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RESUMO 
 

O objeto deste estudo é o erro nos processos do sistema de medicação da Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), tendo como objetivo geral elaborar um processo de 
reestruturação do sistema de medicação da UTIN, com base nos erros de medicação 
identificados por meio de incidentes críticos. Os objetivos específicos são descrever os 
sistemas de medicação e de notificação dos incidentes envolvendo medicamentos na 
UTIN; caracterizar os erros de medicação na UTIN relatados por profissionais de 
enfermagem; e discutir as situações, comportamento e consequências envolvendo os erros 
de medicação na UTIN. Foi realizada uma pesquisa aplicada do tipo descritiva, com uma 
abordagem quanti-qualitativa adotando-se a técnica dos incidentes críticos com base no 
referencial metodológico de Flanagan. Os sujeitos do estudo incluíram enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem da UTIN de uma maternidade do Rio de Janeiro. A 
coleta de dados compreendeu duas etapas: observação não-participante e entrevista 
individual com o uso de um instrumento semi-estruturado. Os incidentes coletados foram 
categorizados e submetidos à análise estatística e de conteúdo. Foram incluídos no estudo 
40 sujeitos, dos quais 13 (32,5%) eram enfermeiros, 26 (65%) técnicos de enfermagem e 1 
(2,5%) auxiliar de enfermagem. A média de tempo de experiência profissional foi de 12,6 
anos (± 6,6) e de experiência na instituição foi de 8 anos (± 5,3). 65% dos sujeitos eram 
extra quadro e 77,5% tinham 2 ou mais vínculos de trabalho. Existem três grupos de 
profissionais diretamente envolvidos nos processos do sistema de medicação: equipe 
médica, de enfermagem e serviço de farmácia. A caracterização dos relatos dos 
profissionais de enfermagem revela que o tipo de erro mais freqüente é o de paciente 
errado (28,2%), seguido de medicamento errado e dose errada (17,0% cada), houve 
predominância de relatos de incidentes entre os enfermeiros (r=0,98), servidores 
estatutários, com média de tempo de experiência profissional de 12,6 anos (± 6,6) e tempo 
de vínculo na instituição de 8,4 anos (± 5,3). Através da análise de conteúdo das entrevistas 
emergiram 12 temas que foram agrupados nas categorias que compõem o Incidente 
Crítico: Situações (Sistema de Medicação, Processo de Trabalho e Comunicação); 
Comportamentos (Proatividade, Admissibilidade, Mestria, Negação); e Conseqüências 
(Inadequado Gerenciamento do Cuidado, Sofrimento Psíquico, Near miss ou Evento 
Adverso, Punição e Estratégias de Prevenção). O produto gerado pela análise e 
interlocução das características peculiares do sistema e do processo de trabalho dos 
profissionais de enfermagem com as situações, comportamentos e conseqüências dos erros 
de medicação foi um fluxograma gerencial para reestruturação do sistema de medicação. 
Os resultados desta pesquisa apontam que a ocorrência de erros e iatrogenias é 
freqüentemente associada às características sistemáticas e fatores latentes institucionais, 
sendo a interface destas características do sistema de medicação com o processo de 
trabalho vivo em ato do profissional de enfermagem, fator determinante para a ocorrência 
de incidentes críticos negativos envolvendo o uso de medicamentos na UTIN. 
 
Descritores: Erros de medicação; UTI Neonatal; enfermagem; gerenciamento de 
segurança; qualidade da assistência à saúde. 
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ABSTRACT 
 
The object of this study is the error in the processes of the medication system of Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU), aiming to propose a general restructuring of the NICU 
medication system, based on medication errors identified by critical incidents. The specific 
objectives are to describe the medication systems and notification of incidents involving 
drugs in the NICU; characterize medication errors reported by the NICU nurses, and 
discuss situations, behavior and consequences involving medication errors in the NICU. 
We performed a descriptive type of applied research with a quantitative and qualitative 
approach adopting the critical incident technique based on the methodological framework 
of Flanagan. The study subjects included nurses, technicians and nursing assistants of a 
maternity in Rio de Janeiro. Data collection involved two stages: non-participant 
observation and individual interviews using a semi-structured instrument. The incidents 
were categorized collected and subjected to statistical analysis and content. The study 
included 40 subjects, 13 (32.5%) nurses, 26 (65%) nursing technicians and 1 (2.5%) 
nursing assistant. The average professional experience was 12.6 years (± 6.6) and 
experience in the institution was 8 years (± 5.3). 65% of subjects were extra frame and 
77.5% had 2 or more working links. There are three groups of professionals directly 
involved in the processes of the medication system: medical staff, nursing and pharmacy 
service. The characterization of the reports of nurses reveals that the most frequent type of 
error is to the wrong patient (28.2%), followed by wrong drug and wrong dose (17.0% 
each), there was a predominance of reported incidents between nurses (r = 0.98), servers 
with average professional experience of 12.6 years (± 6.6) and time to bond with the 
institution of 8.4 years (± 5.3). Through content analysis of the interviews revealed that 12 
subjects were grouped in categories of the Critical Incident: Situation (Medication System, 
Work Process and Communication); Behaviors (Proactivity, Admissibility, Mastery, 
Denial) and Consequences (Inadequate Management Care, Suffering Psychic, near miss or 
adverse event, Punishment and Prevention Strategies). The product generated by analysis 
and dialogue of the characteristics of the system and the working process of nursing with 
the situations, behaviors and consequences of medication errors was a flowchart for 
managerial restructuring of the medication system. The results of this study indicate that 
the occurrence of iatrogenic errors and is often associated with systemic features and latent 
institutional factors, and the interface of these characteristics of the medication system in 
the process of work in action nursing professional factor for the occurrence of negative 
critical incidents involving the use of drugs in the NICU. 
 
