estando elas constando da prescrição naquele dia” ( COREN-SP, 

2011) , nomeando-o erro de administração não autorizada de medicamento. 

 
Relato: 

“...A ideia da elaboração de um mapa de medicação que você olha e 
visualiza o que uma criança está fazendo, a que horas. Esse mapa também 
é importante, embora à noite nem sempre se tenha tempo para se fazer 
outro. Isso eu estou falando dessa realidade no momento...”(E.19) 
 

Discussão: 
 Aqui o relato é de um comportamento que a ser tratado na nova revisão dos 

processos de preparo e medicação. Houve relatos semelhantes, envolvendo 

inclusive outras atividades, dando conta de situações em que os profissionais não 

desenvolvem certas atividades previstas nas rotinas de preparo e administração de 

medicamentos. Independente do motivo alegado para tal prática, é importante 

salientar que não cumprir etapas determinadas em um processo é sempre 

contraindicado. O ideal é que práticas consideradas desnecessárias, ou 

inadequadas, ou de difícil cumprimento por alguns, sejam discutidas e abandonadas 

quando esta for a decisão apontada pela utilização de ferramentas de gerência de 

processos, como o mapeamento dos processos. Mapear um processo é    

ferramenta   que permite  não só a visão dos processos de trabalho como um todo, 

mas também de cada   atividades que o compõe. É metodologia  primordial  para 

facilitar a análise de sua eficácia e a localização de deficiências. É importante, 

também, o entendimento  dos reflexos de qualquer alteração que se proponha nos 

processos existentes. Deve ser possível   a percepção do que se pode alcançar  

com as mudanças: a meta  estabelecida deve ser de melhoria do ciclo operacional,  

através da diminuição das oportunidades de erros, da eliminação dos retrabalhos e 

da  eliminação das tarefas que não agregam valor aos processos. Assim, a  tomada 

de decisão por mudanças   tem que ser subsidiada  pelos resultados do  

mapeamento dos processos (CAMPOS, 2009  DATAZ; MELO; FERNANDES, 2004). 
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3.3.2.4 Subcategoria 8 - Incidentes Críticos negativos, ligados à atuação da 
Gerência da Unidade nos processos de trabalho 

 

 

 Em 08 da 39 entrevistas realizadas com a equipe (20,51%) a análise crítica 

de que a atuação da gerência da unidade tem aspectos negativos que podem ser 

reavaliados e melhorados foi relatada. Em algumas entrevistas, houve a repetição do 

mesmo relato. No total, 15 relatos de situação foram obtidos e agrupados nessas 

subcategorias. Destes foram extraídos 05 incidentes críticos: 

  

Relatos: 
 “...Creio que esta questão dos cursos, das revisões teóricas devem ser mais 

bem colocadas... assim como a importância do papel de qualquer 
profissional envolvido no processo. Lá no meu outro trabalho eu preparo 
medicação. ..quando tem curso aqui... eu venho. De quem trabalha só aqui 
às vezes você escuta: -Eu não, eu não preparo mais medicação vou perder 
o dia da minha folga? E não é assim. Por que mesmo não preparando, você 
tem que se atualizar para até observar uma reação quando você está ali, na 
assistência.... pra saber o que está acontecendo, perceber qualquer 
modificação, qualquer intercorrência e ser capaz de ter a percepção que a 
alteração pode estar ligada à droga infundida. Então tem que participar, se 
atualizar, senão perde essa capacidade...” (E.21) 

 
 “...Às vezes eu me sinto menos valorizado nesse sentido de não participar 

desse processo(...) Pelo fato de trabalhar com isso à muito tempo, sempre 
tive a segurança de fazer medicação... Em alguns momentos isso incomoda 
um pouco porque você se sente menos profissional no dia a dia...”(E.32) 

 
 “...O ponto negativo ocorreria se não tiver ninguém para assumir a 

medicação, alguém ficar doente, por exemplo, e ter que alguma pessoa que 
não é do grupo ficar na medicação. Aí seria negativo pois o processo é 
muito específico. E há os que não têm treinamento não é mesmo?...”E.33) 

 
 “...Eu acredito que uma coisa a ser restabelecida seria um encontro mensal, 

ou bimensal do grupo... Que a chefia fizesse um planejamento de reuniões 
pra que se solucionassem esses problemas ... nada melhor que estas 
pessoas propusessem condições para melhorar o andamento do trabalho 
delas mesmas e do nosso consequentemente....”(E.7) 

 
 “...Então isso é que para mim, nos últimos meses eu coloco como negativo. 

A falta de reuniões, né, que acabaram se perdendo, pois foram idealizadas 
pela Chefia pra ser o canal de discussão das ações do grupo. A Chefia 
assegura a implementação do que é consenso do grupo. Sem reuniões 
estamos com a revisão de rotinas atrasadas. E tem coisas assim que vemos 
que precisariam ser mais discutidas, como o controle dos erros...”( E.16) 
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Discussão: 
 Nos relatos dos entrevistados, ficou evidenciada a compreensão, por parte 

dos profissionais entrevistados, da complexidade do papel e função do enfermeiro 

gerente. Isso explicaria  a identificação  desse profissional como o responsável por 

mudanças significativas, como  as aplicadas no controle dos erros, o papel de 

educador e  de coordenador de trabalhos perante o grupo de enfermeiros e técnicos 

  Porém cabe aqui pontuar  que, na visão sistêmica sobre a prevenção de 

erros, deve o sistema de saúde preparar mecanismos de segurança., como o que 

já ocorre em setores como da aviação e de energia nuclear (ROSA; PERINI, 2003; 

SANKARANKUTTY, 2005). A possibilidade de errar é inerente do ser humano e as 

instituições de saúde devem se cercar de recursos para minimizar esta 

possibilidade, como já afirmava Leape (1994) em seus pioneiros estudos sobre erros 

humanos. Ou seja, devem ser utilizadas ferramentas de gestão. A promoção de 

programas de educação continuada sobre uso de medicamentos , com  capacitação 

profissional para preparo e administração, treinamentos periódicos nos princípios do 

uso de medicamentos e segurança do paciente , além de dinâmicas para  

atualizações sobre a matéria é uma  estratégia utilizada na prevenção e redução de 

eventos adversos no preparo e administração de medicamentos (OLIVEIRA, 2010). 

  Repetimos que, em  relação aos relatos de   persistência de erros que 

aparecem nas entrevistas,  por lacunas nos processos de monitoramento não é 

possível hoje, conhecer a real dimensão do problema dentro do setor . O que, aliás 

ainda é uma realidade comum nas instituições de saúde  do país. Há  anos acredita-

se que essa é uma  realidade  subdimensionada. Porém a realidade no Brasil tende 

a mudar. E espera-se que de forma drástica, com a obrigatoriedade da criação dos 

núcleos de segurança do paciente, criados com a responsabilidade de realizar 

notificação. Legalmente, nos  termos da RDC 36/2013, em seu capítulo IV, artigo 3º, 

a falta deste processo de monitoramento passou a ser  considerada   infração 

sanitária. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A terapia medicamentosa é prática de destaque nas Unidades Neonatais, 

pormenorizada  através de um sistema complexo, altamente susceptível à falhas por 

causas multifatoriais, o que demanda o desenvolvimento de competências por parte 

dos profissionais que nele atuam. O sistema de medicação impõe a esses 

profissionais  uma busca constante pelo conhecimento, para atender às demandas 

do cuidado, com especificidade nos saberes e ações e necessidade de atualizações 

constantes a fim de que ocorram a    estruturação  e  monitoramento dos processos, 

visando  garantir   uma assistência de qualidade, com segurança para todos os 

elementos envolvidos: paciente, profissionais , instituições e sociedade. 

 A equipe de enfermagem é reconhecida como aquela que participa, direta ou 

indiretamente, de diversos processos que compõe o sistema de medicação, de 

forma exclusiva ou compartilhada. E tem que gerenciar seus processos de trabalho. 

Unindo algumas definições clássicas, podemos conceituar processo como qualquer 

atividade separada ou conjunto de atividades que, fazendo uso dos recursos de uma 

estrutura organizacional, recebe uma entrada e gera uma saída com valor agregado 

para um cliente Dessa forma, os processos do cuidado são fluxos de valor que 

devem ser identificados, analisados e melhorados continuamente para satisfazer 
as necessidades do cliente.  
  Este estudo  foi realizado com o objetivo geral  de discutir o impacto e 

implicações dos processos de  preparo e administração de medicação idealizados e 

realizados pela equipe de enfermagem de uma Unidade Neonatal. Para cumprir 

seus objetivos específicos, reuniu dois métodos de análise de processos de 

trabalho: a fluxogramação e a TIC.  

  A elaboração de fluxogramas  de processos de preparo e administração de 

medicamentos e sua análise permitiu a caracterização dos processos de trabalho.  

Através da   leitura minuciosa dos documentos contendo os  protocolos operacionais 

(POPs),   da construção de fluxos dos processos, a partir do conteúdo desses POPs 

e da análise interrelacional  desses dados foi evidenciada a necessidade de algumas 

mudanças, com a detecção  de atividades à reavaliar e pelo menos  uma não 

construída,  elementos que correspondem à ações impróprias, ou seja,  estratégias 

que devem ser revistas para evitar desgaste no sistema de medicação. 
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 Seria necessário  melhorar o processo de manualização. A elaboração  de um 

manual de rotinas onde os conteúdos sobre processos pré-definidos como lavagem 

das mãos e uso de adornos fossem atualizados e melhores pontuados atividade a 

atividade,  a fim de que sua leitura sirva de base consistente na capacitação de 

profissionais, que ingressarem  na unidade, que pertence à um hospital-escola.  

Uma inclusão de todos os impressos utilizados deve ser feita. 

 Uma revisão na divisão de tarefas  durante o processos de preparo de 

medicamentos  é  imperativa. O fluxo  com as denominadas etapas preliminares dos 

processo de medicação , por exemplo, evidenciou  a realização de 25 atividades, a 

cargo de dois enfermeiros da escala de medicação, porém sem nenhuma definição 

de papéis entre eles. Doutrinariamente isso é um erro. Em estudos sobre processos 

de trabalho sempre é desejável a distribuição  igualitária de tarefas.  E a duplicidade 

na execução de tarefas deve ser eliminado.  A não definição dos papéis portanto 

tem que  ser resolvida. 

   Há ainda a fundamental  inclusão de atividades de monitoramento do sistema 

de medicação com vistas à notificação de eventos adversos de medicação, hoje uma 

obrigatoriedade legal que não é cumprida pela unidade. Um impresso para esta 

notificação deve ser adotado, seja ele construído por equipe de  outro setor do 

hospital ou da própria unidade. 

  Quanto a análise dos incidentes críticos,  as subcategorias de incidentes  

negativos com mais relatos agrupados foram as denominadas divisão de tarefas e 

atividades técnicas. Nessas subcategorias os relatos apontaram uma preocupação 

com a persistência dos erros, com questões éticas e com atividades desenvolvidas 

em outras fases do sistema de medicação, pontos considerados prioritários nos 

estudos produzidos na área. O que pode ser interpretado como demonstrativo da 

capacidade de entendimento que os entrevistados possuem acerca do sistema de 

medicação e como dele tratam com propriedade,  discernindo com propriedade tanto 

sobre o que é positivo, quanto negativo, corroborando   com a percepção que tanto 

seus aspectos positivos quanto os frágeis advém de todos os processos que o 

compõe.   Esta pesquisa é mais uma a corroborar  a eficácia da TIC  enquanto  

metodologia científica  de análise indireta, qualitativa e psicológica  de processos de 

trabalho. É importante valorizar  que, com   relação  à divisão de tarefas, a 

construção gráfica feita para caracterizar os processos estudados aponta, como já 

foi dito, para necessidade de melhoria no quesito divisão de tarefas.  Essa análise foi  



136 

feita à luz dos princípios doutrinários dos estudos dos processos. Já a análise dos 

incidentes críticos negativos aponta para uma necessidade ética, de melhor 

orientação dos profissionais a respeito dos papéis desenvolvidos por cada 

profissional de enfermagem, das implicações legais do exercício profissional de cada 

um e das questões de responsabilidade compartilhada. O que pode ser entendido 

como uma contribuição que  a subjetividade dos profissionais envolvidos em uma 

atividade pode trazer à tona:  a identificação e classificação de  comportamentos que 

são associados com o sucesso ou fracasso de uma atividade humana.  

 Em relação à persistência dos erros, as duas metodologias utilizadas apontam 

para o mesmo caminho: a necessidade de monitoramento dos eventos adversos e  

de adoção de estratégias que diminuam a ocorrência e persistência desses eventos. 

 A necessidade de contemplar a melhoria dos processos organizacionais pode 

se dar de uma maneira eficaz e amplamente abordada na atual conjuntura mundial : 

a criação de conhecimento. Essa criação de conhecimento certamente  foi a 

estratégia gerencial que norteou  a criação do “time de medicação” , para atuar na 

melhoria dos processos de medicação executados na unidade pela equipe de 

enfermagem. O time de medicação, partindo  da leitura de pesquisas na área, da 

consulta à  referências literárias atuais e embasado nas boas práticas, tomaram 

decisões. A prática clínica do grupo foi mandatória, coordenada pela Gerência da 

Unidade. Por estar sempre pautada na legislação atual , a revisão dos trabalhos foi 

prevista para iniciar-se em 2013, para vigência nos anos de 2014-2015. Nem  as 

obras realizadas no setor, que se estenderam por quase um ano, o mesmo da 

realização deste estudo,  paralisaram a atuação do grupo.  Toda a equipe teve que 

se desdobrar, desenvolvendo suas atividades em espaços distintos, o que dificultou 

o início dos trabalhos de revisão dos procedimentos operacionais padrão da 

Unidade, além de postergar a implantação de outras etapas da sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE) na Unidade Neonatal. Mas serviu de ponto de 

partida para a mobilização contínua do grupo em buscas de soluções que 

garantissem a prestação de uma assistência segura e de qualidade, uma postura 

antes de tudo institucional. O  Hospital Universitário Pedro Ernesto,  a que a Unidade 

Neonatal pertence,  há anos agrega esforços em busca da sistematização da sua 

assistência.. Mas a falta de uniformização dos trabalhos e lacunas que podemos 

considerar como gerenciais, aliadas à dificuldades inerentes à realidade de uma 

instituição de grande porte dificultam os trabalhos em geral e não instrumentalizam 
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grupos como o de medicação da unidade neonatal ao gerenciamento de seus 

processos. Nem garantem, até o presente momento que estratégias 

comprovadamente eficientes,  práticas baseadas em evidências validadas por esses 

grupos, se tornem padrão dentro da instituição. Tanto que, apesar de todas as 

iniciativas isoladas, não se pode dizer que a unidade de saúde em questão tem um 

sistema único , e completo, de medicação. 

  Dentro do gerenciamento de processos nas instituições de saúde, as 

mesmas, em razão da necessidade de instituir uma cultura de segurança, devem 

possuir constante preocupação quanto à melhoria de seus processos. Essa melhoria 

pode ser devidamente tratada por inúmeras técnicas, métodos e ferramentas que a 

gestão  é capaz de fornecer. 

  Uma sugestão é a adoção de metodologia pré-definida a ser seguida no 

desenvolvimento dos trabalhos do grupo de medicação. Citada por Scartezini (2009) 

, por ser de aplicação simples, a ferramenta conhecida pela sigla MAMP – Método 

de Análise e Melhoria de Processos, destaca-se hoje. A MAMP é um conjunto de 

ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando 

possíveis desvios, corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços 

com alto valor agregado. As etapas seguidas no MAMP são:   

- Mapeamento dos processos;  

- Monitoramento dos processos e seus resultados;- 

 - Identificação e priorização de problemas e suas causas,-  

- Realização de ações corretivas, preventivas e de melhoria,- 

 - Sistema de documentação e procedimentos operacionais. 

  O MAMP é metodologia utilizada em muitas instituições de saúde 

preocupadas com as questões de segurança . Sua utilização demonstra uma imensa 

vantagem: o primeiro passo já envolve a quebra de um paradigma gerencial, 

instituindo o gerenciamento de processos como ponto de partida. O que poderia ser 

extremamente útil ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Na busca para o 

estabelecimento de um sistema de medicação institucional - que ainda não é 

realidade, a adoção de metodologias como o MAMP é o caminho.  

    É importante  reforçar   que para que os trabalhos seguindo a metodologia 

MAMP sejam empreendidos, é necessário pensar no sistema de documentação . 

Uma opção seria colocar   à disposição do grupo  softwares que arquivassem  
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eficientemente todo os documentos gerados nos trabalhos. Essa  ainda não é a 

realidade prevalente   no HUPE . 

Outra sugestão é o incentivo à prática já realizada pelo grupo, de pesquisa. 

Como estratégia para o desenvolvimento de novas  pesquisas , poderia ser adotado 

o melhor aproveitamento do material humano representado pelos residentes da 

Unidade, e não só os  Residentes de Enfermagem. Uma proposta  para futuros 

trabalhos científicos: a  realização de uma   pesquisa documental, que visasse o 

levantamento de produção cientifica já realizada por profissionais e Residentes da 

Unidade e sua disponibilização, sistematicamente ordenada,  em plataforma de 

dados. Uma plataforma de dados ordenando a própria produção científica   já existe 

em diversas instituições universitárias e seria de grande valia na realidade estudada, 

apontando rumos para trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da Unidade 

Neonatal, do Núcleo a que pertence, do Serviço a que estão vinculados. Esse 

trabalho poderia ser desenvolvidos  inclusive por um grupo multiprofissional de 

Residentes. 

 Os residentes de enfermagem  também poderiam  produzir, em prol das 

práticas de cuidado, em  lacunas dos trabalhos  como a evidenciada neste estudo  

no  quesito elaboração de manuais. A elaboração de manuais de serviço ou 

procedimentos operacionais  é uma decorrência natural da análise e estudo de 

processos e parte do MAMP. Nas próximas revisões de protocolos operacionais , os 

Residentes poderiam ter uma participação mais efetiva. Um projeto desenvolvido 

pelo grupo poderia rever os protocolos adotados e  apresentar como produto um 

manual de procedimentos. 

 Analisar os processos de preparo e administração realizados pela equipe de 

enfermagem da Unidade Neonatal Nicola Albano permitiu a identificação de pontos 

que devem ser objeto de reflexão e mudanças.  O caminho metodológico  seguido 

pode ser compreendido como uma tentativa de entender o trabalho entre a atividade 

e a subjetividade, visando fornecer  substrato para o alcance da melhoria dos 

processos. Ao aliar um mapeamento gráfico  de atividades ao conhecimento 

daqueles que delas participam, a autora acredita ter alcançado seus objetivos, já 

que o  estudo possibilitou a percepção da dinâmica da rotina dos profissionais 

acerca dos acertos,  das falhas e dos  problemas nos processos.  fornecendo 

embasamento para mudanças, necessárias à manutenção da vitabilidade dos 

processos estudados, fundamentais ao processo de cuidar em Neonatologia. 
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  Este trabalho pode servir de base para produções futuras, de várias formas: 

Sua consulta pode instrumentalizar outros profissionais a trabalharem com o tema 

medicação e sistema de medicação na instituição cenário e em outras realidades 

institucionais. Oferece material de consulta para os que queiram trabalhar com  

metodologias como a TIC,  fornecendo inclusive  alternativas à análise dos dados.: a 

autora se deteve na elaboração de tabelas com fragmentos de entrevistas, com o 

intuito de ilustrar todo o processo de análise de conteúdo realizado, demonstrando 

desde a obtenção das unidades de registro, sem perder o liame com a tríade 

componente do incidente crítico,  até às unidades de significância, minuciando a 

escolha das palavras-chave para identificação das categorias. A pesquisa também 

tem um produto– o fluxo dos processos de preparo e administração de 

medicamentos –  que  pode servir de embasamento para trabalhos posteriores 

dentro da unidade, e até servir de norte para construção de   fluxogramas, que 

caracterizem outras realidades do cuidado. 
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Uma Contribuição para a Gerência do Cuidado”       Nº CAAE: 11187813.1.0000.5243 
Pesquisador Responsável: Zenith Rosa Silvino e Márcia Farias de Oliveira dos Santos. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE – Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde. 
Telefones para contato: (21) 91737660   (21) 2179-8358  
Nome do voluntário:_______________________________________________________ 
Idade: ______ anos                            Profissão:____________________  
Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / (____) _________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________. 
O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Incidentes Críticos do 
Processo de Medicação em  uma Unidade Neonatal – Contribuição para a Gerência do 
Cuidado de Enfermagem”. Os processos de medicação executados pela equipe de 
Enfermagem desse Hospital é o objeto desse Estudo. O Objetivo geral é discutir o impacto 
dos processos de medicação realizados pela equipe de Enfermagem, revistos e implantados na 
Unidade Neonatal a partir de março de 2012. Os objetivos específicos são: Descrever o 
processo de preparo e administração de medicamentos executado pela equipe de enfermagem  
após as modificações introduzidas na última revisão desse processo de trabalho ; Analisar, por 
meio de incidentes críticos, as situações, comportamentos e consequências positivas e 
negativas, identificadas no processo a partir dos relatos da equipe de enfermagem. Será 
realizada uma entrevista semiestruturada, individual, gravada e posteriormente transcrita na 
íntegra. Posteriormente os dados coletados nas entrevistas serão categorizados para 
possibilitar a obtenção de categorias temáticas, ou seja, será realizada uma análise de 
conteúdo, para se chegar a uma conclusão no estudo. Sua privacidade será respeitada, ou seja, 
seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar-lhe, 
será mantido em sigilo. O tempo estimado para nossa permanência na Unidade, coletando 
dados, é de três meses. 
Observação: O Sr. (ª) poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a 
qualquer momento, sem precisar se justificar. A vossa participação é voluntária. Ser-lhe-á 
garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 
suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da vossa 
participação. 
Eu,__________________________________________, RG nº_________________ declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a 
pagar por minha participação. 
Niterói, _____ de ____________ de ____________________. 

 Nome e assinatura do entrevistado              Nome e assinatura do entrevistador    
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6.2  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Data da Entrevista:             Início:      h    Término:        h                      

Nome do Entrevistado: 

Sexo:                                         Idade: 

Cargo que ocupa                               Tempo de Instituição: 

Formação: 

Função na equipe: 

  

Gostaria de agradecer a sua participação.  

Farei algumas colocações a respeito do trabalho.  

Agora, para responder às questões do estudo, proponho: 

Primeiro, gostaria que você pensasse nos processos de medicação, as partes que são de 

responsabilidade da Equipe de Enfermagem. 

Segundo, gostaria que pensasse nos profissionais de enfermagem do setor em que trabalha – 

incluindo - você mesmo (a)- e nos papéis que cada um passou a desenvolver após a última 

revisão das normas, rotinas e POP relativos à medicação e que foi implantada nos últimos 

meses. 

Feito isso, gostaria que se lembrasse de situações que aconteceram nesses últimos meses, que 

você considera serem representativas de aspectos positivos do novo processo de medicação. 

Fale quais situações, as pessoas envolvidas e o que resultou desse fato. Por favor, não 

identifique nominalmente pessoas envolvidas. 

Por fim, gostaria que se lembrasse de situações que aconteceram nesses últimos meses, que 

você considera serem representativos de aspectos negativos do novo processo de medicação. 

Sem citar nomes, fale quais situações, pessoas envolvidas e o que resultou desse fato. 
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 6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS 
Cód 
UR 

Unidades de Registro  
Sujeitos/Nº de Unidades de Registro 

 
 

Total 

NºTotal 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

1 
S 

Nossa chefe conseguiu implantar um novo 
processo na nova unidade neonatal . 
Conseguiu novos enfermeiros, aumentar o 
quadro 

1     2               3 2 

2 
C 

O número de enfermeiros ficou suficiente 
para poder fazer uma implantação onde só o 
enfermeiro poderia fazer o preparo de 
medicação já que detinha maior 
conhecimento.. 

2     1               3 2 

3 
cs 

Melhorou o processo(...) coisas como 
incompatibilidades, de tempo de preparo ou 
de diluição, de tempo de diluição, de 
quantidade, coisas muito específicas de 
medicação, não eram assim empregadas e 
eram feitas muito a grosso modo. 

3     2               5 2 

4 
cs 

(...) muitas coisas nós cogitamos, 
perguntamos , indagamos hoje, muitas 
coisas nós corrigimos em relação a atuação 
da equipe multidisciplinar que às vezes não 
está bem esclarecido, uma prescrição, então 
muita coisa melhorou nesse sentido. 

1     2               3 2 

5 
cs 

tem probabilidade de reduzir erros que 
sempre (...) aconteciam na enfermagem,  
 coisas específicas não eram empregadas 

2      1 1             4 3 

6 
S 

Mas alguns erros nós vimos que ainda 
estavam acontecendo, muitas coisas 
aconteciam, até que foi resolvido pela 
gerencia que se criasse um grupo,  

1      1 1    2      2   7 5 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total  Nº 
Total 
Entradas 
da UR 

E
1

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

7 
C 

 Criou-se o grupo da medicação. Começamos 
a estudar mais.  

1
 

     1 2          1   5 4 

8 
cs 

Muitas coisas melhoraram bastante. O 
principal mesmo é que fica muito difícil 
acontecer um erro de medicação, como 
aplicar em outra criança ou então o horário, 
você fica mais atento 

1      1   1           3 3 

9 
C 

Foi resolvido criar a escala de plantão dos 
enfermeiros da medicação 

1     1  1             3 3 

10 
cs 

fazendo todo o plantão aquilo sendo da 
escala de enfermeiros da medicação. acontece 
de estar mais acostumado com os 
procedimentos 

2    1  2 1             6 4 

11 
cs 

você tem, ao fazer o mapa, uma ideia do todo 
, de todas as outras crianças, você pode ir 
fazendo uma coisa racionalizando tudo.(...) 

3       2             5 2 

12 
cs 

 Então se você chega no plantão e acontece de 
encontrar uma mudança no mapa, uma 
criança está fazendo meropenen mas ela 
estava fazendo ampicilina, você tem como 
perceber se essa mudança na verdade é um 
erro 

2                    2 1 

13 
cs 

A nossa tabela de diluição 1        1  2     1   2  7 5 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
10 

E 
11 

E 
12 

E 
13 

E 
14 

E 
15 

E 
16 

E 
17 

E 
18 

E 
19 

E 
20 

14 
Sn 

Situações que acontecem por que nem todos os 
enfermeiros participam da medicação,  

3                    3 1 

15 
Cn 

O enfermeiro da assistência como não participa 
desse dia a dia não conhece a parte burocrática 

1                    1 1 

16 
csn 

Quando o médico troca uma medicação., e o 
enfermeiro não cobra o pedido necessário, a parte 
burocrática. Não haverá continuidade na 
solicitação. A criança pode ficar sem a 
medicação. 

 
1 

                   1 1 

17 
Cn 

Fico analisando se esse processo está realmente 
100% vendo esses colegas que não fazem 
medicação, acho que deveriam fazer também,(não 
há revezamento) 

2 1                   3 2 

18 
csn 

porque não fazendo um determinado 
trabalho(...)não que vá literalmente desaprender 
mas ficar longe da medicação que é ruim pra ele 

2                    2 1 

19 
S 

. Eu acho interessante ficar um bom tempo na 
medicação 

1                    ..1 1 

20 
C 

Porque você pega determinadas coisas, fica mais 
entranhada das rotinas 

1                    1 1 

21 
cs 

ficar ligada no que o médico tem que fornecer 
para você encaminhar (...) como pedido de 
nutrição parenteral, o horário, quais psicotrópicos 
pedir, em que impresso, a que horas , (...)Pedir ao 
médico o preenchimento do impresso da CCIH, 
se precisa de manipulados, como montar o 
horário das prescrições para agrupar, diluir menos 
fármacos. 

1                    1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

22 
S 

uma coisa que mudou na medicação e que 
causava muito erro na unidade neonatal era 
o aprazamento de medicação  

 4         1     2  2 2  11 5 

23 
C 

Agora o enfermeiro que está responsável 
pela assistência apraza, o enfermeiro da 
medicação também. Ele corrige... 

 1              2  2 2  7 4 

24 
cs 

Passou a evitar vários erros  3              1  1 1  6 4 

25 
C 

Ele não carimbava o que tinha visto. 
Tá o carimbo de quem apraza e o carimbo 
do enfermeiro da medicação (...)  

 1                1   2 2 

26 
cs 

E o fato dele carimbar, ele colocar o nome 
dele, faz ele saber que tem que prestar mais 
atenção ...agora é fácil saber a quem 
responsabilizar  

 2                1   3 2 

27 
cs 

Acontecia dos aprazamentos não estarem 
corretos, principalmente os que eram de 
72/72h, ,de 36/36 h, que não eram horários 
de rotina. Era muito comum esse erro. 
Percebi que diminuiu 

 2             1 1     4 3 

28 
S 

Os técnicos,.(...). já que participam na 
administração das medicações 

 1                   1 1 

29 
C 

Agora a preocupação está maior  1                   1 1 

30 
cs 

 eles acabam ficando mais atentos com os 
horários de administração 

 1                   1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 
 

Cód 
UR 

Unidade de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
 da UR 

E
1

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

31 
S 

Uma outra coisa legal é o mapa de 
medicação...Agora a equipe do dia faz só o 
mapa do dia, a equipe da noite faz o dela. 

 2                 2  4 2 

32 
C 
 

. Agora cada um faz o seu... são obrigados a 
ler prescrição por prescrição... você coloca 
mais atenção sua naquilo 

 1                 1  2 2 

33 
cs 

A probabilidade deles perderem algum 
horário diminuiu (...) 
 

 1                 1  2 2 
 

34 
cs 

Até acabam indiretamente checando se o 
nosso foi feito correto (...)e de repente até 
corrigir algum eventual erro que tenha 
passado despercebido durante o dia. 

 1                   1 1 

35 
Sn 

O que hoje eu percebo de negativo no 
processo é que o fato de ter um grupo de 
medicação, no início parecia que ia resolver 
o problema, seriam pessoas que estariam 
fazendo cursos, 

 2                   2 1 

36 
Cn 

Havia aulas Só que com o tempo isso 
mudou.(...) 
 

 2                   2 1 

37 
csn 

 acho que foi esfriando e esses cursos(...)hoje 
não temos na mesma quantidade 
 

 1                   1 1 

38 
Sn 

No início eu até concordei que seria legal ter 
os enfermeiros do time, hoje não  

 1                   1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 

E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

39 
Cn 

Acho que isso fez uma dicotomia que não é 
legal  

 2                   2 1 

40 
csn 

 

Parece é que as pessoas que estão na 
medicação elas estão ali e acabam não se 
envolvendo na assistência direta, (...)acaba 
sendo um mero manipulador 

 2                   2 1 

41 
csn 

 

E o enfermeiro que está na assistência acaba 
não se envolvendo, é simplesmente um 
administrador de medicação. 

 2                   2 1 

42 
csn 

E quem fica muito tempo na medicação o 
dia que tem uma intercorrência e tem que ir 
para assistência, percebo que ele não vai de 
uma forma agradável 

 1                   1 1 

43 
csn 

 

E o que resulta é que às vezes, da mesma 
maneira que se pensa nos horários, nos 
aprazamentos , se esquece que a criança 
pode ter uma aminofilina e estar 
taquicárdica e a pessoa preparou ,colocou lá 
cima e outro também não prestou atenção, 
acaba fazendo, não está acontecendo uma 
continuidade 

 1                   1 1 

44 
csn 

(...)o médico suspende a medicação no meio 
do plantão, o enfermeiro da assistência sabe 
que tem um time da medicação, não fica 
mais preocupado em avisar que foi suspensa 
a medicação. Não houve comunicação entre 
quem está na assistência em quem está no 
preparo 

 1                   1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº 
Total 

Entrada
s da UR 

E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

45 
csn 

 

E aí no mapa mostra para fazer, o 
enfermeiro da medicação prepara, coloca na 
bancada ou entrega na mão do enfermeiro 
ou do técnico  

 1                   1 1 

46 
csn 

e às vezes , por descuido, alguém 
administra. Criança acaba recebendo sem 
necessidade dose extra. 

 2                   2 1 

47 
csn 

Não era pra ter sido manipulada. Você perde 
medicação(...) cara, ou que nem tem no 
setor em abundância 

 1                   1 1 

48 
csn 

Tinha uma criança convulsionando, foi 
pedido um anticonvulsivante, e a medicação 
demorou muito a chegar(...)simplesmente 
pegamos do material de parada pra poder 
agilizar. Fizemos e 5 minutos depois chegou 
a medicação. Era uma situação que se a 
pessoa estivesse envolvida na assistência 
saberia que aquilo ali era pra ontem, que era 
um caso grave, não poderia ter acontecido 

 1                   1 1 

49 
S 

No novo processo, na neonatal existe um 
grupo que ele é formado por enfermeiros  
 

  1 2 2 2 2  4 1 2  3 4 1 2 1 1 2 1 31 16 

50 
C 

 Enfermeiros responsáveis por rever 
detalhes, estudar sobre o assunto medicação 
 

  1 1 2 2 1  3  3 1 2 4 1 1 1  2 2 27 15 

51 
cs/C 

Criaram a escala fixa de medicação. E 
passaram a fazer parte dela 

  1    1  1 1 2  3    1   1 11 8 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 

E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

52 
cs 

Colocaram dois enfermeiros no preparo   1    1   1 1 1     1 1  1 8 8 

53 
S 

E o time de medicação é de enfermeiros 
específicos para o preparo de medicação no 
plantão . 
 

  4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1  2 1 1 1 1 26 17 

54 
C 

Checa sempre, todas as coisas relativas aos 
medicamentos e seu processo de preparo e 
administração 
 

  1 1   1 1 1 1  1     1 1 1 1 11 11 

55 
C 

 Ver detalhes daquela medicação e dosagem, 
a identificação correta do paciente, a 
diluição, checam o horário...( os certos da 
medicação) 
 

  2 3                 5 2 

56 
cs 

.Evitam erros/ diminuem erros   2 2    1 2 2 1    1 1  2   14 9 

57 
cs 

E há a parlamentação para o preparo   2 1 1     1   1     1 1 1 9 8 

58 
cs 

Ele usam campo estéril, material estéril 
 

  1 2 2     1        1 1 1 9 7 

59 
cs 

Preparam com técnica asséptica    1 2 2     1  1      1 1 1 10 8 

60 
cs 

Num local adequado, ele se isola (...) se 
tiver algum tipo de comunicação com ele 
nós vamos ter que aguardar ele terminar 
aquele procedimento 

  1 2 2 1    1 1  1     1 1 1 12 10 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 

 
 
 

Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 

da UR 
E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

61 
cs 

Que eu vejo hoje em dia é que realmente 
modificou muito, melhorou 

  1 1 1 2 1   2 1    1 1 1  1 1 14 12 

62 
cs 

E o processo estando com o enfermeiro, que 
tem mais conhecimento para fazer a 
dosagem correta. Isso (...) é um dos 
problemas maiores que é o milímetro de 
dose que tem que ser feita para o neonato. 

  1                 1 2 2 

63 
S 

Foi passado um volume de medicação 
(...)antes de ser feito nós checamos e vimos 
que a dosagem estava diferente. 
Perguntamos ao profissional médico se 
realmente era aquilo, ele disse que não. 

  1                  1 1 

64 
C 

Se o profissional que na hora checou não 
tivesse, uma noção do que aquela medicação 
pode representar para um recém-nato, 
aconteceria o pior.  

  1                  1 1 

65 
cs 

Quem identificou foi o enfermeiro da 
assistência(evitou o erro). 

  1                  1 1 

66 
Cn 

Eu não faço parte da medicação. Quando 
entrei aqui eu quis participar do time, mas 
não fui chamado para isso, gostaria. 

  1                  1 1 

67 
cs 

Enfermeiros que chegam novos geralmente 
não ficam na medicação e sim na assistência 

  1                  1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

68 
cs 

o médico escreveu a medicação por extenso 
, a enf. entendeu de outra forma e para outra 
criança. Não chegou a ser feito por causa da 
cor da medicação e pela atenção de outro 
profissional , que disse que a criança não 
estava fazendo. 

  1                  1 1 

69 
Cn 

O profissional da medicação quase errou, ia 
errar. Mas acho que o principal fator para 
ele ter se equivocado é não conhecer a 
criança. 

  1                  1 1 

70 
S 

No processo há a responsabilidade dos 
enfermeiros: 

   1 1                2 2 

71 
C 

na medicação, a preparação é nossa. 
Depois chegar ao paciente, 
principalmente se for punção venosa 
profunda, feita pelos enfermeiros da 
assistência 
 

   1                 1 1 

72 
cs 

manter ainda o processo estéril e dar 
continuação com os corretos 

   1 1            1 2   5 4 

73 
S 

O procedimento de manipulação do PICC a 
Chefia deu estritamente ao Enfermeiro 

   1                 1 1 

74 
C 

Pois uma vez o percentual de infecção 
relacionado ao PICC subiu 

   1                 1 1 

75 
cs 

E a partir daí tem diminuído o índice de 
infecção ligada ao PICC 

   1                 1 1 
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76 
Cn 

Negativo eu não acho que tenha o processo 
mas sim negativo seria quanto ao seu 
cumprimento, nem sempre conseguimos 
cumprir estritamente. 

   1               2  3 2 

77 
csn 

Se falta enfermeiro não se cumpre o processo, 
mesmo aqui 

   1               1  2 2 

78 
cs 

E você tem a escala de medicação também, 
pessoas que todo dia estão ali, penso que 
facilita o trabalho já estar determinado quem 
vai fazer o trabalho 

    1                1 1 

79 
cs 

E você utiliza direitinho a técnica de 
manipulação do medicamento, coisa que a 
gente não fazia assim, cada um fazia do seu 
jeito e se contava com a responsabilidade e 
com o conhecimento de cada um. (ROTINA) 

    2          1 1     4 3 

80 
cs 

Eu acho que foi o grande passo A técnica 
asséptica é o que deveria ser feito. Com 
medicação venosa, você entra em via fonte de 
infecção hospitalar 

    2                2 1 

81 
Sn 

Mas pelo que foi feito, por se ter criado o 
time, penso que ainda ficou bastante a desejar 

    2                2 1 

82 
csn 

Há questão da persistência de erros de 
aprazamento 

    1          1    1  3 3 

83 
Cn 

 penso ser coisa grave que , após essa nova 
forma de fazer o cuidado, ainda aconteçam 
erros de medicação. 

    1                1 1 

84 
Cn 

E ainda há o aprazamento 
mecânico:12,18,24,06 

    2                2 1 
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85 
csn 

tá faltando investirmos mais nessa parte de 
estudos aprofundados de medicação... 