Descriptors: Medication errors, Neonatal Intensive Care Units, nursing, safety 
management, quality of health care. 
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RESUMEN 
 

El objeto de este estudio es el error en los procesos del sistema de medicación de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), con el objetivo de proponer una 
reestructuración general del sistema de medicación, basado en errores de medicación 
identificados por incidentes críticos. Los objetivos específicos son describir el sistema de 
medicación y la notificación de los incidentes relacionados con las drogas en la UCIN; 
caracterizar los errores de medicación notificados por la UCIN enfermeras; y discutir 
situaciones, el comportamiento y las consecuencias que implican los errores de medicación 
en la UCIN. Se realizó un tipo descriptivo de la investigación aplicada con un enfoque 
cuantitativo y cualitativo, que utiliza la técnica del incidente crítico basado en el marco 
metodológico de Flanagan. Los sujetos del estudio incluyeron enfermeros, técnicos y 
auxiliares de enfermería de una maternidad de Rio de Janeiro. La recolección de datos 
incluyó dos etapas: observación no participante y las entrevistas individuales con un 
instrumento semi-estructurado. Los incidentes se clasificaron recogieron y se sometieron a 
análisis estadístico y el contenido. El estudio incluyó a 40 pacientes, de los cuales 13 
(32,5%) eran enfermeros, 26 (65%), técnicos de enfermería y 1 (2,5%) auxiliar de 
enfermería. La experiencia profesional media fue de 12,6 años (± 6,6) y la experiencia en 
la institución fue de 8 años (± 5,3). 65% de los sujetos eran marco adicional y el 77,5% 
tenía 2 o más enlaces activos. Hay tres grupos de profesionales que participan directamente 
en los procesos del sistema de medicación: personal médico, de enfermería y servicio de 
farmacia. La caracterización de los informes de las enfermeras revela que el tipo más 
frecuente de error es con el paciente equivocado (28,2%), seguido de medicamento 
equivocado y la dosis incorrecta (17,0% cada uno), se observó un predominio de casos 
notificados entre, servidores enfermeras (r = 0,98) legales con experiencia profesional 
media de 12,6 años (± 6,6) y la hora de relacionarse con la institución de 8,4 años (± 5,3). 
A través de análisis de contenido de las entrevistas revelaron que 12 sujetos fueron 
agrupados en categorías de Incidentes Críticos: Situaciones  (Sistema de medicación, 
Proceso de trabajo y de la Comunicación); Comportamientos (Proactividad, Admisibilidad, 
Maestría, negación) y consecuencias (gestión inadecuada Cuidado, sufrimiento psíquico, 
near miss o evento adverso, Sancionar y Estrategias de Prevención). El producto generado 
por el análisis y el diálogo de las características peculiares del sistema y el proceso de 
trabajo de la enfermería con las situaciones, los comportamientos y las consecuencias de 
los errores de medicación es un diagrama de flujo para la reestructuración administrativa 
del sistema de medicación. Los resultados de este estudio indican que la ocurrencia de 
errores iatrogénicas y se asocia a menudo con las características sistémicas y factores 
institucionales latentes, y la interfaz de estas características del sistema de la medicación en 
el proceso de trabajo en la acción del factor de profesional de enfermería para la ocurrencia 
de incidentes críticos negativos que implican el uso de drogas en la UCIN. 
 
Descriptores: Errores de medicación, Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal, 
enfermería, administración de la seguridad, calidad de la atención de salud. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O objeto de estudo desta dissertação de mestrado é o erro nos processos envolvendo 

o sistema de medicação da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), tendo por 

finalidade a otimização do gerenciamento da segurança terapêutica. 