    3                3 1 

86 
csn 

E também a questão mesmo de se fazer 
pesquisa, 

    2                2 1 

87 
S 

Muitas mudanças aconteceram...todos esses 
ganhos vieram da possibilidade de se ter 
enfermeiros na linha de frente do processo  

     1        1       2 2 

88 
cs 

Eu acho positivo é isso, o aprendizado que 
se ganhou , essa troca no grupo, a qualidade 

     2        1       3 2 

89 
C 

Fora os residentes, que estão estudando, e 
estão ali como questionadores, querendo 
aprender e isso mexendo conosco, 

     1            1   2 2 

90 
cs 

um estímulo para gente estudar.      1            1   2 2 

91 
cs 

Uma geladeira adequada para refrigeração 
das medicações  

     1               1 1 

92 
Cn 

Quando temos que trabalhar em grupo, isso 
tem que ser feito de uma maneira que não 
acarrete problemas para o trabalho. 
Acontece um descuido que eu acho que 
você viu, ele viu, acho que ele já tirou essa 
medicação e ninguém faz 

     2               2 1 
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93 
csn 

A manipulação. Várias pessoas podem fazer . 
Um acha que o outro pediu, outro achou que o 
médico também já preencheu o pedido e já foi 
encaminhado. E não chega à farmácia. Pode 
faltar pra fazer. Pode atrasar a 
administração... 

     1               1 1 

94 
csn 

Ou quando a medicação não foi feita no 
horário porque ficou um confiando no outro 

     1               1 1 

95 
Sn 

Veja só, com relação à farmácia      1           1  1  3 3 

96 
Cn 

 Veja o exemplo da manipulação, que até hoje 
nos faz ter embates com a farmácia por nós 
querermos uma coisa diferenciada , especifica 
para uso do bebê 

     1               1 1 

97 
Cs 

Chega o pedido lá, a farmácia não resolve, 
deixa acabar aqui no setor. 

     1               1 1 

98 
C 

Então ter um time de medicação. Nós que não 
somos do time... já sabemos quem são as 
pessoas de referência , a quem se dirigir 

      1    1   1  1     4 4 

99 
cs 

Acredito que beneficiou muito no 
desenvolvimento da nossa assistência 

      1    1   1  1  1 1  6 6 

100 
cs 

Beneficiou muito no desenvolvimento. Não 
só 
Para o cliente.  

      1              1 1 

101 
C 

Acho positiva essa reorganização dos 
procedimentos (mudanças nos POPS) 

      1        3 3   1  8 4 
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102 
cs 

Houve também um controle maior dos 
medicamentos que tem na sala.  

      1              1 1 

103 
cs 

E tem a passagem de plantão , onde as 
pessoas detectam e sinalizam o que é mais 
importante nessa área 

      1              1 1 

104 
cs 

Com relação ao preparo acho importante 
esse transporte de medicação ser feito no 
isopor com termômetro 

      1              1 1 

105 
C 

Eles tem uma atenção muito maior com 
relação à prescrição médica,  

      1 1             2 2 

106 
cs 

Sinalizam para nós da assistência se está de 
acordo ou não 

      1              1 1 

107 
cs 

Se tem alguma coisa errada do dia anterior 
para a atual que passou por outro 
profissional 

      1              1 1 

108 
cs 

Hoje eu não vejo que tenha mais alguma 
coisa específica da preparo da medicação 
relacionado a ocorrência de erros 

      1              1 1 

109 
cs 

Sabe como otimizar. Se tem uma medicação 
aprazada às tantas horas pra uma criança, 
então nesse horário X, aprazar também  se 
essa medicação entrar para uma outra 
criança. Ou diluir um pouquinho mais cedo 
...faria para uma e nessa... recém prescrita 
 

      3              3 1 

110 
C 

Esse time tem uma relação muito próxima 
com a farmácia  
 

      1              1 1 
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111 
cs 

Estreitou o caminho entre a unidade e a 
farmácia. Eles detectam deficiências e 
atuam. 
 

      1              1 1 

112 
Sn 

 

Mas ainda há falhas de aprazamento, de 
administração medicação.  
 

      1              1 1 

113 
Cn 

Quando veio no POP a determinação de dois 
enfermeiros carimbarem esse aprazamento, 
essa prescrição, foi para ter vigilância maior 
tanto do enfermeiro assistencial quanto do 
enfermeiro da medicação.  
 

      1              1 1 

114 
cs 

Mas eu sei que mesmo assim ainda 
ocorreram algumas falhas. 
 

      1              1 1 

115 
Sn 

 

Eu acredito que uma coisa positiva seria(...). 
Que esse grupo voltasse a se reunir junto 
com a Chefia de enfermagem da unidade de 
forma periódica, 

      1         1     2 2 

116 
Cn 

E nada melhor que estas pessoas (...) que 
trabalham no preparo da medicação 
propusessem condições  

      1              1 1 

117 
 

csn 

Para melhorar o andamento do trabalho 
delas mesmas e do nosso...pra que 
solucionassem esses problemas 

      1              1 1 
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118 
S 

O processo nosso do time de medicação 
foi algo bom(..) antes tanto o técnico quanto 
o enfermeiros eram envolvidos e era muito 
livre, em aberto Qualquer um fazia.  

       1             1 1 

119 
C 

. Porém não existia o compromisso em 
fazer parte do processo dentro de um 
plantão de 12h. A partir desse processo, o 
compromisso foi maior 

       1             1 1 

120 
cs 

Foi positivo para o setor. Em todo plantão 
temos enfermeiros treinados, habilitados em 
não deixar passar erros 

       2             2 1 

121 
S 

Pra nós também trouxe uma confiança, 
quando a Chefia nos chamou e delegou uma 
responsabilidade. E participou quem quis 

       1    1  1    1 2  6 5 

122 
C 

E ainda participou do processo. E não foi só 
a Gerente, toda a chefia participava das 
reuniões 

       1    2  1    1 1  6 5 

123 
C 

Participamos de reuniões...trazendo 
protocolos... para ver o de benéfico para nós 

       3    1  1  1  1 1  8 6 

124 
cs 

Não foi uma coisa isolada, foi uma coisa 
construída essa nova assistência 

       1    1  1  1  1 1  6 6 

125 
C 

 Prestar toda a atenção na prescrição.         1          3   4 2 

126 
cs 

Trouxe mais segurança para toda a equipe 
de enfermagem  

       3          2   5 2 
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127 
cs 

Trouxe segurança para quem 
prescreve...quando eles sabem que numa 
equipe tem alguém mais atento a isso  

       2          2   4 2 

128 
cs 

Trouxe segurança para o recém nato        1         1 2   4 3 

129 
S 

 E porque também temos um mapa 
elaborado 

       2             2 1 

130 
C 

Até um plantonista que não é da medicação 
passa o plantão tranquilo 

       1             1 1 

131 
cs 

Acaba também caindo na segurança. O 
enfermeiro verificou todas as hidratações... 
medicações... todas foram checadas 

       1             1 1 

132 
C 

Se tem algum aprazamento errado, algum 
enfermeiro da medicação já olhou 

       1             1 1 

133 
cs 

Já mudou para melhor..(evita erro)        1             1 1 

134 
S 

Também saímos da mesmice de horário 
fechado 

       1       1   1   3 3 

135 
C 

Ampliamos o leque...do horário de 
rotina...criança nasce toda hora 

       1       1   1   3 3 

136 
C 

É tem a questão de compatibilidade...se o 
médico prescreveu... a gente vai e conversa 

       1             1 1 

137 
cs 

É melhor para a criança        1       1   1   3 3 

138 
cs 

Faz com que a equipe de enfermagem cresça 
aos olhos de outros profissionais 

       1      1       2 2 
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139 
S 

O grupo é treinado e tem conhecimento... o 
grupo é aberto para contribuições, a trocar 
conhecimento. 

       1      1       2 2 

140 
C 

 O médico sabe que pode vir e perguntar 
como é a apresentação...prescrever três 
medicações com intervalo de 8/8h a gente 
senta e fala com o colega... aqui é 
incompatível. 

       1      1       2 2 

141 
C 

Os Técnicos sabem que há um dialogo, 
Não é porque ele não está na sala de 
medicação que não pode questionar 

       1             1 1 

142 
cs 

É uma aspecto positivo .... dá uma 
tranquilidade para toda a equipe 

       1             1 1 

143 
cs 

É a segurança geral que o processo trouxe        1             1 1 

144 
Sn 

Em relação aos aprazamentos        2             2 1 

145 
Cn 

As pessoas sabem que nós olhamos 
Somos rotina de medicação, temos o olhar 
mais profundo para aprazamentos 

       2             2 1 

146 
csn 

Parece que relaxam com isso... não estamos 
vendo a preocupação de quem está no 
quadrado de não fazer um aprazamento 
batendo  

       2             2 1 
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147 
Cn 

Apesar de algumas pessoas já terem checado        1             1 1 

148 
csn 

Ainda pegamos aprazamentos incorretos , 
principalmente medicações de 48 em 48 
horas, de 72 em 72 horas  

       1             1 1 

149 
C 

O grupo realiza reuniões periodicamente , 
pesquisam, buscam bibliografias. Há 
reciclagem 

        2     1       3 1 

150 
cs 

Criaram protocolos         1     3       4 2 

151 
cs 

Mostrou a importância do assunto 
medicação e do seu estudo aprofundado  

        1  2   1     1  5 4 

152 
cs 

Centralizam em um grupo a informação         3  1  1 1       6 4 

153 
csn 

Mas não disseminam o conhecimento         1  1  1 1       4 4 

154 
Sn 

O fato de outras pessoas terem outros 
empregos  

        1            1 1 

155 
Cn 

Viverem outra realidade, outra rotina, outros 
protocolos. Às vezes faz com que as pessoas 
tenham dificuldade de ir além, de se adaptar 
ao novo 

        1            1 1 

156 
csn 

Porque o ideal é que mesmo tendo um time 
de medicação você tenha que disseminar o 
conhecimento, você tem que compartilhar 
esse conhecimento 

        1            1 1 
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157 
S 

Lá no outro trabalho ficamos sozinhos, 
preparamos tudo, depois vamos até o leito 
instalar a medicação. É bem diferente aqui 

         3  1         4 2 

158 
C 

quem prepara não administra          3  1         4 2 

159 
cs 

O enfermeiro fica dedicado no preparo, não 
envolvido com outras coisas 

         2           2 1 

160 
csn 

Acho que é bom por um lado. Mas por outro 
lado não é qualquer lugar que se aplica. 
Aqui realmente é muita gente 

         1           1 1 

161 
csn 

A única coisa preocupante de você não 
preparar o que você administra é de você 
não saber se aquilo ali é realmente aquilo, se 
a quantidade é aquela . 

         1  1         2 2 

162 
csn 

O negativo é uma questão de erro que 
alguém possa cometer e possa de repente 
cair em cima de você 

         1           1 1 

163 
C 

Começamos a construir os protocolos nas 
reuniões 2 vezes por mês 

          3 1         4 2 

164 
cs 

Hoje já se tem mudanças no processo, que 
eu na verdade acredito que tem aspectos 
bons e ruins. 

          1          1 1 

165 
cs 

Inclusive nós temos por mês o próprio 
Residente escalado na medicação. Fica 
sempre o Enfermeiro com o Residente 

          1          1 1 
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166 
C 

 Acreditamos que medicação você tem que 
saber para discutir 

          2   1       3 2 

167 
cs 

Disso saíram as questões para a 
reformulação dos protocolos operacionais, 
gerou as tabelas de diluição também 

          1   1       2 2 

168 
cs 

Acho que isso foi muito, muito bom.. 
melhorou a assistência.. melhorou cada 
profissional 

          2   1 1   1 1  6 5 

169 
cs 

Nós acabamos levando para outros serviços 
esses conhecimentos 

          2   2    1 1  6 4 

170 
S 

A questão de você ter um enfermeiro líder 
na escala também teve influência nesse 
processo 

          1          1 1 

171 
C 

 O líder também ajuda em questões 
burocráticas do processo 

          3          3 1 

172 
cs 

Acaba permeando o cuidado, cobrando 
receitas, encaminhando pedidos, prestando 
atenção nos horários desses 
encaminhamentos 

          3          3 1 

173 
cs 

Penso que não só o enfermeiro da escala 
participa, até o da rotina também. Isso foi 
um ganho muito bom 

          1 1         2 2 
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174 
Cn 

O próprio grupo que estudou é o que fica 
mais na medicação. Então o restante do 
grupo não assume esse papel. Sou mais da 
corrente de abrir 

          1  3        4 2 

175 
csn 

Isso limitou a algumas pessoas o 
conhecimento e a destreza. Acho que esse é 
o ponto negativo 

          2  2        4 2 

176 
cs 

Todos os protocolos relativos à medicação 
nós criamos. Inclusive o de limpeza da sala 

           2         2 1 

177 
cs 

E a arrumação. A previsão e provisão            2         2 1 

178 
C 

E a gerencia sempre dá liberdade . Para 
ideias que trazem melhoria para o processo 

           1  1       2 2 

179 
cs 

E possibilita a implantação             1  1       2 2 

180 
csn 

A equipe de medicação não administra. Pode 
acontecer falhas, de não viabilizar para o 
paciente certo a droga certa 

           1         1 1 

181 
cs 

Em relação ao grupo de medicação, por ser 
um grupo pequeno.. O aspecto mais positivo 
que eu vejo é ser melhor treinado 

            1 1       2 2 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

182 
cs 

Vi consegue que todos façam tudo igual, 
conforme o normatizado 

            1 
 

 3 3 1    8 4 

183 
S 

 Mudanças nas rotinas, como uso de 
paramentos e a sala de medicação  

            1        1 1 

184 
cs 

Diminuem a contaminação do material , da 
medicação 

            2        2 1 

185 
cs 

E não falta material para isso              1        1 1 

186 
csn 

Quando você tira pessoas que são 
importantes, ela fica sem ter conhecimento 
das novidades e perde a prática...tanto na 
instituição quanto lá fora 

            2        2 1 

187 
Sn 

À noite nós somos apenas uma pessoa na 
medicação. Tem menos gente 

            2        2 1 

188 
Cn 

Geralmente a gente só prepara. Mas algumas 
vezes nós vamos lá e administramos.  

            1        1 1 

189 
Cn 

Somos um só e às vezes... no horário de 
descanso... outro não treinado tem que  
Retirar a medicação 

            1        1 1 

190 
csn 

Realmente fica mais complicado. 
Acho que isso põe em risco o processo 

            2        2 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Tota
l 

Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

191 
Sn 

O aspecto negativo é quando falta material, 
principalmente campo estéril, seringa. Não 
tem gente para repor. A sala de material 
limpo é trancada. . Conseguir material no 
CME é complicado 

            1        1 1 

192 
Cn 

O pessoal do dia não pensa muito no 
pessoal da noite ,não realiza essa reposição  

            1        1 1 

193 
csn 

Fica complicado , a equipe da noite fica 
numa situação precária 

            1        1 1 

194 
cs 

Por que a partir do momento que você 
centraliza se der problema você tem como 
resgatar os pormenores e tentar resolver da 
melhor forma 

             1       1 1 

195 
cs 

Outra coisa... buscar atualizações.. Se for 
comparar , vejo que as pessoas lá fora não 
chegaram a esse nível  

             1       1 1 

 
 

196 
cs 

Por exemplo.... dar atenção ao equipo 
fotossensível para adrenalina... e as 
medicações basais, você não deixa de dar 
importância. Que adianta fazer poli 
vitamínico em horário errado? 

             1       1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

197 
Cn 

Da mesma forma que tem essas reuniões 
com enfermeiros, você não tem em nenhum 
momento farmacêutico e médico 
presente(...) . O grupo não é 
multidisciplinar. Acho que deveria ser. 

             2       2 1 

198 
csn 

lá na farmácia eles não entendem que a 
gente vai tirar 0,2 daquela medicação e a 
ampola vai fora. E não mandam a 
quantidade certa.. Atrasa a medicação (erro) 

             1       1 1 

199 
csn 

. E o médico (...) não prescrever a rediluição 
, desconhece porque ele não fez parte dessa 
atualização. Se isso escapa favorece um 
erro. 

             1    1   2 2 

200 
Cn 

nós passamos por um processo de mudança 
muito grande . Poucas pessoas chegam aqui 
sabendo. E aqui é um hospital escola, tem 
que haver  pessoas compromissadas a 
conferir, conferir de novo e conferir mais 
uma vez. E isso não parece muito 
reforçado 

             1       1 1 

201 
Cn 

Se você não tiver aquele compromisso de 
ensinar... talvez um subgrupo dentro desse 
grupo destinado somente a isso ... isso não 
existe ainda. Não há treinamento de pessoas 
fora do grupo 

             1       1 1 

202 
csn 

 E justamente por não ter , você abre 
margem pra que em algum momento tenha 
alguma falha com medicação  

             2       2 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

203 
C 

conseguimos padronizar também uma 
forma de identificação Penso que os erros 
diminuíram bastante  

              1      1 1 

204 
Sn 

Em relação ao colega que está na assistência 
e apraza 

              1      1 1 

205 
Cn 

Às vezes deixa de colocar o horário , que 
não vai ser naquele dia, para chamar a 
atenção  

              1      1 1 

206 
S/ 
Sn 

A questão da validade das medicações               2      2 1 

207 
C 

No dia da limpeza da sala...temos que 
verificar ampola por ampola 

              1      1 1 

208 
csn 

Tem quem não faça. Quando vamos ver tem 
medicação fora de validade 

              1      1 1 

209 
S 

faz parte do papel de quem está no time de 
conferir a prescrição do dia, ver alterações e 
comunicar a quem está na assistência ou na 
passagem de plantão do time . 

               2     2 1 

210 
C 

A troca de plantão e a criação do livro de 
ocorrências do plantão da medicação 

               1     1 1 

211 
cs 

Melhorou a comunicação d e assuntos 
relacionados a medicação  

               1     1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

212 
Sn 

Como negativo... a falta de reuniões.. A 
Chefia assegura a implementação do que é 
consenso do grupo 

               2     2 1 

213 
csn 

Muitas coisas foram se perdendo. Até a 
comunicação ficou prejudicada Sem 
reuniões estamos com a revisão de rotinas 
atrasadas. E tem coisas assim que vemos que 
precisariam ser mais discutidas, como o 
controle dos erros. 

               2     2 1 

214 
S 

Acho o processo vitorioso                 1    1 1 

215 
C 

Todas as alterações feitas, fruto dos estudos 
do grupo, garantem uma assistência livre 
dos risco.  

                2    2 1 

216 
cs 

Claro que tem algumas coisas que temos que 
melhorar mais... mas eu acho que a 
perfeição não é atingível  

                1    2  

217 
Sn 

A medicação é feita conforme a prescrição 
do dia anterior... Acho que deveríamos 
iniciar o processo de preparo já com as 
prescrições do dia 

                1    1 1 

218 
Cn 

Aí tem a saída da nova prescrição, tem 
medicação que muda e a gente preparou a 
dosagem anterior 

                1    1 1 

219 
csn 

Perdeu tempo, perdeu medicação                 1    1 1 

220 
csn 

Ainda corre o risco de ver administrado o 
que não é mais indicado . 

                1    1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 

E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
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E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

221 
Cn 

 a falta da medicação no setor quando a 
gente está fazendo o preparo. 

                1    1 1 

222 
csn 

O Enfermeiro ainda não conseguiu mudar 
esse processo de estar com a prescrição e 
muita vezes com a medicação no setor por 
conta desse entrave entre prescrição, setor e 
farmácia, o processo de preparo atrasa. Isso 
é negativo  

                1    1 1 

223 
C 

Fomos fechando esse grupo , até chegar a ter 
pessoas restritas, para que tivéssemos mais 
conhecimento da forma melhor de trabalhar 
e economizar 

                 3   3 1 

224 
cs 

Isso foi o maior benefício do trabalho: essas 
pessoas conhecem muito particularmente 
detalhes do assunto. Minimizam riscos 

                 3   3 1 

225 
Sn 

Temos muita dificuldade para trabalhar com 
a questão da prescrição 

                 1   1 1 

226 
Sn 

Somos um hospital escola                   2   2 1 

227 
Cn 

. Temos os residentes. Quando vem um 
grupo novo, ele ainda está aprendendo a 
fazer prescrição. 

                 2   2 1 

228 
csn 

A prescrição não é feita de forma a ajudar, a 
uniformizar o preparo da medicação 

                 2   2 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 
 

Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº total 
Entradas 
da UR 

E 
1 

E 
2 

E 
3 

E 
4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
0 

E 
1
1 

E 
1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

  

229 
C 

Nós podemos passar ao residente de 
enfermagem esse conhecimento 

                 2   2 1 

230 
cs 

Eles saem daqui com uma melhor formação                  2   2 1 

231 
csn 

Sermos um hospital escola exige muita 
atenção. É desgastante. Exige da equipe 

                 1   1 1 

232 
Sn 

O material é uma coisa complica dada 
nossa. Temos uma deficiência na Instituição 

                 1   1 1 

233 
Cn 

Temos que fazer adaptações para conseguir 
o resultado 

                 1   1 1 

234 
csn 

Não gera erro mas dificulta o trabalho                  1 1  2 2 

235 
Cn 

Nem sempre temos tempo de refazer o mapa                   1  1 1 

236 
csn 

Utilizamos então o mapa do dia                    1  1 1 

237 
C 

Nos reportam amos à farmácia para 
obtermos informações para revisão da tabela 
de medicação 

                  1  1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 

E 
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E 
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E 
6 

E 
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1
2 

E 
1
3 

E 
1
4 

E 
1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
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E 
1
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2
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238 
Cn 

Na farmácia estavam até mais 
desatualizados que nós  

                  1  1 1 

239 
cs 

Para a farmácia foi importante                    1  1 1 

240 
Sn 

À noite o número de pessoal acaba sendo 
reduzido 

                  1  1 1 

241 
csn 

Se a líder não vem , tenho que ser líder. Para 
não ficar só um na sala, divido o horário  

                  2  2 1 
 

242 
S 

Para a entrega da medicação                   1  1 1 

243 
C 

O acondicionamento no isopor com 
termômetro 

                  1  1 1 

244 
cs 

Foi uma positiva solução                    1  1 1 

245 
S 

Porque você trabalhar em uma instituição 
onde tem um processo de trabalho, consegue 
ter uma sala que pode manipular a 
medicação , é exclusiva para isso 

                   2 2 1 

246 
C 

E quando você vê no seu outro local de 
trabalho.... que aquilo não acontece ... não 
tem como não comparar 

                   2 2 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 
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3 
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4 
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5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
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E 
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1 

E 
1
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1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

247 
cs 

você vê como é importante para as boas 
práticas esse local exclusivo para preparo, é 
extremamente positivo, fundamental. 

                   2 2 1 

248 
S 

Bom, nos últimos meses estamos em obra, 
tivemos que mudar a mecânica do trabalho 

                   1 1 1 

249 
C 

Tivemos que pensar em como manter a 
continuidade do fluxo das ações. A sala de 
medicação foi improvisada onde era uma 
enfermaria. Até o ar acondicionado era 
inadequado. 

                   1 1 1 

250 
cs 

A adaptação a essa sala foi possível por que 
nós estudamos. Então isso evidenciou um 
aspecto positivo: nosso estudo de como o 
ambiente é importante no processo. 

                   2 2 1 

251 
Sn 

Bom vejo um aspecto a resolver...acho que 
deveríamos fechar o balanço hídrico  

                   1 1 1 

252 
cn 

 Algumas coisas cada plantão faz de um 
jeito. 

                   1 1 1 

253 
csn 

Falta padronização. Isso é ruim. Não dá para 
saber exatamente o que entrou de volume 
quando não se coloca o do perfusor. 

                   1 1 1 

254 
Sn 

Também há falta de padronização no 
comportamento de infundir drogas em 
bomba de seringa. 

                   1 1 1 
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6.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – ENFERMEIROS (continuação) 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR E 

1 
E 
2 

E 
3 
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4 

E 
5 

E 
6 

E 
7 

E 
8 

E 
9 

E 
1
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E 
1
1 

E 
1
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E 
1
3 

E 
1
4 
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1
5 

E 
1
6 

E 
1
7 

E 
1
8 

E 
1
9 

E 
2
0 

255 
Cn 

Na programação cada um faz de um jeito                    1 1 1 

256 
csn 

A vancocina de uma hora por exemplo, não 
corre no tempo se você esquece que tem que 
incluir o tempo de lavagem. 

                   1 1 1 

 TOTAL DE UR 3
3 

4
2 

2
7 

2
6 

3
2 

2
9 

3
7 

5
4 

2
4 

2
6 

4
4 

2
4 

3
7 

4
6 

2
4 

3
4 

2
1 

6
5 

4
9 

2
9 

703 513 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS 

 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Tota
l 

Nº Total 
Entradas 
da UR T 

1 
T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 
9 

T 
1
0 

T 
1
1 

T 
1
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T 
1
3 

T 
1
4 

T 
1
5 

T 
1
6 

T 
1
7 

T 
1
8 

T 
1
9 

T 
2
0 

1 
S 

A mudança mais importante do processo foi 
a melhoria da técnica empregada 
 

1  2   1 1 1    1  1 1  1   1 11 10 

2 
C 

Utilizando todos os paramentos, o campo 
estéril 

1  1   1  1         2    6 5 

3 
C 

Duas pessoas no preparo  1                 1   2 2 

4 
S 

E a responsabilidade do enfermeiro  1 1 1  1 1 1  1 1 1 2 1 2   1 3 1 1 20 16 

5 
C 

Que está em todos os momentos do 
processo 
 

2  1         2 1 1     1 1 9 7 

6 
S 

E agora só as pessoas que fazem parte do 
time, é que fazem, é que preparam a 
medicação 
 

1 3 2  3  2 1 2 2 1  1 2 3  1 2 1  27 15 

7 
C 

Tem escala de medicação. 1  2  2  1 1 1  1  1 1 1  2 3 1  18 13 

8 
cs 

O processo ficou muito bom. Eu Acho que 
melhorou 

2 1   1 1 2  1   1 1 1   2 1 1 4 19 13 

9 
Sn 

“O negativo às vezes não é por nossa culpa 
, é as vezes por parte da farmácia_ 
 

1                    1 1 

10 
Cn 

demora a entregar medicamentos ou entrega 
com erros 

1                    1 1 

11 
csn 

Atrapalha muito, afinal o enfermeiro tem 
uma organização pra diluir medicação 

1             1       2 2 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação)  
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 
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6 

T 
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T 
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9 

T 
1
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T 
1
1 

T 
1
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T 
1
3 

T 
1
4 

T 
1
5 

T 
1
6 

T 
1
7 

T 
1
8 

T 
1
9 

T 
2
0 

  

12 
Cn 

 No meu outro emprego eu preparo 
medicação. Então quando tem curso aqui(...) 
eu venho. Pode ser na minha folga que 
venho. Agora quem trabalha só aqui às 
vezes você escuta: eu não preparo mais 
medicação vou perder o dia pra vir aqui 
no curso?. E não é assim 

1                    1 1 

13 
csn 

 mesmo você não preparando, tem que se 
atualizar para observar uma reação quando 
está na assistência, pra saber o que está 
acontecendo perceber qualquer modificação, 
qualquer intercorrência e ter a percepção 
que a alteração pode estar ligada à droga.  

1                    1 1 

14 
Sn 

Creio que esta questão dos cursos, das 
revisões teóricas devem ser mais bem 
colocadas. 

1                    1 1 

15 
Sn 

Assim como a importância do papel de 
qualquer profissional envolvido no 
processo.(deve ser mais bem colocado) 

1                    1 1 

16 
C 

“O positivo eu acho é ter menos pessoas a 
manipular medicação,(...) preparar, 
manusear tudo. 

 3   1   1     1        6 4 

17 
cs 

acaba tendo menos risco de contaminação, 
essas coisas todas.” 

 1 1   1 2 2            1 8 5 

18 
cs 

Porque na realidade a pessoa quase fica 
sendo assim especialista naquele assunto, na 
medicação, tem mais destreza 

 4   1   1       1     1 8 5 

19 
cs 

Hoje aqui é tudo preparado ...como deve ser, 
sem tirar medicação de qualquer jeito, em 
cima de uma bancada qualquer... 

 1          1     1 1   4 4 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação)  
 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 

da UR T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 
9 

T 
1
0 

T 
1
1 

T 
1
2 

T 
1
3 

T 
1
4 

T 
1
5 

T 
1
6 

T 
17 

T 
1
8 

T 
1
9 

T 
2
0 

20 
C 

Eu gosto que aqui seja o Enfermeiro 
preparando  

 1    1     1 1  1       5 5 

21 
Cn 

Mas para quem não faz medicação é 
ruim... vai perdendo muita coisa  

 1    1  1       1  1   1 6 6 

22 
csn 

vai perdendo essa função.  2      1       1     3 7 4 

23 
csn 

. vai perdendo a destreza  1    1  1       1  1   1 6 6 

24 
csn 

Vai perdendo esse conhecimento... 
teoricamente você esquece,  

 2    1  1         1   1 6 5 

25 
csn 

Acho que é esse o ponto . Profissionalmente 
eu parei, deixei de aprender coisas 

 1                   1 1 

26 
csn 

Se eu for para outro lugar que não tem esse 
sistema Eu vou ter dificuldades. 

 1                   1 1 

27 
csn 

E se aqui eu tivesse que fazer medicação de 
novo eu vou sentir também 

 1                   1 1 

28 
cs 

Ter uma pessoa exclusivamente para 
preparar, eu acho isso muito conveniente. 
Ter a escala de plantão da medicação 
facilita... 

  1          1        2 2 

29 
cs 

porque quando a unidade tá cheia você ter 
que desfalcar um funcionário só pra fazer a 
medicação é complicado não e?” 

  1                  1 1 

30 
cs 

.”É positivo ter uma pessoa, aquelas pessoas 
preparando, um grupo exclusivo... Você 
sabe que há pessoas responsáveis pelo 
processo, 
É uma preocupação a menos 

  1           1       2 2 

31 
C 

E são pessoas treinadas   1    1  1   1         4 4 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação)  
 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 
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T 
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9 

T 
2
0 

  

32 
Cs 

 quando a pessoa não tem muito 
conhecimento das medicações, do que está 
sendo preparado e que você vai administrar 
em um bebê, , isso não é o ideal 

  1         1         2 2 

33 
S 

Se houve mudança na medicação, na 
hidratação venosa 

  1                  1 1 

34 
C 

.basta falar com o Enfermeiro, que já está 
escalado, que é só para isso 

  2  1   1             4 3 

35 
Cs 

 Então você não vai ficar na preocupação de 
fazer outras atribuições e mais aquela 

  1        1   1       3 3 

36 
C 

Pois aqui tem uma pessoa só pra isso... um 
espaço só ali, só pra preparar medicação

  1  1            2    4 3 

37 
C 

É tudo direitinho, com técnica asséptica   1   1 1 1         1   3 8 5 

38 
S 

, negativo que eu tenha visto 
nenhum....Desde que eu entrei na Instituição 
eu vejo que eles trabalham muito direito 

  3                  3 1 

39 
C 

 São muito cuidadosos principalmente com 
as conferências : se é fulano mesmo, se a 
dosagem está certa, se o horário é aquele 
mesmo.... 

  1                  1 1 

40 
C 

Quando muda a gente tem o atentamento de 
avisar: Enfermeiro, mudou a dosagem... 

  1                  1 1 

41 
Cn 

Enfermeiro você preparou uma medicação 
trocada, 

  1           1       2 2 

42 
Cn 

ou que a criança não está mais usando...   1           1       2 2 

43 
C 

Como nós conferimos na prescrição    1           1       2 2 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação) 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 
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T 
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T 
9 

T 
1
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T 
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1 
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T 
1
4 

T 
1
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T 
1
6 

T 
1
7 

T 
1
8 

T 
1
9 

T 
2
0 

  

44 
cs/n 

Essa medicação nós desprezamos   1           1       2 2 

45 
S 

O lado positivo é o conhecimento adquirido    4     1 1    1      1 8 5 

46 
C 

Sendo o enfermeiro ...estudaram e estudam 
para fazer o preparo como fazem aqui

   1     1 2    1      1 6 5 

47 
C/cs 

Não seguem só as rotinas, criam as 
rotinas.  

   1      1    1      1 4 4 

48 
cs 

A diferença é essa, manipular as drogas com 
conhecimento, com mais segurança 

   2      1    1       4 3 

49 
Sn 

Hoje duas pessoas preparam e uma outra 
que aplica, que administra.. 

   1   4  2 1 1       1 3  13 7 

50 
Cn 

Resultado. Essa administração eu não 
concordo.. Mas eu não concordo, mesmo 
que a minha Chefe diga o contrário. 

   2   2  2 1 1          8 5 

51 
Cn 

eu faço porque é norma do Hospital..     1   1  1  1          4 4 

52 
csn 

Eu questionei uma vez e ela me falou: Não o 
enfermeiro responde. Mas eu me pergunto: 
Será? 

   1 
 

      1          2 2 

53 
csn 

Eu estou aplicando, mas eu estou aplicando 
o quê? Será que é aquilo mesmo? 

   2     1  2          5 3 

54 
Sn 

Nós não aprendemos assim.    2   1  1  1          5 5 

55 
csn 

Assim às vezes acontece dosagem errada, 
droga errada. Essas coisas assim que nós 
vemos. Claro que nós questionamos, a 
pessoa corrige até, 

   1   1    1          3 3 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação)  
 
Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 
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9 
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2
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56 
csn 

E acontecem coisas ruins ...a médica pediu 
etapa rápida... eu pedi... uma hora depois eu 
fui lá, estava pronto mas não tinha entrado... 
é isso: um pede, o outro prepara, o outro 
teria que fazer mas não acontece .. a pessoa 
só chegou e deixou lá.... descontrole 

   1       1        1  3 3 

57 
C 

Depois que entrou o time para diminuir 
erros

    1                1 1 

58 
cs 

Eu vejo que isso aconteceu mesmo... eu vejo 
uma melhora na questão de erro de 
medicação 

    3  1 2  2  1 1 2       12 7 

59 
cs 

depois que diminuiu o número de 
enfermeiros envolvidos no preparo percebo 
que há uma coisa mais regrada, uma 

    1  1           2   4 3 

60 
cs 

Ela está mais atenta a tudo que acontece. 
Então se muda alguma coisa ela percebe 

    1                1 1 

61 
C 

Eles participam sempre de reuniões.      1               1 2 2 

62 
C 

Participa sempre das mudanças     1               1 2 2 

63 
C 

Sabem do que acontece quando o assunto é 
medicação  

    1                1 1 

64 
C 

E há continuidade, ela também acontece 
com o enfermeiro do setor administrando 

    1        1 1   1 1   5 5 

65 
S 

positivo mesmo é tudo de mudança que o 
grupo de enfermeiros trouxe para o 
processo,  

    1                1 1 

66 
cs 

aqui é diferente, não tenho dúvida.     1                1 1 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS  (continuação) 

 

Cód 
UR 

Unidades de Registro Sujeitos/Nº de Unidades de Registro Total Nº Total 
Entradas 
da UR 
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67 
Sn 

mas não sei se é qualquer lugar que isso 
daria certo.  

    1               1 2 2 

68 
Cn 

Por que tem setores aqui no Hospital, 
muitos, que não tem enfermeiros em número 
necessário para ficar nem na medicação 
preparando e administrando. E isso já seria 
bom. 

    1               2 3 2 

69 
csn 

Nem no resto do Hospital não sei se é 
possível. Será que um dia vai ser igual em 
todo o Hospital? 

    1               1 2 2 

70 
C 

 E seria bom aqui também, ter os mesmos 
enfermeiros preparando e administrando. .. 
não teria essa coisa que é preocupante de 
você administrar o que você não prepara. 

    1                1 1 

71 
cs 

Porque além de tudo traria uma segurança 
pra equipe,  

    1                1 1 

72 
Sn 

Por que eu vejo assim, o negativo de repente 
seria, o erro que alguém possa cometer no 
preparo e você administra o errado nem o 
que é, entendeu, você pode se envolver só 
porque a rotina é essa. 

    1                1 1 

73 
cs 

 positivo é a parlamentação, com toda a 
assepsia, gorro, capote, campo esterilizado, 
luva esterilizada, pra evitar Infecções e 
contaminação no preparo do soro e da 
medicação. 

     1  1             2 2 

74 
cs 

E dá ... segurança, a Enfermeira no 
preparo.  

     1      2         3 2 
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Có
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UR 
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75 
S 

ela estudou mais ,sabe mais que o Técnico e o 
Auxiliar em quanto tempo vai correr a 
medicação, como deve ser, se é fotossensível. 

     1      1         2  2 

76 
C 

pode fazer uma assistência com mais saber      1      1         2  2 

77 
Sn 

O lado negativo é a não participação no 
preparo do Técnico e do Auxiliar, eles ficam 
sem o hábito de fazer o que eles faziam antes . 

     1  1    
1 

        8 11  4 

78 
csn 

As pessoas que só tem esse emprego, que só 
fazem aqui mesmo, , vão sentir essa falta de 
preparar, de estar entrosado com o manuseio 
da medicação,. E de puncionar acesso. 

     1               1  1 

79 
Cn 

Eu não sinto falta, eu acho ótimo pra aqui. 
Porque eu continuo fazendo. Lá no meu 
outro emprego, lá o técnico faz tudo.  

     1               1  1 

80 
cs 

O positivo que é o benefício para o paciente 
. Ele está tendo uma segurança porque foi 
uma medicação preparada com mais cuidado. 

      1     1         2  2 

81 
C 

Está tendo uma fiscalização maior quanto ao 
preparo e administração. 

      1           1 1  3  3 

82 
S 

Em relação às mudanças, se implantou uma 
rotina e todos os plantões tem que fazer da 
mesma forma 

      1            1  2  2 

83 
cs 

O grupo foi treinado junto. Faz todo mundo 
da mesma maneira 

      2              2 1 

84 
Cn 

 essa parte da pessoa ter que administrar uma 
coisa que não preparou, eu penso que é ruim. 
Eu não me sinto segura às vezes 

      2    2          4  2 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO:  UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS. (continuação) 
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UR 
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85 
csn 

Então temos que estar conferindo muito       1    1          2 2 

86 
cs 

Menos gastos.        1       1      2 2 

87 
cs 

Acho que a melhoria foi maior que o 
negativo 

       1             1 1 

88 
csn 

E isso eu não gosto de fazer. Por que por 
mais que você conheça as pessoas você não 
sabe a maneira que realmente foi feita 
essa medicação, o que foi diluído.

        1  1          2 2 

89 
csn 

Na verdade você vai ter que confiar na sua 
equipe, por que na hora de responder 
judicialmente você responde junto com a 
pessoa então esse é o lado negativo. 