O interesse pela temática emergiu da minha vivência profissional enquanto 

enfermeiro neonatologista, quando ao longo de 11 anos de trabalho em UTIN pude 

observar no cotidiano as práticas de terapia medicamentosa, sua importância e o impacto 

destas atividades no contexto da assistência ao recém-nascido. Tais questões, 

especialmente associadas à terapia intravenosa e às tecnologias empregadas para infusão 

segura e de qualidade de soluções parenterais, permearam minha trajetória profissional 

desde a graduação, perpassando pela residência em enfermagem em cardiologia e 

especialização em enfermagem neonatal.  

A partir da experiência profissional acumulada e observação diária da terapia 

medicamentosa, a questão do erro e o gerenciamento da segurança do paciente tornaram-se 

potencialmente um objeto de interesse na minha vida profissional, especialmente a partir 

de 2006 quando passei a exercer cargos de gerenciamento de enfermagem e gerenciamento 

da qualidade de Unidades Neonatais. Nesse momento da minha vida profissional, comecei 

a investir em capacitação e aperfeiçoamento por meio de cursos de gerenciamento, 

acreditação e qualidade, no intuito de conhecer e me empoderar das ferramentas gerenciais 

disponíveis para aplicar essas estratégias visando garantir uma prática medicamentosa 

segura e de qualidade no ambiente neonatal. 

 No âmbito hospitalar, a segurança tem gerado debates de proporções mundiais, 

especialmente a partir da publicação no ano de 2000 de um relatório produzido pelo 

Institute of Medicine (EUA), intitulado To error is human: building a safer health system.. 

Este relatório, que tem sido referência para muitos estudos, apontou que das 33,6 milhões 

internações realizadas no ano de 1997, em hospitais dos EUA, por volta de 44.000 a 

98.000 americanos morreram devido a problemas causados por erros, o que excede as 

mortes por veículos motorizados, câncer de mama e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA). Os erros de medicação foram responsáveis pela morte de, 

aproximadamente, 7.000 pessoas ao ano.1  
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 No Brasil, a preocupação com a segurança do paciente e a prevenção de erros e 

eventos adversos também tem tomado proporções cada vez maiores.2  

 Em 2001 uma rede sentinela de hospitais foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, 

através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Estes hospitais foram 

preparados para relatar eventos adversos e queixas técnicas relativas a produtos utilizados 

na área da saúde, incluindo insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para provas 

laboratoriais e equipamentos médico-hospitalares, para ampliar e sistematizar a vigilância 

e, assim, garantir melhores produtos no mercado e mais segurança e qualidade para 

pacientes e profissionais de saúde.3 Mais recentemente, em primeiro de abril de 2013, a 

ANVISA, preocupada com o impacto dos erros durante a prestação do cuidado em saúde, 

lançou o programa nacional de segurança do paciente.  

Dentre as áreas de interface da política nacional de gerenciamento de riscos está a 

farmacovigilância, que objetiva a detecção, avaliação, prevenção e notificação dos efeitos 

adversos ou qualquer problema envolvendo medicamentos. Tais eventos podem estar 

relacionados à prática profissional em relação à dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso de medicamentos.3  

 O incremento tecnológico e os progressos da terapêutica medicamentosa têm sido 

notáveis, influenciando fortemente a redução da morbidade e mortalidade. Os 

medicamentos têm-se convertido em elementos de primeira ordem que constituem 

ferramentas poderosas para amenizar o sofrimento humano, possibilitando curas, 

prolongando a vida e impedindo ou retardando o aparecimento de complicações advindas 

das doenças. Além disso, é possível considerar o uso apropriado e inteligente dos 

medicamentos como tecnologia altamente custo-efetiva, uma vez que pode influenciar, de 

modo substantivo, a utilização do restante do cuidado. Contudo, seu uso não é isento de 

risco e também pode aumentar os custos da atenção à saúde se utilizados 

inadequadamente.4-5  

Em meio a estes acentuados avanços tecnológicos e científicos ocorridos na 

assistência à saúde, principalmente nas últimas décadas, o sistema atual tem como grande 

desafio, a prestação de um cuidado seguro, efetivo, oportuno e individualizado, em 

contextos clínica e normativamente cada vez mais complexos.6  

 Erros envolvendo medicamentos ocorrem frequentemente em hospitais, resultam da 

ação não intencional causada por algum problema ou falha durante a realização da 
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assistência ao paciente e são classificados como eventos adversos preveníveis, podendo ou 

não resultar em danos aos pacientes. Em média um paciente hospitalizado é vítima de, pelo 

menos, um erro de medicação por dia.1,3  

 Devido às peculiaridades da clientela neonatal, especialmente dos recém-nascidos 

gravemente enfermos, a ocorrência de erros terapêuticos é muito grande, principalmente de 