         1 1          2 2 

90 
C 

 Eu achei que foi bom os Enfermeiros 
assumirem diretamente a medicação, até 
por que eu acredito que tem mais 
Enfermeiro na nossa equipe do que 
Técnico

          1          1 1 

91 
Cn 

E às vezes nós pegamos Enfermeiros de 
outras equipes, cada um tem um jeito de 
trabalhar, tem isso tudo. Aí acaba sendo 
uma coisa assim incerta 

          1          1 1 

92 
S 

 Na verdade não ser responsável pelo 
preparo da medicação ... Eu anteriormente 
trabalhava em uma unidade para adultos. 

           1         1 1 

93 
C 

por que não tinha habilidade para fazer esse 
preparo... 

           1         1 1 

94 
cs 

 para mim foi uma segurança por que eu me 
senti mais confiável 

           1         1 1 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS .(continuação) 
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95 
cs 

Cabe realmente ao enfermeiro esse preparo 
e essa administração  

           2         2 1 

96 
Sn 

às vezes me sinto menos valorizada nesse 
sentido, de não participar desse processo 

           1   2     5 8 3 

97 
Cn 

Por que eu, apesar de ter muitos anos na 
Enfermagem, Pelo fato de eu já trabalhar 
com isso há muito tempo, sempre tive a 
segurança de fazer 

           1        1 2 2 

98 
csn 

Em alguns momentos isso incomoda um 
pouco. Por que você se sente menos 
profissional no dia a dia 

           1        2 3 2 

99 
Cn 

Vim de uma clínica de adulto. E não recebi 
treinamento aqui para fazer medicação  

           1         1 1 

100 
C 

Na falta de um enfermeiro, tem sempre 
aquele que vai substituir, um outro que 
também faz parte, que fez parte do grupo da 
medicação. 

            1        1 1 

101 
Sn 

E há os que não têm treinamento não é?             1        1 1 

102 
Cn 

O processo é muito específico. se não tiver 
ninguém do grupo para assumir a medicação 

            1        1 1 

103 
csn 

se alguma pessoa que não é do grupo ficar 
na medicação, aí seria negativo. 

            1        1 1 

104 
cs 

Gosto da rotina que foi elaborada, dos 
protocolos operacionais padrão. Eu acho que 
é muito válido isso. A sistematização... eu 
acho que aqui é seguido mais à risca. 

             1       1 1 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS (continuação) 
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105 
cs 

Eu só tive que me adaptar a ter outras 
pessoas preparando...  

             1       1 1 

106 
Sn 

O negativo que eu vi ...é em relação à 
prescrição 

             1 1      2 2 

107 
Cn 

prescrição, que demoram a sair              1       1 1 

108 
Cn 

E que às vezes o médico não comunica que 
alterou alguma coisa 

             1       1 1 

109 
C 

Uma ampola, , sendo manipulado de 
maneira correta, conseguimos utilizá-lo em 
N crianças, , há uma utilização racional 

              1      1 1 

110 
Cn 

Por que ela vai ser a responsável pela 
manipulação da medicação e infusões de 
todos eu acho que deveria ter um ambiente 
próprio com capela, se possível capela de 
fluxo laminar. 

              1      1 1 

111 
csn 

Por que se ela errar, esse erro vai ser em 
cadeia 

              1      1 1 

112 
Cn 

Sei que isso inclui outro ramo profissional, 
os prescritores. Eles deveriam elaborar uma 
prescrição de fácil leitura,, o que não fazem. 

              1      1 1 

113 
csn 

Isso não ajuda a dinamizar o processo nem 
diminuir o risco de erros possíveis 

              1      1 1 

114 
Cn 

...um dia se determinou: a partir de hoje 
o Técnico não faz mais medicação. Não 
teve um por que, foi simplesmente 
cortada a situação. Isso foi ruim. Eu vejo 
como um âmbito muito negativo

              2     1 3 2 
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6.4  ANÁLISE DE CONTEÚDO: UNIDADES DE REGISTRO E SUA FREQUÊNCIA – TÉCNICOS  (continuação) 
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115 
Cn 

Os técnicos deixaram de ser treinados, de ser 
inseridos.... 

              3  1   1 5 3 

116 
Sn 

Às vezes é a necessidade. Quando está 
muito cheio, muito pesado mesmo. e o 
Técnico tem que entrar em campo para 
administrar medicamentos . 

                1    1 1 

117 
Cn 

Eu não vejo um aspecto negativo, mas exige 
colaboração para dar certo.. .  

                1    1 1 

118 
csn 

Modifica o processo                 1    1 1 

119 
S 

mudanças fizeram com que os papéis 
ficassem bem definidos, 

                 3   3 1 

120 
cs 

Então você tem um controle por que tem 
pessoas designadas para aquele papel, pra 
aquela ação.” 

                 1   1 1 

121 
cs 

O processo tem poucos empecilhos                  1   1 1 

122 
Sn 

quando você determina, para o grupo um 
processo, no mesmo tempo que uniformiza, 
também individualiza, dicotomizou. 

                 1   1 1 

123 
Cn 

Não se sentem responsáveis, já que não são 
envolvidos no processo da manipulação. 
Claro que é esse grupo que está lá, no final, 
administrando a medicação. Não vejo essas 
pessoas que só administram se sentindo 
parte desse contexto. 

                 2   2 1 
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124 
Cn 

e a partir daí o interesse dos outros 
componentes não é o mesmo. Não se tem 
a integração de estar atento, ao que está 
acontecendo com o processo  

                 2   2 1 

125 
csn 

”Assim percebo dificuldades funcionais 
mesmo, de pessoal, de revezamento 

                 1   1 1 

126 
cs 

A gente dá continuidade ao trabalho dos 
enfermeiros 

                  1  1 1 

127 
Cn 

A responsabilidade é do enfermeiro... mas 
se a equipe não der continuidade a coisa 
não anda 

                  1  1 1 

128 
Cn 

...,algumas pessoas acabam não 
administrando, demorando.  

                  1  1 1 

129 
csn 

perde-se um acesso, porque o acesso fica 
para uma medicação que acabou não 
entrando  

                  1  1 1 

130 
csn 

e vem uma outra pessoa checa e aquilo na 
verdade não foi feito. 

                  1  1 1 

131 
C 

ter dado essa responsabilidade da 
administração, em parte é excelente, eu 
acho que eles são muito dedicados, , 
fazem sempre o processo muito correto, 

                   1 1 1 

132 
cs 

... O grupo de medicação estar sempre se 
atualizando e tudo, o que tem diferente, 
de modificação, sempre nossa chefia do 
grupo daqui do plantão, passa a 

                   1 1 1 

 TOTAL DE URs 17 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 X 2 2 1 4 437 338 



205 
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6.5  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – ENFERMEIROS 

UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARIDADE 
 
POS     NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT 

CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

49 
S 

No novo processo da Neonatal existe um grupo que é formado por 
enfermeiros 

23 08 31 31   16 

53 
S 

E o time de medicação é de enfermeiros específicos para o preparo de 
medicação no plantão (escala de medicação) 

   20 06 26 24  02 17 

22 
S 

Uma coisa que mudou na medicação e que causava muito erro na unidade 
neonatal era o aprazamento da medicação  

10 01 11 10 01  05 

06 
S 

Mas alguns erros nós vimos que ainda estavam acontecendo, muitas coisas 
aconteciam, até que foi resolvido pela gerência que se criasse um grupo 

07 -- 07 07   05 

121 
S 

Pra nós também trouxe uma confiança, quando a Chefia nos chamou e 
delegou uma responsabilidade. E participou quem quis 

06  06 06   05 

31 
S 

Outro fato é ter sido feito um mapa pro dia e um mapa da noite. A equipe 
do dia fazia um mapa com os horários das medicações do serviço diurno e 
do serviço noturno, certo era o serviço noturno conferir. 

03 01 04 04   02 

157 
S 

Lá no outro trabalho ficamos sozinhos, preparamos tudo, depois vamos até 
o leito instalar a medicação. É bem diferente aqui 

01 03 04 04   02 

1 
S 

Nossa chefe conseguiu implantar um novo processo na nova unidade 
neonatal . Conseguiu novos enfermeiros, aumentar o quadro 

03  03 03   02 

14 
Sn 

Situações que acontecem por que nem todos os enfermeiros participam da 
medicação,  

 03 03 03   01 

95 
Sn 

Veja só, temos situações em relação à farmácia 01 02 03 03   03 

134 
S 

Também saímos da mesmice de horário fechado 03  03 02 01  03 

35 
Sn 

Negativo no processo é o fato que um grupo de medicação, no início, parecia 
que ia resolver o problema, seriam pessoas que estariam fazendo cursos 

 02 02 02   01 

70 
S 

No processo há a responsabilidade dos enfermeiros: 02  02 02   02 

81 
Sn 

Mas por se ter criado o time, penso que ainda ficou bastante a desejar.  02 02 02   01 

87 
S 

Muitas mudanças aconteceram...todos esses ganhos vieram da possibilidade 
de se ter enfermeiros na linha de frente do processo 

02  02 02   02 

115 
Sn 

Eu acredito que uma coisa positiva seria(...). Que esse grupo voltasse a se 
reunir junto com a Chefia de enfermagem da unidade de forma periódica, 

 02 02 01 01  02 
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6.5  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – ENFERMEIROS (continuação) 
UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 
DADE 
 
POS     NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT 

CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

139 
S 

O grupo é treinado e tem conhecimento... o grupo é aberto para 
contribuições, a trocar conhecimento. 

02  02 02   02 

129 
S 

E porque também temos um mapa elaborado  02  02 02   01 

144 
Sn 

Em relação aos aprazamentos  02 02 02   01 

187 
Sn 

À noite nós somos apenas uma pessoa na medicação. Tem menos gente  02 02 02   01 

206 
S 

A questão da validade das medicações 01 01 02 02   01 

209 
S 

Coisas que fazem parte do papel de quem está no time (..) como conferir as 
prescrições e comunicar alterações a quem está na assistência e na 
passagem de plantão  

02  02 01 01  01 

212 
Sn 

Com relação à reunião do grupo   02 02 02   01 

226 
Sn 

Somos um hospital escola   02 02 01 01  01 

245 
S 

Porque você trabalhar em uma Instituição onde tem um processo de 
trabalho, consegue ter uma sala que pode manipular a medicação, é 
exclusiva para tal. 

02  02 02   01 

19 
S 

Eu acho interessante ficar um bom tempo na medicação 01  01 01    

28 
S 

Os técnicos (...) já que participam na administração das medicações 01  01 01   01 

38 
Sn 

No início eu até concordei que seria legal ter os enfermeiros do time, hoje 
não 

 01 01 01   01 

63 
S 

Foi passado um volume de medicação (...) antes de ser feito nós checamos e 
vimos que a dosagem estava diferente. Perguntamos ao profissional médico 
se realmente era aquilo, ele disse que não. 

01  01 01   01 

73 
S 

O procedimento de manipulação do PICC a Chefia deu estritamente ao 
Enfermeiro 

01  01 01   01 

112 Mas ainda há falhas de aprazamento, de administração medicação.   01 01 01   01 
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6.5  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – ENFERMEIROS (continuação) 
UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 
DADE 
 
POS     NEG 
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SIT 

CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

118 
S 

O processo nosso do time de medicação foi algo bom(..) antes tanto o técnico 
quanto o enfermeiros eram envolvidos e era muito livre, em aberto 
Qualquer um fazia. 

01  01 01   01 

154 
Sn 

O fato de outras pessoas terem outros empregos  01 01 01   01 

170 
S 

A questão de você ter um enfermeiro líder na escala também teve influência 
nesse processo 

01  01 01   01 

183 
S 

Mudanças nas rotinas, como o uso de paramento e a sala de medicação  01  01 01   01 

191 
Sn 

O pessoal do dia não pensa muito no pessoal da noite  01 01 01   01 

204 
Sn 

Em relação ao colega que está na assistência e apraza  01 01 01   01 

214 
S 

Acho o processo vitorioso ...fruto dos estudos do grupo 01  01 01   01 

217 
Sn 

A medicação é feita conforme a prescrição do dia anterior.... acho que 
deveríamos iniciar o processo de preparo já com as prescrições do dia  

 01 01 01   01 

225 
Sn 

Temos muita dificuldade para trabalhar com a questão da prescrição  01 01 01   01 

232 
Sn 

O material é uma coisa complicada nossa. Temos uma deficiência na 
Instituição  

 01 01 01   01 

240 
Sn 

A noite o número de pessoal acaba sendo reduzido  01 01 01   01 

242 
S 

A solução para a entrega de medicação  01  01 01   01 

248 
S 

Bom, nos últimos meses estamos em obra. ,tivemos que mudar a mecânica 
do trabalho 

01  01 01   01 

251 
Sn 

Bom vejo um aspecto a resolver...acho que deveríamos fechar o balanço 
hídrico 

 01 01 01   01 

254 
Sn 

Também há falta de padronização no comportamento de infundir drogas 
em bomba de seringa. 

 01 01 01   01 
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UR 
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DADE 
POS     NEG 
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SIT. 

CATEG. 
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CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

50 
C 

 Enfermeiros responsáveis por rever detalhes, estudar sobre o assunto 
medicação 

 

22 05 27 02 25  15 

54 
C 

Checa sempre, todas as coisas relativas aos medicamentos e seu processo de 
preparo e administração 

 

11  11  11  11 

123 
C 

Participamos de reuniões...trazendo protocolos... para ver o de benéfico para nós 
 
 

08  08  08  06 

101 
C 

Acho positiva essa reorganização dos procedimentos (mudanças nos POPS) 08  08 02 05 01 04 

23 
C 

Agora o enfermeiro que está responsável pela assistência apraza, o enfermeiro 
da medicação também. Ele corrige... 

06 01 07  07  04 

122 
C 

E ainda participou do processo. E não foi só a Gerente, toda a chefia participava 
das reuniões 

06  06 01 05  05 

7 
C 

Criou-se o grupo da medicação. Começamos a estudar mais.  05  05  05  04 

55 
C 

Ver detalhes daquela medicação e dosagem, a identificação correta do paciente, 
a diluição, checam o horário...( os certos da medicação) 

 

05  05  05  02 

98 
C 

Então ter um time de medicação. Nós que não somos do time... já sabemos 
quem são as pessoas de referência , a quem se dirigir 
 

04  04  03 01 04 

125 
C 

Prestar toda a atenção na prescrição.  04  04  04  02 
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UR 
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CATEG. 
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STAS 

158 
C 

quem prepara não administra 01 03 04  04  02 

163 
C 

Começamos a construir os protocolos nas reuniões 2 vezes por mês 04  04  03 01 02 

174 
Cn 

O próprio grupo que estudou é o que fica mais na medicação. Então o restante 
do grupo não assume esse papel. Sou mais da corrente de abrir 

 04 04  04  02 

9 
C 
 

Foi resolvido criar a escala de plantão dos enfermeiros da medicação 03  03  03  03 

135 
C 

Ampliamos o leque...do horário de rotina...criança nasce toda hora 03  03  02 01 03 

166 
C 

 Acreditamos que medicação você tem que saber para discutir 03  03  03  03 

2 
C 

O número de enfermeiros ficou suficiente para poder fazer uma implantação 
onde só o enfermeiro poderia fazer o preparo de medicação já que detinha maior 
conhecimento.. 

03  03  03  02 

17 
Cn 

Fico analisando se esse processo está realmente 100% vendo esses colegas que 
não fazem medicação, acho que deveriam fazer também,(não há revezamento) 

 03 03  03  02 

76 
Cn 

Negativo eu não acho que tenha o processo mas sim negativo seria quanto ao 
seu cumprimento, nem sempre conseguimos cumprir estritamente. 

 03 03  03  02 

149 
C 

O grupo realiza reuniões periodicamente , pesquisam, buscam bibliografias. Há 
reciclagem 

03  03  03  01 

171 
C 

 O líder também ajuda em questões burocráticas do processo 03  03  03  01 

223 
C 

Fomos fechando esse grupo , até chegar a ter pessoas restritas, para que 
tivéssemos mais conhecimento da forma melhor de trabalhar e economizar 

03  03  03  01 

25 
C 

Ele não carimbava o que tinha visto. À o carimbo de quem apraza e o carimbo 
do enfermeiro da medicação (...)  

02  02  02  02 

32 
C 
 

.A probabilidade deles perderem algum horário diminuiu., porque você coloca 
atenção sua naquilo.  

02  02  02  02 

89 Fora os residentes, que estão estudando, e estão ali como questionadores, 02  02  02  02 
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6.5  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – ENFERMEIROS (continuação) 
 

UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 
DADE 
POS     NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

105 
C 

Eles tem uma atenção muito maior com relação à prescrição médica,  02  02  02  02 

140 
C 

 O médico sabe que pode vir e perguntar como é a apresentação...prescreve três 
medicações com intervalo de 8/8h a gente senta e fala com o colega... aqui é 
incompatível. 

    02   02  01 01 02 

178 
C 

E a gerencia sempre dá liberdade . Para ideias que trazem melhoria para o 
processo 

02  02  02  02 

36 
Cn 

Havia aulas Só que com o tempo isso mudou.(...)  02 02  02  01 

39 
Cn 

Acho que isso fez uma dicotomia que não é legal   02 02  02  01 

84 
Cn 

E ainda há o aprazamento mecânico:12,18,24,06  02 02  02  01 

92 
Cn 

Quando temos que trabalhar em grupo, isso tem que ser feito de uma maneira 
que não acarrete problemas para o trabalho. Acontece um descuido que eu acho 
que você viu, ele viu, acho que ele já tirou essa medicação e ninguém faz 

 02 02  02  01 

145 
Cn 

As pessoas sabem que nós olhamos. Somos rotina de medicação, temos o olhar 
mais profundo para aprazamentos 

 02 02  02  01 

197 
Cn 

Da mesma forma que tem essas reuniões com enfermeiros, você não tem em 
nenhum momento farmacêutico e médico presente(...) . O grupo não é 
multidisciplinar. Acho que deveria ser. 

 02 02  02  01 

215 
C 

Todas as alterações feitas, fruto dos estudos do grupo, garantem uma assistência 
livre dos risco.  

02  02  02  01 

227 
Cn 

. Temos os residentes. Quando vem um grupo novo, ele ainda está aprendendo a 
fazer prescrição. 

 02 02  02  01 

229 
C 

Nós podemos passar ao residente de enfermagem esse conhecimento 02  02  02  01 

246 
C 

E quando vi vê no seu outro local de trabalho.... que aquilo não acontece ... não 
tem como não comparar 

02  02  02  01 

15 
Cn 

O enfermeiro da assistência como não participa desse dia a dia não conhece a 
parte burocrática 

 01 01  01  01 
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UR 
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20 
C 

Porque você pega determinadas coisas, fica mais entranhada das rotinas 01  01  01  01 

29 
C 

Agora a preocupação está maior 01  01  01  01 

64 
C 

Se o profissional que na hora checou não tivesse, uma noção do que aquela 
medicação pode representar para um recém nato, aconteceria o pior.  

01  01  01  01 

66 
C 

Eu não faço parte da medicação. Quando entrei aqui eu quis participar do time, 
mas não fui chamado para isso, gostaria. 

01  01  01  01 

69 
C 

O profissional da medicação quase errou, ia errar. Mas acho que o principal fator 
para ele ter se equivocado é não conhecer a criança. 

01  01  01  01 

71 
C 

na medicação, a preparação é nossa. 
Depois chegar ao paciente, principalmente se for punção venosa profunda, 
feita pelos enfermeiros da assistência

01  01  01  01 

74 
C 

Pois uma vez o percentual de infecção relacionado ao PICC subiu 01  01  01  01 

83 
C 

Penso ser coisa grave que , após essa nova forma de fazer o cuidado, ainda 
aconteçam erros de medicação. 