terapia medicamentosa. Isso se deve ao fato de que, por estarem em situação de risco, eles 

demandam a aplicação de alta tecnologia, junto com a necessidade de prescrição médica 

individualizada, baseada em peso corporal e idade gestacional.7  

 Levando em consideração a gravidade e as características farmacocinéticas próprias 

do recém-nascido, a terapêutica medicamentosa em UTIN é realizada principalmente por 

via intravenosa. Essa terapia não se resume simplesmente na técnica a ser realizada para 

administração de medicamentos. Seu processo é complexo e tem o enfermeiro como 

sujeito principal na realização do planejamento, execução e avaliação dessa atividade, o 

que demanda grande parte do seu tempo.8  

 A complexidade que envolve a prática da terapia medicamentosa e suas interfaces 

na assistência ao recém-nascido gravemente enfermo, leva-nos a refletir sobre questões 

amplamente discutidas no cotidiano, uma vez que a equipe de enfermagem fica 

responsável pelo preparo, armazenamento, aprazamento e administração das medicações, 

constituindo-se de uma prática que ocupa lugar de destaque na enfermagem.  

A fim de contribuir para a redução de erros associados à terapia medicamentosa em 

UTIN, é imprescindível o gerenciamento do enfermeiro através do conhecimento 

aprofundado dos erros de medicação, fatores relacionados, consequências e mecanismos de 

prevenção. Essa análise possibilita a criação de instrumentos e mecanismos de prevenção 

de agravos específicos na unidade, minimizando as iatrogenias decorrentes da terapêutica 

medicamentosa. 

Investigar e aprofundar o conhecimento acerca do sistema de medicações existente 

na instituição, suas limitações e dificuldades, assim como o papel que cada indivíduo 

desempenha nos diversos processos, proporciona uma reflexão mais atenta acerca deste 

cuidado, com vistas a desenvolver estratégias, instrumentos e mecanismos que venham 

propiciar maior segurança terapêutica.  

Uma dissertação de mestrado de 20109, que tinha por objetivo realizar uma 

análise na literatura científica sobre erros de prescrição de medicamentos em pacientes 
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hospitalizados e as principais estratégias para evitá-los, relata que ainda existem poucos 

trabalhos sobre erros em instituições hospitalares brasileiras, justificando a necessidade de 

se realizar estudos nesta área, para o conhecimento destes eventos em nosso meio, a fim de 

propor ações que tenham por objetivo a prevenção ou diminuição do impacto dos erros. 

A prevenção de erros de medicação tem sido reconhecida mundialmente como 

uma prioridade para os serviços de saúde, já que são considerados eventos adversos 

evitáveis, ocasionando custos e sendo considerados atualmente como um problema de 

saúde pública cada vez mais crescente.9 

Considerando que os erros de medicação elevam consideravelmente os custos 

diretos e  indiretos para o sistema de saúde, geram custos intangíveisa para o paciente, e 

que ainda não existem estudos suficientes na área, faz-se necessário uma política que 

estimule a formulação de estratégias e protocolos que minimizem a ocorrência de erros na 

UTI. 

Neste sentido, frente à magnitude do problema segurança na terapia 

medicamentosa, especialmente na UTIN, e a importância do profissional enfermeiro nesse 

contexto como agente de mudança e melhoria da qualidade da assistência prestada, este 

estudo possui sua relevância pautada na possibilidade de fornecer subsídios para a 

elaboração de protocolos e instrumentos de prevenção dos erros de medicação na UTIN. 

Os achados também fundamentarão a implantação de programas de educação permanente 

específicos para a equipe de enfermagem, podendo contribuir para a mudança da cultura e 

abordagem do erro, implementação de uma gestão de segurança positiva e melhoria do 

sistema de vigilância e notificação de erros e eventos adversos, em consonância com a 

                                                        

a Os custos intangíveis são os mais difíceis de serem medidos ou valorados, pois se referem ao custo do 
sofrimento físico e/ou psíquico, que dependem de características e valores individuais. Por este motivo, 
geralmente estes custos não são considerados na análise de custo, mesmo com todo o impacto social que 
causam. 
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política nacional de gerenciamento de risco proposta pela ANVISA desde 2001, ratificada 

em 2013 por meio do programa nacional de segurança do paciente.  

O desenvolvimento e a implementação dessas estratégias de gerenciamento da 

segurança na instituição, pautadas no estudo proposto, terão impacto nos custos 

assistenciais diretos gerados por consequência dos erros, bem como nos custos intangíveis 

gerados para o cliente, família e para o profissional de saúde. 

 

 1.1 Questões Norteadoras  

 

- Quais são as características do sistema de medicação e do sistema de notificação de 

incidentes envolvendo medicamentos na UTI Neonatal? 

 

- Quais são os erros de medicação mais freqüentes na UTI Neonatal? 

 

- Quais são as situações envolvendo incidentes com medicamentos, comportamentos dos 

envolvidos e consequências destes eventos para os profissionais e para os pacientes? 

 

 1.2 Objetivo geral 

 

 Elaborar um processo de reestruturação do sistema de medicação da UTI Neonatal, 

com base nos erros de medicação identificados por meio de incidentes críticos. 

 

 1.3 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever os sistemas de medicação e de notificação dos incidentes envolvendo 

medicamentos na UTI Neonatal; 

 

b) Caracterizar os erros de medicação na UTI Neonatal relatados por profissionais de 

enfermagem; 

 

c) Discutir as situações, comportamentos e consequências dos erros de medicação na UTI 

Neonatal para profissionais e pacientes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Gerenciamento da Segurança na UTIN 

 

 A atual gerência de qualidade total nas instituições empresariais de um modo geral 

e nas de saúde, em particular, tem como um dos princípios básicos, o atendimento à 

clientela com o fornecimento de bens e de serviços que promovam a sua máxima satisfação 

e o mínimo, senão a ausência total de riscos e falhas que possam comprometer a qualidade 

e segurança pretendidas. 

 Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que a ocorrência de eventos iatrogênicos no 

decorrer da assistência ao paciente, transgride importante princípio, podendo, inclusive, 

colocar em risco a vida do cliente/paciente.10  

O termo segurança do paciente envolve, em geral, a prevenção de erros no cuidado 

e a eliminação de danos causados aos pacientes por tais erros. O erro de cuidado em saúde 

resulta da ação não intencional causada por algum problema ou falha, durante a realização 

da assistência ao paciente.1 

 A segurança ao paciente também pode ser entendida como o emprego de 

mecanismos para redução do risco de danos desnecessários, associados à assistência em 

saúde, até um mínimo aceitável. O mínimo aceitável refere-se àquilo que é viável diante do 

conhecimento atual, dos recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi 

realizada frente ao risco de não-tratamento, ou outro tratamento.11 

Os Sistemas de Gerenciamento da Segurança (SGS)b são sistemas de 

gerenciamento utilizados para gerenciar todos os aspectos de segurança de uma 

organização, fornecendo uma maneira sistemática de se identificar os perigos e controlar 

riscos, mantendo a garantia de que esses controles de risco sejam efetivos.12 O Sistema de 

Gerenciamento da Segurança da Saúde é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo 

enfermeiro para gerenciamento de riscos na assistência à saúde a partir do conhecimento 

da sua realidade assistencial. 

                                                        

b Sistemas de Gerenciamento de Segurança (SGS), do inglês Safety Management Systems - SMS): é uma 
terminologia usada para se referir a sistemas abrangentes concebidos para gerenciar aspectos de risco. 



28 

O Brasil é um dos países que compõem a Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 2004, tendo como principal 

propósito instituir medidas que aumentem a segurança do paciente e a qualidade dos 

serviços de saúde. A qualidade dos serviços de saúde é um elemento determinante para 

assegurar a redução e o controle dos riscos a que o paciente está submetido. Nesse sentido, 

um conjunto de ações complementares entre si é imprescindível para identificar 

precocemente a ocorrência de eventos que afetam a segurança do paciente, reduzir o dano 

e evitar riscos futuros. Entendendo que o gerenciamento da segurança no campo da saúde é 

uma ferramenta eficaz de controle de risco e mitigação de eventos adversos previsíveis, o 

ministério da saúde, no uso de suas atribuições, criou o programa nacional de segurança do 

paciente.13  

De acordo com consulta pública n° 9, de 01 de abril de 2013, publicada no D.O.U 

de 02/04/2013, a gestão de risco, na proposta do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, compreende aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas 

e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a 

saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.14  

Dentre as ações estratégicas previstas neste programa, estão a implementação de 

protocolos de segurança do paciente com foco nos problemas de maior incidência, a 

obrigatoriedade da criação de núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde e da 

notificação de eventos adversos associados à assistência do paciente e a publicação no 

DOU de um edital de chamamento público para proposição de medidas de ampliação da 

segurança dos pacientes nos serviços de saúde.13  

 Cabe ressaltar que consta como uma das seis ações prioritárias desta política 

governamental a redução de erros e eventos adversos envolvendo o uso de medicamentos. 