01  01  01  01 

96 
Cn 

 Veja o exemplo da manipulação, que até hoje nos faz ter embates com a 
farmácia por nós querermos uma coisa diferenciada , especifica para uso do bebê 

 01 01  01  01 

110 
C 

Esse time tem uma relação muito próxima com a farmácia  
 

01  01  01  01 

113 
C 

Quando veio no POP a determinação de dois enfermeiros carimbarem esse 
aprazamento, essa prescrição, foi para ter vigilância maior tanto do enfermeiro 
assistencial quanto do enfermeiro da medicação.  

01  01  01  01 

116 
Cn 

E nada melhor que estas pessoas (...) que trabalham no preparo da medicação 
propusessem condições  

 01 01  01  01 

119 
C 

Porém não existia o compromisso em fazer parte do processo dentro de um 
plantão de 12h. A partir desse processo, o compromisso foi maior 

01  01  01  01 

130 
C 

Até um plantonista que não é da medicação passa o plantão tranquilo 01  01  01  01 

132 
C 

Se tem algum aprazamento errado, algum enfermeiro da medicação já olhou 01  01  01  01 
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UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 
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CATEG. 
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136 
C 

É tem a questão de compatibilidade...se o médico prescreveu... a gente vai e 
conversa 

01  01  01  01 

141 
C 

Os Técnicos sabem que há um diálogo 
Não é porque  ele não está na sala de medicação que não pode questionar 

01  01  01  01 

147 
Cn 

Apesar de algumas pessoas já terem checado  01 01  01  01 

155 
C 

Viverem outra realidade, outra rotina, outros protocolos 01  01  01  01 

188 
Cn 

Geralmente a gente só prepara. Mas algumas vezes nós vamos lá e 
administramos.  

 01 01  01  01 

189 
Cn 

Somos um só e às vezes... no horário de descanso... outro não treinado tem que  
Retirar a medicação 

 01 01  01  01 

192 
Cn 

 

O aspecto negativo é quando falta material, principalmente campo estéril, 
seringa. Não tem gente para repor. A sala de material limpo é trancada. . 
Conseguir material no CME é complicado 

 01 01  01  01 

200 
Cn 

nós passamos por um processo de mudança muito grande . Poucas pessoas 
chegam aqui sabendo. E aqui é um hospital escola, tem que haver  pessoas 
compromissadas a conferir, conferir de novo e conferir mais uma vez. E 
isso não parece muito reforçado 

 01 01  01  01 

201 
Cn 

Se você  não tiver aquele compromisso de ensinar... talvez um subgrupo dentro 
desse grupo destinado somente a isso ... isso não existe ainda. Não há 
treinamento de pessoas fora do grupo 

 01 01  01  01 

203 
C 

conseguimos padronizar também uma forma de identificação Penso que os 
erros diminuíram bastante  

01  01  01  01 

205 
Cn 

Às vezes deixa de colocar o horário , que não vai ser naquele dia, para chamar a 
atenção  

 01 01  01  01 

207 
C 

No dia da limpeza da sala...temos que verificar ampola por ampola 01  01  01  01 

210 
C 

A troca de plantão e a criação do livro de ocorrências do plantão da medicação 01  01  01  01 

218 
Cn 

Aí tem a saída da nova prescrição, tem medicação que muda e a gente preparou 
a dosagem anterior 

 01 01  01  01 
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UR 
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221 
Cn 

A falta da medicação no setor quando a gente está fazendo o preparo.  01 01  01  01 

233 
Cn 

Temos que fazer adaptações para conseguir o resultado  01 01  01  01 

235 
Cn 

Nem sempre temos tempo de refazer o mapa   01 01  01  01 

237 
C 

Nos reportamos à farmácia para obtermos informações para revisão da tabela de 
medicação 

01  01  01  01 

238 
Cn 

Na farmácia estavam até mais desatualizados que nós   01 01  01  01 

243 
C 

O acondicionamento no isopor com termômetro 01  01  01  01 

249 
C 

Tivemos que pensar em como manter a continuidade do fluxo das ações. A sala 
de medicação foi improvisada onde era uma enfermaria. Até o ar acondicionado 
era inadequado. 

01  01  01  01 

252 
Cn 

 Algumas coisas cada plantão faz de um jeito.  01 01  01  01 

255 
Cn 

Na programação cada um faz de um jeito  01 01  01  01 
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CATEG. 
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STAS 

61 
cs 

A situação que eu vejo hoje em dia é que realmente modificou muito, melhorou 14  14   14 12 

56 
cs 

.Evitam erros/ diminuem erros 14  14   14 09 

60 
cs 

Num local adequado, ele se isola (...) se tiver algum tipo de comunicação com 
ele nós vamos ter que aguardar ele terminar aquele procedimento 

12  12  02 10 10 

51 
cs/C 

Criaram a escala fixa de medicação. E passaram a fazer parte dela 
 

08 03 11  07 04 08 

59 
cs 

Preparam com técnica asséptica  10  10  02 08 08 

57 
cs 

E há a parlamentação para o preparo 09  09  02 07 08 

58 
cs 

Eles usam campo estéril, material estéril 
 

09  09  01 08 07 

52 
cs 

Colocaram dois enfermeiros no preparo  08  08  03 05 08 

182 
cs 

Você consegue que todos façam tudo igual, conforme o normatizado 08  08   08 04 

13 
cs 

A nossa tabela de diluição 07  07   07 05 

99 
cs 

Acredito que beneficiou muito no desenvolvimento da nossa assistência 06  06   06 06 

124 
cs 

Não foi uma coisa isolada, foi uma coisa construída essa nova assistência 06  06   06 06 

168 
cs 

Acho que isso foi muito, muito bom.. melhorou a assistência.. melhorou cada 
profissional 

06  06   06 05 

10 
cs 

fazendo todo o plantão aquilo sendo da escala de enfermeiros da medicação. 
acontece de estar mais acostumado com os procedimentos 

06  06   06 04 

24 
cs 

Passou a evitar vários erros 06  06   06 04 

152 
cs 

Centralizam em um grupo a informação 04 02 06  02 04 04 

169 
cs 

Nós acabamos levando para outros serviços esses conhecimentos 06  06   06 04 
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TOTAL  CATEG. 
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COMP. 

CATEG. 
CONS. 
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STAS 

72 
cs 

manter ainda o processo estéril e dar continuação com os corretos 05  05   05 04 

151 
cs 

Mostrou a importância do assunto medicação e do seu estudo aprofundado 05  05   05 04 

3 
cs 

Melhorou o processo(...) coisas como incompatibilidades, de tempo de preparo 
ou de diluição, de tempo de diluição, de quantidade, coisas muito específicas de 
medicação, não eram assim empregadas e eram feitas muito a grosso modo. 

05  05   05 02 

11 
cs 

você tem, ao fazer o mapa, uma ideia do todo , de todas as outras crianças, você 
pode ir fazendo uma coisa racionalizando tudo.(...) 

05  05   05 02 

126 
cs 

Trouxe mais segurança para toda a equipe de enfermagem 05  05   05 02 

153 
csn 

Mas não disseminam o conhecimento  04 04  01 03 04 

5 
cs 

tem a probabilidade de reduzir erros que sempre (...) aconteciam na 
enfermagem, coisas específicas não eram empregadas 

04  04   04 03 

27 
cs 

Acontecia dos aprazamentos não estarem corretos, principalmente os que eram 
de 72/72h, ,de 36/36 h, que não eram horários de rotina. Era muito comum esse 
erro. Percebi que diminuiu 

04  04   04 03 

79 
cs 

E você utiliza direitinho a técnica de manipulação do medicamento, coisa que 
a gente não fazia assim, cada um fazia do seu jeito e se contava com a 
responsabilidade e com o conhecimento de cada um. (ROTINA) 

04  04   04 03 

128 
cs 

Trouxe segurança para o recém nato 04  04   04 03 

127 
cs 

Trouxe segurança para quem prescreve quando eles sabem que numa equipe 
tem alguém mais atento a isso  

04  04        04 02 

150 
cs 

Criaram protocolos 04  04  01 03 02 

175 
csn 

Isso limitou a algumas pessoas o conhecimento e a destreza. Acho esse o ponto 
negativo.  

 04 04   04 02 

8 
cs 

Muitas coisas melhoraram. O principal fica difícil acontecer erro de medicação, 
como aplicar em outra criança ou então o horário, você fica mais atento. 

03  03   03 03 

82 
csn 

Há questão da persistência de erros de aprazamento  03 03   03 03 
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UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

137 
cs 

É melhor para a criança 03  03   03 03 

4 
cs 

(...) muitas coisas nós cogitamos, perguntamos , indagamos, nós corrigimos em 
relação a atuação da equipe multidisciplinar que às vezes não está bem 
esclarecido, uma prescrição, então muita coisa melhorou nesse sentido. 

03  03  01 02 02 

26 
cs 

E o fato dele carimbar, ele colocar o nome dele, faz ele saber que tem que 
prestar mais atenção ...agora é fácil saber a quem responsabilizar  

03  03   03 02 

88 
cs 

Eu acho positivo é isso, o aprendizado que se ganhou , essa troca no grupo, a 
qualidade 

03  03   03 02 

85 
csn 

tá faltando investirmos mais nessa parte de estudos aprofundados de 
medicação... 

 03 03   03 01 

109 
cs 

Sabe como otimizar. Se tem uma medicação aprazada às tantas horas pra uma 
criança, então nesse horário X, aprazar também  se essa medicação entrar para 
uma outra criança. Ou diluir um pouquinho mais cedo ...faria para uma e 
nessa... recém prescrita 

03  03   03 01 

172 
cs 

Acaba permeando o cuidado, cobrando receitas, encaminhando pedidos, 
prestando atenção nos horários desses encaminhamentos 

03  03   03 01 

224 
cs 

Isso foi o maior benefício do trabalho: essas pessoas conhecem muito 
particularmente detalhes do assunto. Minimizam riscos. 

03  03   03 01 

33 
cs 

A probabilidade deles perderem algum horário diminuiu (...) 
 

02  02   02 02 

62 
cs 

E o processo estando com o enfermeiro, que tem mais conhecimento para fazer 
a dosagem correta. Isso (...) é um dos problemas maiores que é o milímetro de 
dose que tem que ser feita para o neonato. 

02  02   02 02 

77 
csn 

Se falta enfermeiro não se cumpre o processo, mesmo aqui  02 02   02 02 

90 
cs 

um estímulo para gente estudar. 02  02   02 02 

138 
cs 

Faz com que a equipe de enfermagem cresça aos olhos de outros profissionais 02  02  01 01 02 

161 
csn 

A única coisa preocupante de você não preparar o que você administra é de 
você não saber se aquilo ali é realmente aquilo, se a quantidade é aquela . 

 02 02   02 02 
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UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

167 
cs 

Disso saíram as questões para a reformulação dos protocolos operacionais, 
gerou as tabelas de diluição também 

02  02   02 02 

173 
cs 

Penso que não só o enfermeiro da escala participa, até o da rotina também. Isso 
foi um ganho muito bom 

02  02   02 02 

176 
cs 

Todos os protocolos relativos à medicação nós criamos. Inclusive o de limpeza 
da sala 

02  02   02 02 

177 
cs 

E a arrumação. A previsão e provisão 02  02   02 02 

179 
cs 

E possibilita a implantação  02  02   02 02 

181 
cs 

Em relação ao grupo de medicação, por ser um grupo pequeno.. O aspecto mais 
positivo que eu vejo é ser melhor treinado 

02  02   02 02 

190 
csn 

Realmente fica mais complicado. 
Acho que isso põe em risco o processo 

 02 02   02 02 

199 
csn 

. E o médico (...) não prescrever a rediluição , desconhece porque ele não fez 
parte dessa atualização. Se isso escapa favorece um erro. 

 02 02   02 02 

234 
csn 

Não gera erro mas dificulta o trabalho  02 02   02 02 

12 
cs 

 Então se você chega no plantão e acontece de encontrar uma mudança no 
mapa, uma criança está fazendo mero penem mas ela estava fazendo 
ampicilina, você tem como perceber se essa mudança na verdade é um erro 

02  02   02 01 

18 
csn 

porque  não fazendo um determinado trabalho(...)não que vá literalmente 
desaprender mas ficar longe da medicação que é ruim pra ele 

 02 02   02 01 

40 
csn 

 

Parece é que as pessoas que estão na medicação elas estão ali e acabam não se 
envolvendo na assistência direta, (...)acaba sendo um mero manipulador 

 02 02   02 01 

41 
csn 

 

E o enfermeiro que está na assistência acaba não se envolvendo, é 
simplesmente um administrador de medicação. 

 02 02   02 01 

46 
csn 

e às vezes , por descuido, alguém administra. Criança acaba recebendo sem 
necessidade dose extra. 

 02 02   02 01 

80 
cs 

Eu acho que foi o grande passo A técnica asséptica é o que deveria ser feito. 
Com medicação venosa, você entra em via fonte de infecção hospitalar 

02  02   02 01 
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UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

86 
csn 

E também a questão mesmo de se fazer pesquisa,  
 

 02 02   02 01 

120 
cs 

Foi positivo para o setor. Em todo plantão temos enfermeiros treinados, 
habilitados em não deixar passar erros 

02  02   02 01 

146 
csn 

Parece que relaxam com isso... não estamos vendo a preocupação de quem está 
no quadrado de não fazer um aprazamento batendo  

 02 02   02 01 

159 
cs 

O enfermeiro fica dedicado no preparo, não envolvido com outras coisas 01 01 02  01 01 01 

184 
cs 

Diminuem a contaminação do material , da medicação 02  02   02 01 

186 
csn 

Quando você tira pessoas que são importantes, ela fica sem ter conhecimento 
das novidades e perde a prática...tanto na instituição quanto lá fora 

 02 02   02 01 

202 
csn 

 E justamente por não ter , você abre margem pra que em algum momento tenha 
alguma falha com medicação  

 02 02   02 01 

213 
csn 

Muitas coisas foram se perdendo. Até a comunicação ficou prejudicada  02 02   02 01 

228 
csn 

A prescrição não é feita de forma a ajudar, a uniformizar o preparo da 
medicação 

 02 02   02 01 

230 
cs 

Eles saem daqui com uma melhor formação 02  02   02 01 

241 
csn 

Se a líder não vem , tenho que ser líder. Para não ficar só um na sala, divido o 
horário  

 02 02   02 01 

247 
cs 

você vê como é importante para as boas práticas esse local exclusivo para 
preparo, é extremamente positivo, fundamental. 

02  02   02 01 

250 
cs 

A adaptação a essa sala foi possível por que nós estudamos. Então isso 
evidenciou um aspecto positivo: nosso estudo de como o ambiente é importante 
no processo. 

02  02   02 01 

16 
csn 

o médico troca uma medicação., e o enfermeiro não cobra o pedido, não haverá 
continuidade na solicitação. A criança pode ficar sem a medicação. 
 

 01 01   01 01 
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UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

21 
cs 

ficar ligada no que o médico tem que fornecer para você encaminhar (...) como 
pedido de nutrição parenteral, o horário, quais psicotrópicos pedir, em que 
impresso, a que horas , (...)Pedir ao médico o preenchimento do impresso da 
CCIH, se precisa de manipulados, como montar o horário das prescrições para 
agrupar, diluir menos fármacos. 

01  01   01 01 

30 
cs 

 eles acabam ficando mais atentos com os horários de administração 01  01   01 01 

34 
cs 

Até acabam indiretamente checando se o nosso foi feito correto (...)e de repente 
até corrigir algum eventual erro que tenha passado despercebido durante o dia. 

01  01   01 01 

37 
csn 

 acho que foi esfriando e esses cursos(...)hoje não temos na mesma quantidade  01 01   01 01 

42 
csn 

E quem fica muito tempo na medicação o dia que tem uma intercorrência e tem 
que ir para assistência, percebo que ele não vai de uma forma agradável 

 01 01   01 01 

43 
csn 

 

E o que resulta é que às vezes, da mesma maneira que se pensa nos horários, 
nos aprazamentos , se esquece que a criança pode ter uma aminofilina e estar 
taquicárdica e a pessoa preparou ,colocou lá cima e outro também não prestou 
atenção, acaba fazendo, não está acontecendo uma continuidade 

 01 01   01 01 

44 
csn 

(...)o médico suspende a medicação no meio do plantão, o enfermeiro da 
assistência sabe que tem um time da medicação, não fica mais preocupado em 
avisar que foi suspensa a medicação. Não houve comunicação entre quem está 
na assistência em quem está no preparo 

 01 01   01 01 

45 
csn 

 

E aí no mapa mostra para fazer, o enfermeiro da medicação prepara, coloca na 
bancada ou entrega na mão do enfermeiro ou do técnico  

 01 01   01 01 

47 
csn 

Não era pra ter sido manipulada. Você perde medicação(...) cara, ou que nem 
tem no setor em abundância 

 01 01   01 01 

48 
csn 

 
 
 
 

Tinha uma criança convulsionando, foi pedido um anticonvulsivante, e a 
medicação demorou muito a chegar(...)simplesmente pegamos do material de 
parada pra poder agilizar. Fizemos e 5 minutos depois chegou a medicação. Era 
uma situação que se a pessoa estivesse envolvida na assistência saberia que 
aquilo ali era pra ontem, que era um caso grave, não poderia ter acontecido. 

 01 01   01 01 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

65 
cs 

Quem identificou foi o enfermeiro da assistência (evitou o erro). 01  01   01 01 

67 
cs 

Enfermeiros que chegam novos geralmente não ficam na medicação e sim na 
assistência 

01  01   01 01 

68 
cs 

o médico escreveu a medicação por extenso , a enf. entendeu de outra forma e 
para outra criança. Não chegou a ser feito por causa da cor da medicação e pela 
atenção de outro profissional , que disse que a criança não estava fazendo. 

01  01   01 01 

75 
cs 

E a partir daí tem diminuído o índice de infecção ligada ao PICC 01  01   01 01 

78 
cs 

E você tem a escala de medicação também, pessoas que todo dia estão ali, 
penso que facilita o trabalho já estar determinado quem vai fazer o trabalho 

01  01   01 01 

91 
cs 

Uma geladeira adequada para refrigeração das medicações  01  01   01 01 

93 
csn 

A manipulação. Várias pessoas podem fazer . Um acha que o outro pediu, outro 
achou que o médico também já preencheu o pedido e já foi encaminhado. E não 
chega à farmácia. Pode faltar pra fazer. Pode atrasar a administração... 

 01 01   01 01 

94 
csn 

Ou quando a medicação não foi feita no horário porque ficou um confiando no 
outro 

 01 01   01 01 

97 
cs 

Chega o pedido lá, a farmácia não resolve, deixa acabar aqui no setor. 01  01   01 01 

100 
cs 

Beneficiou muito no desenvolvimento. Não só 
Para o cliente.  

01  01   01 01 

102 
cs 

Houve também um controle maior dos medicamentos que tem na sala.  01  01   01 01 

103 
cs 

E tem a passagem de plantão , onde as pessoas detectam e sinalizam o que é 
mais importante nessa área 

01  01   01 01 

104 
cs 

Com relação ao preparo acho importante esse transporte de medicação ser feito 
no isopor com termômetro 

01  01   01 01 

106 
cs 

Sinalizam para nós da assistência se está de acordo ou não 01  01   01 01 

107 
cs 

Se tem alguma coisa errada do dia anterior para a atual que passou por outro 
profissional 

01  01   01 01 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

108 
cs 

Hoje eu não vejo que tenha mais alguma coisa específica da preparo da 
medicação relacionado a ocorrência de erros 

01  01   01 01 

111 
cs 

Estreitou o caminho entre a unidade e a farmácia. Eles detectam deficiências e 
atuam. 