A segurança na terapia medicamentosa é um conceito dinâmico, modificado conforme os 

avanços tecnológicos e farmacológicos, podendo sofrer alterações de acordo com os efeitos 

adversos ocasionados pelo uso da terapia medicamentosa.9 Neste sentido, entende-se que a 

monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial para uso efetivo de 

medicamentos e para assistência de qualidade.15 

Depreende-se que a necessidade de gestão de riscos e de gerenciamento da 

segurança do paciente é maximizada em unidades com maior frequência de uso de 

medicamentos potencialmente perigosos e com maior potencial de ocorrência de eventos 
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adversos. Como tal ocorre nas unidades de terapia intensiva, unidades voltadas ao 

atendimento de pacientes graves e de alto risco, cujas condições clínicas oscilam entre 

limites estreitos de normalidade/anormalidade e onde pequenas mudanças orgânicas podem 

levar à deterioração grave na função corporal. Nelas, o paciente grave apresenta 

características que o tornam mais susceptível a erros, devendo ser analisados problemas 

estruturais, recursos humanos, materiais, equipamentos e processo de trabalho que possam 

subsidiar medidas preventivas de falhas no ambiente hospitalar, uma vez que qualquer 

ocorrência iatrogênica passa a ser não só indesejável, como extremamente prejudicial, 

fazendo emergir a questão da qualidade da assistência e o contexto na qual acontece, o que 

remete, inevitavelmente, para a avaliação dos serviços de saúde.10, 16 

Neste contexto, o processo de trabalho do enfermeiro no gerenciamento da 

segurança, no gerenciamento do cuidado e na prestação da assistência nestas unidades 

críticas, torna-se elemento de destaque na política nacional de segurança do paciente, 

podendo favorecer sobremaneira o desenvolvimento de estratégias de qualidade e melhoria 

da assistência prestada.    

 

2.2 Sistemas de Medicação 

  

 Ao lidar com a questão dos erros nos processos de preparo e administração de 

medicações na UTIN, torna-se imperativo conhecer as diversas etapas do sistema de 

medicação, como elas são desenvolvidas e como os profissionais estão realizando suas 

atividades. 

O sistema de utilização de medicamentos em âmbito hospitalar constitui-se de um 

conjunto de processos inter-relacionados, cujo objetivo é a utilização dos medicamentos de 

forma segura, efetiva, adequada e eficiente.17 Nesse sentido, é complexo e composto por 

vários processos, podendo variar de 20 a 60 etapas diferentes, incluindo prescrição, 

dispensação e administração de medicamentos. O envolvimento de muitos profissionais dá 

a esse ciclo a característica multidisciplinar e gera múltiplas transferências de pedidos ou 

matérias, que podem favorecer a ocorrência de erros.18  

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – JCAHO 

identificou cinco processos do sistema de medicação, quais sejam: seleção e obtenção do 

medicamento, prescrição, preparo e dispensação, administração de medicamentos e 
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monitoramento do paciente em relação aos efeitos do medicamento.19 Pormenorizado, o 

sistema de medicação pode ser dividido nas seguintes etapas: seleção do medicamento, 

aquisição, estoque, armazenamento, prescrição médica, dispensação e distribuição, o 

preparo, a administração e o monitoramento do paciente. No Brasil, em algumas 

instituições hospitalares, também são utilizados o aprazamento e a transcrição da 

prescrição dos medicamentos.20 

A seguir, a definição de cada processo:20 

 

1- Seleção de medicamentos: consiste em um processo multiprofissional, dinâmico, 

contínuo e participativo, visando à promoção do uso racional de medicamentos. Garante a 

instituição hospitalar a relação de medicamentos necessários, adotando critérios de 

segurança, eficácia, qualidade e custo. É uma atividade realizada pela Comissão de 

Medicamentos e Terapêutica ou Comissão de Padronização das instituições de saúde.  

 

2- Aquisição de medicamentos: um conjunto de procedimentos articulados que visam a 

prover os medicamentos, considerando aspectos como planejamento e previsão do 

consumo, quantidade adequada, custo e qualidade.  

 

3- Armazenamento e estoque: a guarda organizada e em condições que permita preservar a 

estabilidade e a qualidade dos medicamentos, e isentar de riscos quanto às alterações 

físico-químicas e microbiológicas. Visa assegurar as condições adequadas de 

armazenamento por meio de procedimentos técnicos e administrativos, garantindo o 

controle do estoque para evitar a não-disponibilidade do medicamento por meio de práticas 

de gerenciamento contínuo.  

 

4- Prescrição de medicamentos: é um procedimento que envolve questões éticas e legais. 

Definido o medicamento a ser consumido pelo paciente, a prescrição é escrita e assinada 

pelo seu prescritor, de forma legível. Deve transmitir, claramente, a forma farmacêutica, a 

dose, a frequência, a via de administração e duração do tratamento. Estas, ainda, podem ser 

manuscritas, digitadas ou empregar sistemas informatizados para a transmissão eletrônica.  
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5- Dispensação e distribuição de medicamentos: consiste no acondicionamento dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos que são distribuídos na quantidade e especificação 

solicitada, de forma segura e no prazo estabelecido, utilizando métodos de melhor custo 

versus eficácia e custo versus eficiência. O sistema de medicação, no contexto hospitalar, 

emprega a distribuição dos medicamentos por dose coletiva, individualizada, combinada 

ou mista e por dose unitária.  

 

6- Preparo dos medicamentos: atividade desenvolvida pelo enfermeiro, auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem, com base na prescrição médica, que realiza a separação, manuseio, 

diluição dos medicamentos que serão administrados nos pacientes sob seus cuidados.  

 

7- Administração de medicamentos: é uma das funções assistenciais exercida, na maioria 

das vezes, pela equipe de enfermagem, decorrendo da implementação da terapêutica 

médica. Na realidade brasileira, o exercício desta atividade vem sendo realizado, por 

técnicos e auxiliares de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro.  

 

8- Monitoramento do paciente: consiste em avaliar a resposta do paciente à terapêutica, 

assim como os efeitos desejados ou não, e possíveis reações inesperadas.  

 

9- Aprazamento: atividade que compreende indicar e registrar os horários de 

administração de medicamentos na prescrição médica. Geralmente, é exercida pelo 

enfermeiro.  

 

10- Transcrição: consiste na atividade de reproduzir a prescrição do medicamento em 

cartão de medicação, etiquetas adesivas ou em fitas adesivas.  

 

Estudos têm demonstrado que os erros são causados por falhas no sistema de 

medicação, ao invés de somente falhas nas pessoas.21 O conceito de sistema abrange as 

relações entre as partes e o todo, uma vez que se relaciona e atua na execução de um 

objetivo global. A prática de medicações em uma organização hospitalar pode ser vista 

como um sistema complexo onde o profissional é parte de um todo, e o erro evidencia uma 

falha no processo, portanto, o ponto central da visão sistêmica é substituir o olhar de culpa 
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e punição para os indivíduos envolvidos por um foco em prevenir erros, adotando medidas 

seguras no sistema.18 

O enfermeiro é responsável pelo preparo, administração e prescrição dos cuidados 

de enfermagem nas soluções parenterais, podendo a fase de preparo ser realizada 

individualmente ou em conjunto com o farmacêutico.22  

Entretanto, indiretamente, o enfermeiro está presente em todas as fases do sistema 

de medicação, devendo também ter uma visão sistêmica de prevenção e análise de erros na 

medicação, podendo ser necessário a total reestruturação dos processos de trabalho para o 

alcance dos resultados esperados.23  

Erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa do sistema, envolvendo 

falhas de diversos profissionais da equipe multidisciplinar. Entretanto, a equipe de 

enfermagem atuando diretamente na parte final do processo de medicação tem a 

oportunidade de interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, o que aumenta 

a responsabilidade destes profissionais. Esse fato necessita ser trabalhado criticamente para 

que possa de forma consciente se transformar em uma das últimas barreiras de 

prevenção.21, 24  

 A enfermagem é capaz de interceptar até 86% dos erros na medicação, provindos 

dos processos de prescrição, transcrição e de dispensação, contudo apenas 2% dos erros na 

administração são interceptados.3 

 

2.3 Terminologias de incidentes com medicamentos 

 

Para uma melhor compreensão do estudo, se faz necessário o conhecimento acerca 

da terminologia envolvendo os incidentes com medicamentos. Embora exista um leque 

enorme de eventos e consequências associadas ao uso de medicamentos, não há uma 

terminologia unificada e padronizada na literatura internacional para estes incidentes. 

Também se faz necessária a distinção entre acidente e incidente. A ocorrência de 

um acidente pressupõe que houve um evento em que necessariamente o homem é atingido. 

Por exemplo: “O operador acelera a velocidade de uma máquina projetora. A quebra do 

filme durante a projeção é um incidente, mas se por esse incidente o operador é atingido, 

ocorre também o acidente”.25 Incidente também pode ser entendido como um evento ou 

circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.14  
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No Brasil, a ANVISA disponibiliza um glossário para emprego em 

farmacovigilância, o qual segue a forma dos termos preconizados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). De acordo com Rissalto5 esses incidentes envolvem: 

 

- Reação Adversa a Medicamentos (RAM): é definida como uma resposta a um 

medicamento que é nociva, não intencional e que ocorre em doses normalmente usadas no 

homem para profilaxia, diagnóstico, terapêutica ou para modificação de função fisiológica. 

A RAM severa refere-se aos casos graves, enquanto a RAM imprevista relaciona-se aos 

casos em que as reações observadas deixaram de ser prognosticadas no sumário de 

descrição do produto. 