01  01   01 01 

114 
cs 

Mas eu sei que mesmo assim ainda ocorreram algumas falhas. 01  01   01 01 

117 
csn 

Para melhorar o andamento do trabalho delas mesmas e do nosso...pra que 
solucionassem esses problemas

 01 01   01 01 

131 
cs 

Acaba também caindo na segurança. O enfermeiro verificou todas as 
hidratações... medicações...todas foram checadas 

01  01   01 01 

133 
cs 

Já mudou para melhor..(evita erro) 01  01   01 01 

142 
cs 

É uma aspecto positivo .... dá uma tranquilidade para toda a equipe 01  01   01 01 

143 
cs 

É a segurança geral que o processo trouxe 01  01   01 01 

148 
csn 

Ainda pegamos aprazamentos incorretos , principalmente medicações de 48 em 
48 horas, de 72 em 72 horas  

 01 01   01 01 

156 
cs 

Às vezes faz com que as pessoas tenham dificuldade de ir além, de se adaptar 
ao novo 

01  01   01 01 

160 
csn 

Acho que é bom por um lado. Mas por outro lado não é qualquer lugar que se 
aplica. Aqui realmente é muita gente 

 01 01   01 01 

162 
csn 

O negativo é uma questão de erro que alguém possa cometer e possa de repente 
cair em cima de você 

 01 01   01 01 

164 
cs 

Hoje já se tem mudanças no processo, que eu na verdade acredito que tem 
aspectos bons e ruins. 

01  01   01 01 

165 
cs 

Inclusive nós temos por mês o próprio Residente escalado na medicação. Fica 
sempre o Enfermeiro com o Residente 

01  01   01 01 

180 
csn 

A equipe de medicação não administra. Pode acontecer falhas, de não viabilizar 
para o paciente certo a droga certa 

 01 01   01 01 

185 
cs 

E não falta material para isso  01  01   01 01 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG
. 
CONS. 

ENTRE
VISTAS 

193 
csn 

Fica complicado , a equipe da noite fica numa situação precária  01 01   01 01 

194 
cs 

Por que a partir do momento que você centraliza se der problema você tem 
como resgatar os pormenores e tentar resolver da melhor forma 

01  01   01 01 

195 
cs 

Outra coisa... buscar atualizações.. Se for comparar , vejo que as pessoas lá fora 
não chegaram a esse nível  

01  01   01 01 

196 
cs 

Por exemplo.... dar atenção ao equipo fotossensível para adrenalina... e as 
medicações basais, você não deixa de dar importância. Que adianta fazer poli 
vitamínico em horário errado? 

01  01   01 01 

198 
csn 

lá na farmácia eles não entendem que a gente vai tirar 0,2 daquela medicação e a 
ampola vai fora. E não mandam a quantidade certa.. Atrasa a medicação (erro) 
 

 01 01   01 01 

208 
csn 

Tem quem não faça. Quando vamos ver tem medicação fora de validade  01 01   01 01 

211 
cs 

Melhorou a comunicação d e assuntos relacionados a medicação  01  01   01 01 

216 
cs 

Claro que tem algumas coisas que temos que melhorar mais... mas eu acho que a 
perfeição não é atingível  

01  01   01 01 

219 
csn 

Perdeu tempo, perdeu medicação  01 01   01 01 

220 
csn 

Ainda corre o risco de ver administrado o que não é mais indicado .  01 01   01 01 

222 
csn 

O Enfermeiro ainda não conseguiu mudar esse processo de estar com a 
prescrição e muita vezes com a medicação no setor por conta desse entrave entre 
prescrição, setor e farmácia, o processo de preparo atrasa. Isso é negativo  

 01 01   01 01 

231 
csn 

Sermos um hospital escola exige muita atenção. É desgastante. Exige da equipe  01 01   01 01 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 1 POLARI 

DADE 
 
POS.    NEG 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 

CATEG
. 
CONS. 

ENTRE
VISTAS 

236 
csn 

Utilizamos então o mapa do dia   01 01   01 01 

239 
cs 

Para a farmácia foi importante  01  01   01 01 

244 
cs 

Foi uma positiva solução  01  01   01 01 

253 
csn 

Falta padronização. Isso é ruim. Não dá para saber exatamente o que entrou de 
volume quando não se coloca o do percussor. 

 01 01   01 01 

256 
csn 

A vancocina de uma hora por exemplo, não corre no tempo se você esquece 
que tem que incluir o tempo de lavagem. 

 01 01   01 01 

Total por categorias 148 214 341  
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UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE    
TOTAL  CATEG. 

SIT 
CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

POS NEG 

06 
S 

E agora só as pessoas que fazem parte do time, é que fazem, é que preparam a 
medicação 

23 04 27 26 01  15 

04 
S 

A responsabilidade do Enfermeiro 19 01 20 17 02 01 16 

49 
Sn 

Hoje duas pessoas é que preparam e uma outra que aplica, que administra 02 11 13 11 02  07 

01 
S 

 mudança mais importante do processo foi a melhoria da técnica 
empregada 

11  11 11   10 

77 
Sn 

O lado negativo é a não participação do Técnico e do Auxiliar no preparo, 
eles ficam sem o hábito de fazer o que eles faziam antes 

 11 11 11   04 

45 
S 

O lado positivo é o conhecimento adquirido 08  08 06 02  05 

54 
Sn 

Nós não aprendemos medicação assim  05 05 03 01 01 04 

96 
Sn 

às vezes me sinto menos valorizada nesse sentido, de não participar desse 
processo 

 08 08 08   03 

67 
Sn 

Não sei se em qualquer lugar daria certo esse processo. aqui no Hospital 
que não tem enfermeiros em número necessário para ficar nem na 
medicação, preparando e administrando... 

 02 02 02   02 

75 
S 

ela estudou mais ,sabe mais que o Técnico e o Auxiliar em quanto tempo vai 
correr a medicação, como deve ser, se é fotossensível. 

02  02 02   02 

82 
S 

Em relação às mudanças, se implantou uma rotina e todos os plantões tem 
que fazer da mesma forma 

02  02 02   02 

106 
Sn 

O negativo que eu vi não é nem em relação à medicação, ao preparo... É em 
relação à prescrição 

 02 02 02   02 

38 
S 

Olha, negativo que eu tenha visto nenhum....Desde que eu entrei na 
Instituição eu vejo que eles trabalham muito direito na medicação 

01 02 03 03   01 

119 
S 

mudanças fizeram com que os papéis ficassem bem definidos, 03  03 03   01 

09 
Sn 

O negativo às vezes não é por nossa culpa, é por parte da farmácia  01 01 01   01 

14 
Sn 

Creio que essas questões dos cursos, das revisões teóricas devem ser mais 
bem colocadas 

 01 01 01   01 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT 
CATEG. 
COMP 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

POS NEG 

15 
Sn 

Assim como a importância papel de qualquer profissional envolvido no 
processo deve ser mais bem colocado  

 01 01 01   01 

33 
S 

Se houver mudanças na medicação, nas hidratações temos a referência, o 
enfermeiro da escala de medicação 

01  01 01   01 

65 
S 

Mas positivo é mesmo tudo de mudança que o grupo de enfermeiros trouxe 
para o processo  

01  01 01   01 

72 
Sn 

Negativo...seria o erro que alguém comete no preparo e você administra o 
errado... você pode se envolver só porque .. 

 01 01 01   01 

92 
S 

Não ser responsável pelo preparo de medicação... 01  01 01   01 

101 
Sn 

E há os que não tem treinamento, não é?  01 01 01   01 

116 
Sn 

Às vezes, quando está muito pesado há necessidade do Técnico ter que 
entrar em campo para administrar medicamentos 

 01 01 01   01 

122 
Sn 

Quando você determina para um grupo um processo ao mesmo tempo que 
uniformiza individualiza 

 01 01 01   01 
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6.6   QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 

UR 
 

UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 
DADE 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

POS NEG 

7 
C 

Tem escala de medicação. 18  18  18  13 

5 
C 

Que está em todos os momentos do processo 
 

09  09  09  07 

37 
C 

É tudo direitinho, com técnica asséptica 08  08  07 01 05 

50 
Cn 

Resultado. Essa administração eu não concordo.. Mas eu não concordo, mesmo 
que a minha Chefe diga o contrário. 

 08 08  08  05 

21 
Cn 

Mas para quem não faz medicação é ruim... vai perdendo muita coisa   06 06  05 01 06 

2 
C 

Utilizando todos os paramentos, o campo estéril 06  06  06  05 

46 
C 

Sendo o enfermeiro a preparar tem muito mais conhecimento com certeza, 
estudaram e estudam para fazer o preparo como fazem aqui

06  06 01 05  05 

16 
C 

“O positivo eu acho é ter menos pessoas a manipular medicação,(...) preparar, 
manusear tudo. 

06  06  06  04 

20 
C 

Eu gosto que aqui seja o Enfermeiro preparando  05  05  03 02 05 

64 
C 

E há continuidade, ela também acontece com o enfermeiro do setor 
administrando 

05  05  05  05 

115 
Cn 

Os técnicos deixaram de ser treinados, de ser inseridos....  05 05  03 02 03 

31 
C 

E são pessoas treinadas 04  04  04  04 

47 
C 

Não seguem só as rotinas, criam as rotinas.  04  04  02 02 04 

51 
Cn 

eu faço porque é norma do Hospital..  04  04  03 01 04 

34 
C 

.basta falar com o Enfermeiro, que já está escalado, que é só para isso 04  04  04  03 

36 
C 

Pois aqui tem uma pessoa só pra isso... um espaço só ali, só pra preparar 
medicação 

04  04  04  03 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
 

TOTAL  CATEG. 
SIT. 

CATEG. 
COMP. 
 

CATEG.
CONS. 

ENTRE
VISTAS 

POS NEG 

84 
Cn 

 essa parte da pessoa ter que administrar uma coisa que não preparou, eu penso 
que é ruim. Eu não me sinto segura às vezes 

 04 04  03 01 02 

81 
C 

Está tendo uma fiscalização maior quanto ao preparo e administração. 03  03  01 02 03 

68 
Cn 

Por que tem setores aqui no Hospital, muitos, que não tem enfermeiros em 
número necessário para ficar nem na medicação preparando e administrando. E 
isso já seria bom. 

 03 03  03  02 

114 
Cn 

...um dia se determinou: a partir de hoje o Técnico não faz mais medicação. 
Não teve um por que, foi simplesmente cortada a situação. Isso foi ruim. Eu 
vejo como um âmbito muito negativo

 03 03  03  02 

3 
C 

Duas pessoas no preparo  02  02  02  02 

41 
Cn 

Enfermeiro você preparou uma medicação trocada,  02 02  01 01 02 

42 
Cn 

ou que a criança não está mais usando...  02 02  01 01 02 

43 
C 

Como nós conferimos na prescrição  01 01 02  01 01 02 

61 
C 

Eles participam sempre de reuniões.  02  02  02  02 

62 
C 

Participa sempre das mudanças 02  02  02  02 

76 
C 

..pode fazer uma assistência com mais saber 02  02  02  02 

97 
Cn 

Por que eu, apesar de ter muitos anos na Enfermagem, Pelo fato de eu já 
trabalhar com isso há muito tempo, sempre tive a segurança de fazer 

 02 02  02  02 

123 
Cn 

Não se sentem responsáveis, já que não são envolvidos no processo da 
manipulação. Claro que é esse grupo que está lá, no final, administrando a 
medicação. Não vejo essas pessoas que só administram se sentindo parte desse 
contexto. 

 02 02  02  02 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
COMP. 
 

CATEG. 
CONS. 

ENTREVI
STAS 

POS NEG 
124 
Cn 

e a partir daí o interesse dos outros componentes não é o mesmo. Não se tem a 
integração de estar atento e de saber o que realmente vem, o que está 
acontecendo com o processo de medicação naquele dia, 

 02 02  02  02 

10 
Cn 

demora a entregar medicamentos ou entrega com erros 
 

 01 01  01  01 

12 
Cn 

 No meu outro emprego eu preparo medicação. Então quando tem curso aqui(...) 
eu venho. Pode ser na minha folga que venho. Agora quem trabalha só aqui às 
vezes você escuta: eu não preparo mais medicação vou perder o dia pra vir 
aqui no curso? Eu não vou usar mais. E não é assim

 01 01  01  01 

39 
C 

 São muito cuidadosos principalmente com as conferências : se é fulano mesmo, 
se a dosagem está certa, se o horário é aquele mesmo.... 

01  01  01  01 

40 
C 

Quando muda a gente tem o atentamento de avisar: Enfermeiro, mudou a 
dosagem... 

01  01  01  01 

57 
C 

Depois que entrou o time para diminuir erros 01  01  01  01 

63 
C 

Sabem do que acontece quando o assunto é medicação  01  01  01  01 

70 
C 

 E seria bom aqui também, ter os mesmos enfermeiros preparando e 
administrando. .. não teria essa coisa que é preocupante de você administrar o 
que você não prepara. 

01  01  01  01 

79 
Cn 

Eu não sinto falta, eu acho ótimo pra aqui. Porque eu continuo fazendo. Lá no 
meu outro emprego, lá o técnico faz tudo.  

 01 01  01  01 

90 
C 

 Eu achei que foi bom os Enfermeiros assumirem diretamente a medicação, até 
por que eu acredito que tem mais Enfermeiro na nossa equipe do que 
Técnico

01  01  01  01 

91 
Cn 

E às vezes nós pegamos Enfermeiros de outras equipes, cada um tem um 
jeito de trabalhar, tem isso tudo. Aí acaba sendo uma coisa assim incerta 

 01 01  01  01 

93 
C 

por que não tinha habilidade para fazer esse preparo... 01  01  01  01 

99 
Cn 

Vim de uma clínica de adulto. E não recebi treinamento aqui para fazer 
medicação 

 01 01  01  01 

100 
C 

Na falta de um enfermeiro, tem sempre aquele que vai substituir, um outro que 
também faz parte, que fez parte do grupo da medicação. 

01  01  01  01 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
COMP. 
 

CATEG.
CONS. 

ENTRE
VISTAS 

POS NEG 
102 
Cn 

O processo é muito específico. se não tiver ninguém do grupo para assumir a 
medicação 

 01 01  01  01 

107 
Cn 

prescrição, que demoram a sair  01 01  01  01 

108 
Cn 

E que às vezes o médico não comunica que alterou alguma coisa  01 01  01  01 

109 
C 

Uma ampola, um frasco, sendo manipulado de maneira correta, nós conseguimos 
utilizá-lo em N crianças, Ou seja, há uma utilização racional 

01  01  01  01 

110 
Cn 

Por que ela vai ser a responsável pela manipulação da medicação e infusões de 
todos eu acho que deveria ter um ambiente próprio com capela, se possível 
capela de fluxo laminar. 

 01 01  01  01 

112 
Cn 

Sei que isso inclui outro ramo profissional, os prescritores. Eles deveriam 
elaborar uma prescrição de fácil leitura,, o que não fazem. 

 01 01  01  01 

117 
Cn 

Eu não vejo um aspecto negativo, mas exige colaboração para dar certo.. .   01 01  01  01 

127 
Cn 

A responsabilidade é do enfermeiro... mas se a equipe não der continuidade a 
coisa não anda 

 01 01  01  01 

128 
Cn 

porque o enfermeiro preparou, porque é função dele ,algumas pessoas acabam 
não administrando, demorando.  

 01 01  01  01 

131 
C 

E ter dado essa responsabilidade da administração, em parte é excelente, eu acho 
que eles são muito dedicados, tudo fica bem feito, eles fazem sempre o 
processo muito correto, como nós aprendemos nos cursos. 
 

01  01  01  01 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
COMP. 
 

CATEG. 
CONS.  

ENTREVI
STAS 

POS. NEG. 

8 
Cs 

O processo ficou muito bom. Eu Acho que melhorou 19  19  01 18  13 

58 
Cs 

Eu vejo que isso aconteceu mesmo... eu vejo uma melhora na questão de erro de 
medicação 

12  12   12 07 

17 
Cs 

acaba tendo menos risco de contaminação, essas coisas todas.” 08  08   08 05 

18 
Cs 

Porque na realidade a pessoa quase fica sendo assim especialista naquele 
assunto, na medicação, tem mais destreza 

08  08   08 05 

22 
Csn 

vai perdendo essa função.  07 07   07 04 

23 
Csn 

Vai perdendo a destreza  06 06   06 06 

24 
Csn 

Vai perdendo esse conhecimento... teoricamente você esquece,   06 06   06 05 

53 
Csn 

Eu estou aplicando, mas eu estou aplicando o quê.? Será que é aquilo mesmo?  05 05   05 03 

19 
Cs 

Hoje aqui é tudo preparado ...como deve ser, sem tirar medicação de qualquer 
jeito, em cima de uma bancada qualquer... 

03 01 04   04 04 

48 
Cs 

A diferença é essa, manipular as drogas com conhecimento, com mais 
segurança

04  04   04 03 

59 
Cs 

Acho que depois que diminuiu o número de enfermeiros envolvidos no preparo 
percebo que há uma coisa mais regrada, uma linha de trabalho

04  04  01 03 03 

35 
Cs 

 Então você não vai ficar na preocupação de fazer outras atribuições e mais 
aquela 

03  03   03 03 

55 
Csn 

Assim às vezes acontece dosagem errada, droga errada. Essas coisas assim 
que nós vemos. Claro que nós questionamos, a pessoa corrige até, 

 03 03  01 02 03 

56 
Csn 

E acontecem coisas ruins de administração... a médica pediu etapa rápida... eu 
pedi... uma hora depois eu fui lá, estava pronto mas não tinha entrado... é isso: 
um pede, o outro prepara, o outro teria que fazer mas não acontece .. aquela 
pessoa só chegou e deixou lá.... descontrole 

 03 03   03 03 

74 
Cs 

E dá ... segurança, a Enfermeira no preparo.  03  03   03 02 

98 
Csn 

Em alguns momentos isso incomoda um pouco. 
Por que você se sente menos profissional no dia a dia 

 03 03   03 02 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS(continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
COMP. 
 

CATEG. 
CONS.  

ENTREVI
STAS 

POS. NEG. 

11 
Csn 

Atrapalha muito, afinal o enfermeiro tem uma organização pra diluir medicação 
 

 02 02   02  02 

28 
Cs 

Ter uma pessoa exclusivamente para preparar, eu acho isso muito conveniente. 
Ter a escala de plantão da medicação facilita... 

02  02   02 02 

30 
Cs 

É positivo ter uma pessoa, aquelas pessoas preparando, um grupo exclusivo... 
Você sabe que há pessoas responsáveis pelo processo, 
É uma preocupação a menos 

02  02   02 02 

32 
Cs 

 quando a pessoa não tem muito conhecimento das medicações, do que está 
sendo preparado e que você vai administrar em um bebê, que não nem falar, isso 
não é o ideal 

02  02   02 02 

44 
Cs 

Essa medicação nós desprezamos 01 01 02   02 02 

52 
Csn 

Eu questionei uma vez e ela me falou: Não o enfermeiro responde. Mas eu me 
pergunto: Será?  

 02 02  01 01 02 

69 
Csn 

Nem no resto do Hospital não sei se é possível. Será que um dia vai ser igual em 
todo o Hospital? 

 02 02   02 02 

73 
Cs 

O positivo é todo o processo de paramentação, com toda a assepsia, gorro, 
capote, campo esterilizado, luva esterilizada, facilitou pra evitar Infecções e 
contaminação no preparo do soro e da medicação. 

02  02   02 02 

80 
Cs 

O positivo que é o benefício para o paciente . Ele está tendo uma segurança 
porque foi uma medicação preparada com mais cuidado. 

02  02   02 02 

85 
Csn 

Então temos que estar conferindo muito  02 02   02 02 

86 
Cs 

Menos gastos. 02  02   02 02 

88 
Csn 

E isso eu não gosto de fazer. Por que por mais que você conheça as pessoas você 
não sabe a maneira que realmente foi feita essa medicação, o que foi diluído.

 02 02   02 02 

89 
Csn 

Na verdade você vai ter que confiar na sua equipe, por que na hora de 
responder judicialmente você responde junto com a pessoa então esse é o 
lado negativo. 

 02 02   02 02 

83 
Cs 

O grupo foi treinado junto. Faz todo mundo da mesma maneira 02  02   02 01 

95 
Cs 

Cabe realmente ao enfermeiro esse preparo e essa administração  02  02   02 01 
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6.6  QUADRO SITUAÇÃO, COMPORTAMENTO E CONSEQUÊNCIA E SUAS POLARIDADES – TÉCNICOS (continuação) 
UR 

 
UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
COMP. 
 

CATEG. 
CONS.  

ENTREVI
STAS 

POS. NEG. 

13 
Csn 

 mesmo você não preparando, tem que se atualizar para observar uma reação 
quando está na assistência, pra saber o que está acontecendo perceber qualquer 
modificação, qualquer intercorrência e ter a percepção que a alteração pode estar 
ligada à droga. Então tem que se atualizar, senão perde essa capacidade. 

 01 01   01  01 

25 
Csn 

Acho que é esse o ponto . Profissionalmente eu parei, deixei de aprender coisas  01 01   01 01 

26 
Csn 

Se eu for para outro lugar que não tem esse sistema Eu vou ter dificuldades. 
 

 01 01   01 01 

27 
Csn 

E se aqui eu tivesse que fazer medicação de novo eu vou sentir também  01 01   01 01 

29 
Cs 

porque quando a unidade tá cheia você ter que desfalcar um funcionário só pra 
fazer a medicação é complicado não e?” 

01  01   01 01 

60 
Cs 

Ela está mais atenta a tudo que acontece. Então se muda alguma coisa ela 
percebe 

01  01   01 01 

66 
Cs 

aqui é diferente, não tenho dúvida. 01  01   01 01 

71 
Cs 

Porque além de tudo traria uma segurança pra equipe,  01  01   01 01 

78 
Csn 

As pessoas que só tem esse emprego, que só fazem aqui mesmo, , vão sentir essa 
falta de preparar, de estar entrosado com o manuseio da medicação, de saber em 
quanto isso pode correr e todas essas coisas . E de puncionar acesso. 

 01 01   01 01 

87 
Cs 

Acho que a melhoria foi maior que o negativo 01  01   01 01 

94 
Cs 

 para mim foi uma segurança por que eu me senti mais confiável 01  01   01 01 

103 
Csn 

se alguma pessoa que não é do grupo ficar na medicação, aí seria negativo.  01 01   01 01 

104 
Cs 

Gosto da rotina que foi elaborada, dos protocolos operacionais padrão. Eu acho 
que é muito válido isso. A sistematização... eu acho que aqui é seguido mais à 
risca.

01  01   01 01 

105 
Cs 

Eu só tive que me adaptar a ter outras pessoas preparando e administrando 
medicação  

01  01   01 01 

111 
Csn 

Por que se ela errar, esse erro vai ser em cadeia  01 01   01 01 



233 
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UNIDADES DE REGISTRO GRUPO 2 POLARI 

DADE 
TOTAL  CATEG. 

SIT. 
CATEG. 
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CATEG. 
CONS.  

ENTRE
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POS. NEG. 
113 
Csn 

Isso não ajuda a dinamizar o processo nem diminuir o risco de erros possíveis  01 01   01  01 

118 
Csn 

Modifica o processo  01 01   01 01 

120 
Cs 

Então você tem um controle por que tem pessoas designadas para aquele papel, 
pra aquela ação. 

01  01   01 01 

121 
Cs 

O processo tem poucos empecilhos 01  01   01 01 

125 
Csn 

Assim percebo dificuldades funcionais mesmo, de pessoal, de revezamento  01 01   01 01 

126 
Cs 

A gente dá continuidade ao trabalho dos enfermeiros 01  01   01 01 

129 
Csn 

perde-se um acesso, porque o acesso fica com uma hidratação venosa de 
manutenção (...)para uma medicação que acabou não entrando  

 01 01   01 01 

130 
Csn 

e vem uma outra pessoa checa e aquilo na verdade não foi feito.  01 01   01 01 

132 
Cs 

Eu acho que o fato do grupo de medicação estar sempre se atualizando e tudo de 
reunião, o que tem diferente, de modificação, sempre nossa chefia do grupo 
daqui do plantão, ela passa a diferença todinha na reunião 
 

01  01   01 01 

Total por categorias 118 154 165  
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6.7  TESTE: FLUXO VERTICAL POR DETERMINAÇÃO DE PAPÉIS (PROCESSO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO). MODELO DESCARTADO 

 
Enfermeiro 
do preparo 1 

Enfermeiro 
do preparo 
2 

Enfermeiro 
da 
assistência 

Técnico Processos de Trabalho 
Administração de 
medicamentos 

    Separa medicações do horário em 
cubas e bandejas 
(enterais/parenterais) 

    Permanece no setor, no aguardo , a 
ser acionado caso necessário novas 
preparações de medicamentos 

    Entrega os medicamentos para o 
enfermeiro escalado na assistência, 
de medicamentos injetáveis para 
administração em acessos profundos  

    Entrega os medicamentos para o 
enfermeiro escalado na assistência de 
infusões venosas (HV, NPT) 

    Entrega para cada técnico medicações 
prescritas para a criança que está sob 
sua responsabilidade direta, ,em cuba 
rim, de medicação injetável - para 
administração em acesso venoso 
periférico puncionado com aparelhos 
curtos , ou IM, ou SC. 

    Entrega de medicamentos de uso por 
sonda gástrica, enteral e inalatórias 
especiais para o técnicos escalado 
com o paciente a quem as 
medicações se destinam. 

    Recebe e administra medicamentos 
de uso intravenoso em acesso 
profundo utilizando técnica asséptica 

    Recebe e instala infusões venosas em 
acessos venosos profundos, inclusive 
PICC, utilizando técnica asséptica 

    Troca os conectores com técnica 
asséptica.. Realizar “flush” 
Com SF no PICC 

    Checa na prescrição o medicamento 
administrado . Anotar em folha de 
controle padrão (BH) 

    Recebe e administra medicamentos 
de uso intravenoso em acesso 
periféricos puncionados com 
aparelhos curtos do tipo GelcoR 

     Recebe e administra medicamentos 
de uso oral, por sonda gástrica ou 
enteral nos pacientes que esteja 
escalado diretamente. 

    Checa na prescrição o medicamento 
administrado. Anota em folha de 
controle padrão (BH) 

    Administrar medicamentos de uso 
Inalatório 

    Checa na prescrição o medicamento 
administrado.  

   Não há divisão das 

atividades entre os 

dois enfermeiros da 

escala de medicação.: 

separar e distribuir 

medicação na 

unidade/ manter linha 

de preparo. Aqui os 

enfermeiros da escala 

de medicação tem 

papéis tanto no 

preparo quanto na 

administração 
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6.8  TESTE FLUXOGRAMA HORIZONTAL- MODELO DESCARTADO (continuação) 

Início

Equipes  
trocam

informações 
sobre 

medicação

Equipe  
anterior 

entrega mapa 
das últimas 12 

horas

Passagem de Plantão (a cada 12 horas)

Sala de Medicação

Realiza
checagem de 
todos os itens 
da prescrição 

anterior.

Todos os itens 
foram feitos e 

checados?

Atua 
conforme a 

situação

Registra 
ocorrência

Sim

Não

Lista pacientes que 
usam medicamento 
controlado/especial 
das próximas 24 hrs

Entrega lista 
para o 

encaminhador
ou líder 

Prepara os 
rótulos de 

medicações e 
infusões

Lava as mãos, 
calça luvas, 

desinfeta bancada 
e fixa rótulos nas 

pranchetas

Tira luvas e 
lava mãos

Confere o 
termometro
da geladeira

O termometro 
esta ok?

Sim

Não

Avisa o líder e 
verifica a 

necessidade de 
colocar os materiais 

no isopor

A

Equipe do 
horário lê livro 

de ordens e 
ocorrências do 

setor

Elabora novo
mapa ainda com 
as prescrições do 
período anterior

UNIDADE NEONATAL 
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6.8  TESTE FLUXOGRAMA HORIZONTAL- MODELO DESCARTADO (continuação) 

A
Confere os 

materiais e os 
psicotrópicos

A quantidade 
de materiais é 

suficiente?

Sim

Não

Reponha a 
quantidade 
necessária

Desinfeta as
cubas e 

bandejas

Separa os materiais 
previstos para uso na 

manipulação de 
medicações orais

Sala de Medicação

Prepara 
medicamentos 

orais
(Produção das 

próximas 4 

Identifica os 
medicamentos e 

guarda na geladeira
(separado por 

horário de

Retira todos os 
materiais da 
bancada e 
desinfeta a 
bancada

Separa os materiais 
previsto para o preparo
de medicações IV IM 

(produção das 4 
próximas horas)

B

Lava as mãos
e antebraços

(lavagem 
simples das 

mãos)

Usa 
paramentos:

Coloca gorro, 
máscara e calça 

luva de 

Enfermeiro "1"

Enfermeiro "1"
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6.8  TESTE FLUXOGRAMA HORIZONTAL- MODELO DESCARTADO (continuação) 

B

Retira luva, escova as 
mãos, seca com compressa 

esteril e aplica alcool a 
70% glicerinado

Enfermeiro "1"

Veste capote 
e luva  esteril 
nesta ordem

Abre o campo 
esteril 

Espera o 
Enfermeiro 

"2" preparar o 
ambiente

Prepara as medicações na ordem, IV, 
depois IM / maior estabilidade e 

menor estabilidade.
Produção ideal: Medicações para as 

próximas 4 horas

Prepara os 
soros e 
infusões

Retira os 
paramentos e 
lava as mãos

Faz a lavagem 
simples das 

mãos

Enfermeiro "2"

Ajuda na 
paramentação 
do enfermeiro 

"1"

Calça luvas de 
procedimento.

Abre as embalagens 
dos materiais 

separados e os coloca 
no canto superior
direito no campo 

Desinfecta as 
ampolas e frascos e 
segura para que o 

Enfermeiro "1" aspire 

Rotula as 
medicações e 

infusões

Separa em 
cuba rim

Armazena 
medicação na 
geladeira ou 
os envia para 

Entrega para a equipe da 
assistência, medicação IV 
entrega para o Enfermeiro,

medicação VO ou IM entrega 

UTI

Aguardam os 
próximos horários 

de medicação e 
saída de novas 

prescrições

Já esta no 
horário?

Sim

Não

Houve 
mudanças nas 
precrições?

Sim

Não

C

D

Sala de Medicação
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6.8  TESTE FLUXOGRAMA HORIZONTAL- MODELO DESCARTADO (continuação) 

C

Distribui as 
medicações,

para o enfermeiro as 
medicações EV,  para 
auxiliares ou técnicos 

VO e IM

Enfermeiros assistencias 
administram/instalam medicações e 

infusões venosas, checam 
prescrições e anotam na folha de B. 

H.

Auxiliares e técnicos administram 
medicações  enterais, topicas, nasais 
ou intramuscular no paciente que ele 

esta escalado para cuidar, checam 
prescrições e anotam na folha de 

B.H.

Auxiliar ou técnico prepara 
medicações retais, topicas ou 

nasais do paciente sob sua 
responsabilidade nos cuidados, 

de acordo com a prescrição 
médica.

Terminou o turno 
do plantão de 12 

horas?

Sim

Não

D Apraza as 
prescrições

Assina e 
carimba as 
prescrições

Atualiza o 
mapa

UTI Sala de Medicação

Prepara os 
rótulos de 

medicações e 
infusões

Atualiza 
mapa de 

medicação e 
lista de 

medicamento 

Lava as mãos

Executa os passo B, C e 
D conforme necessário 
para a continuidade do 

serviço.

Executa 
passagem de 

plantão
Fim

Permanece na 
sala de medicação 

no aguardo de 
novas alterações
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6.9 FLUXOGRAMAS DE PROCESSO DE TRABALHO. MODELO INICIAL 

COM COLUNAS, O QUE, QUEM, ONDE, POR QUÊ, QUANDO E COMO 

- RIO DE JANEIRO – RJ, 2013. 
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6.9 FLUXOGRAMAS DE PROCESSO DE TRABALHO. MODELO INICIAL 

COM COLUNAS, O QUE, QUEM, ONDE, POR QUÊ, QUANDO E COMO 

- RIO DE JANEIRO – RJ, 2013 (continuação) 
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COM COLUNAS, O QUE, QUEM, ONDE, POR QUÊ, QUANDO E COMO - 
RIO DE JANEIRO – RJ, 2013 (continuação) 
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6.9 FLUXOGRAMAS DE PROCESSO DE TRABALHO. MODELO INICIAL 
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6.9 FLUXOGRAMAS DE PROCESSO DE TRABALHO. MODELO INICIAL 
COM COLUNAS, O QUE, QUEM, ONDE, POR QUÊ, QUANDO E COMO - 
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6.9 FLUXOGRAMAS DE PROCESSO DE TRABALHO. MODELO INICIAL 
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7 ANEXOS 

 

7.1  TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE DADOS NO 

NÚCLEO PERINATAL 
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7.2 FOLHA DE ROSTO  PLATAFORMA BRASIL – APROVAÇÃO DO 
PROJETO  

Dados do Projeto de Pesquisa 
Título da Pesquisa: INCIDENTES CRÍTICOS DO PROCESSO DE MEDICAÇÃO DE UMA 
UNIDADE NEONATAL 
Pesquisador: Márcia Farias de Oliveira dos Santos 
 Área Temática: 
 

Versão: 2 
CAAE: 11187813.1.3001.5259 
Submetido em: 05/04/2013 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Situação: Aprovado  
Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 
 Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 

 

Documentos Postados do Projeto 

Tipo Documento Situação

Parecer Consubstanciado do CEP A 

Interface REBEC A 

Informações Básicas do Projeto A 

Projeto Detalhado A

TCLE - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido A 

Outros A 

Folha de Rosto A 
 

» 
Documentos - Coparticipante 

Tipo Documento Situação Arquivo

Parecer Consubstanciado do CEP A 
 

  Aprovados:1/1  Não aprovado:0/1 
 
Tramitação: 

CEP Trâmite Situação Data Trâmite

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/  
FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Submetido para avaliação do CEP 31/01/2013 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/  
FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Aceitação do PP 21/02/2013 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 
 FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Parecer liberado 19/03/2013 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 
/FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Submetido para avaliação do CEP 05/04/2013 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 
 FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Aceitação do PP 10/04/2013 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 
 FM/ UFF/ HU Antônio Pedro Parecer liberado 17/04/2013 

Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro Submetido para avaliação do CEP 17/04/2013 

Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro Parecer liberado 27/05/2013 
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7.3  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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7.3  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (continuação) 
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7.3  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (continuação) 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação) 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação)  
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação) 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação) 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação)  
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação) 
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7.4  POP DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. (continuação)  
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7.5  ATRIBUIÇÕES DOS RESIDENTES ESCALADOS NA MEDICAÇÃO 
 
 
ATRIBUIÇÕES DOS RESIDENTES ESCALADOS NA 

MEDICAÇÃO 
• Receber o plantão, ler os livros do setor e elaborar o mapa de 

medicação para 12 horas, baseando-se inicialmente na prescrição do dia 
anterior e, posteriormente, atualizando-o conforme a liberação das 
prescrições atuais. 

• Fazer lista nominal dos pacientes em uso de medicamentos controlados 
e/ou especiais que precisam ser solicitados à farmácia via formulário 
próprio, e entregá-la ao líder, rotina e/ou encaminhador do setor.  

• Confeccionar os rótulos antes do início do preparo das medicações, 
contendo: nome do paciente; nome do medicamento aspirado; dose e/ou 
volume prescrito; tipo e volume do diluente; horário de administração e 
identificação do responsável pelo preparo. 

• Confeccionar os rótulos de soro contendo as seguintes informações: 
Nome do paciente; n° leito/reg; nome da solução (HV, Dripping, NPT 
etc..); tipo e volume do conteúdo da solução (eletrólitos, aminas, 
sedativos, outros); n° da etapa em infusão (1a, 2a, 3a ou 4a); n° de etapas 
preparadas naquele frasco; velocidade de infusão (ml/h); duração da 
etapa (6, 12 ou 24 horas); data, horário, setor e identificação do 
responsável pelo preparo. 

• Conferir a sala de medicação, temperatura da geladeira e psicotrópicos, 
repondo o material e medicamento que estiver faltando. 

• Realizar a desinfecção das cubas - rim e bandejas com álcool 70%. 
• Reunir o material necessário para o preparo das medicações. 
• Verificar a validade e estabilidade dos medicamentos e soluções antes do 

seu preparo. 
• Avaliar os medicamentos manipulados que se encontram na Unidade 

quanto ao volume, validade e tempo de duração, para que novo pedido 
seja feito antes do término do mesmo. 

• Calcular o material necessário para o preparo dos medicamentos, 
organizando-os na sala. 

• Organizar a sala ao final da 1a etapa de preparo, deixando-a preparada 
para a segunda etapa ou plantão seguinte. 

• Realizar o aprazamento das prescrições. 
• Receber e fracionar a NPT e hemocomponentes, checando a cada 

plantão a disponibilidade de material e medicamentos necessários para 
essa tarefa. 

• Nos intervalos do preparo da medicação, conferir as prescrições do dia, 
atualizando o mapa se necessário; checando se as drogas foram 
administradas e lançadas no balanço hídrico e se houve intercorrências 
durante a administração. 

• Preparar a medicação para reanimação neonatal,se for solicitado, e 
mante-la aspirada em seringa, protegida da luz, em temperatura ambiente. 

• Verificar se está sendo realizada a limpeza geral da sala de medicação 
com periodicidade de no máximo 15 dias de intervalo e diariamente. 

• Organizar a sala para a realização da limpeza geral.
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7.6  MAPA DE MEDICAÇÃO DA UNIDADE NEONATAL 
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7.7  RECEITUÁRIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 
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7.8  SOLICITAÇÃO DE HEMOTRANSFUSÃO  
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7.9  RECEITUÁRIO COMUM/MEDICAÇÕES MANIPULADAS/ MEDICAÇÕES 
TÓPICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 
 

7.10  RECEITUÁRIO INTERNO DE PRODUTOS CONTROLADOS – 
PORTARIA 334/98 
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7.11  FICHA DE REQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS 
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7.12 SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PEDIÁTRICA ( PARA 
INSTITUIÇÃO TERCEIRIZADA) 
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7.12  SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PEDIÁTRICA PARA 
INSTITUIÇÃO TERCEIRIZADA (continuação) 
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7.13  TIPO DE IMPRESSO UTILIZADO COMO PRESCRIÇÃO 
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7.13  TIPO DE IMPRESSO UTILIZADO COMO PRESCRIÇÃO (continuação) 

 
 
 
 