 

- Problema Relacionado a Medicamento (PRM): este é um termo ainda objeto de 

conceituação e definição no âmbito de programas e projetos. A ANVISA define PRM como 

qualquer afastamento dos parâmetros de conformidade e no ciclo do medicamento que 

possam trazer risco ao usuário.  

 Há uma grande confusão sobre os conceitos utilizados sobre risco e perigo, 

entretanto seus significados são completamente distintos. Perigo é uma fonte potencial de 

dano, enquanto risco refere-se a um valor estimado que leva em consideração a 

probabilidade de ocorrência  de um dano e a gravidade de tal dano.26  

 
_ Evento Adverso a Medicamento (EAM): é definido como qualquer dano ocorrido durante 

a terapia medicamentosa e resultante tanto do cuidado apropriado como do cuidado 

inadequado ou aquém do ótimo. Portanto o EAM inclui tanto as RAM decorrentes do uso 

normal, como algum dano secundário decorrente de erro de medicação. 

 O evento adverso pode ser classificado em: 

 

a) Evento adverso evitável: aquele que ocorre pelo uso indevido de medicamentos, 

podendo ter sido evitado por meios disponíveis.27 

b) Evento adverso não evitável: aquele evento que ocorre, mesmo utilizando corretamente 

o medicamento, podendo estar relacionado a condições intrínsecas do paciente.9 

  Portanto são eventos adversos relacionados a medicação, todos os incidentes, 

problemas ou insucessos, inesperados ou previsíveis, produzidos ou não por erro, 
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consequência ou não de imperícia, imprudência ou negligência, que ocorrem durante o 

processo de utilização dos medicamentos. Esse conceito engloba toda a sequência de 

procedimentos técnicos ou administrativos, que causem ou não dano ao paciente.28 

Segundo a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP)c, o erro de medicação é definido como: qualquer evento evitável 

que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos ou dano ao paciente 

enquanto a medicação está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou 

consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, produtos de 

saúde, procedimentos e sistemas, incluindo prescrição; comunicação; monitoramento; 

rotulagem dos produtos, embalagem e nomenclatura; composição; dispensação; 

distribuição; administração; educação e uso.29  

 Acidentes com medicamentos são, pois, todos os "eventos adversos" relacionados a 

medicamentos, os quais, por sua vez, se dividem em "reações adversas" e "erros de 

medicação".28 Os erros envolvendo medicamentos são classificados como eventos 

preveníveis, podendo ou não resultar em danos aos pacientes. A ocorrência do dano 

caracteriza o evento adverso ao medicamento, que se refere ao prejuízo ou lesão, 

temporária ou permanente, decorrente do uso incorreto do medicamento, incluindo a falta 

do mesmo.2 

De acordo com sua natureza, os erros de medicação podem ser classificados em 

diferentes tipos. Em 1993, a American Society of Hospital Pharmacists (ASHP)30 publicou 

a primeira classificação de erros de medicação, constituída em 11 categorias. De acordo 

com esta taxonomia, os erros eram classificados em: erro de prescrição (seleção de droga 

incorreta, dose, via, concentração, velocidade de administração, prescrição ilegível ou 

orientações prescritas que permitam erros que prejudiquem o paciente); erro de omissão 

(deixar de administrar uma dose prescrita para o paciente antes da próxima dose, se 

houver); erro de programação (administração de medicamentos fora do intervalo de 

tempo predefinido); erro de medicação não autorizada (administração de medicamentos 

                                                        

c A National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) é uma 
organização norte-americana independente composta por 27 organizações nacionais, que objetiva promover a 
notificação, discussão e comunicação do uso seguro de medicamentos, riscos e erros no uso destes 
medicamentos. Liderou a formação do conselho nacional de notificação e prevenção dos erros de medicação 
nos Estados Unidos da América (EUA).   
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sem prescrição médica); erro de administração de dose (dosagem menor ou maior ou 

dose prescrita em duplicado); erro na preparação de medicações (medicamentos 

manipulados de forma incorreta antes da administração); erro de técnica de 

administração (técnica de administração inadequada); erro de degradação de drogas 

(administração de medicações após a data de validade ou quando a sua integridade física 

ou química foram comprometidas); erro de monitoramento (falha na revisão da 

prescrição para detectar problemas ou falhas no uso de dados laboratoriais ou clínicos para 

identificar a resposta adequada do paciente à terapia); erro de adesão (comportamento 

inadequado do paciente em relação a adesão a uma prescrição) e outros erros (qualquer 

erro que não os citados nas categorias listadas anteriormente). 

Em 2001 esta taxonomia foi revisada pela NCCMERP e uma nova taxonomia foi 

proposta, incluindo alguns tipos de erros não contemplados na classificação da ASHP, 

totalizando 13 categorias. O Quadro 1 apresenta os tipos de erros de medicação descritos 

na literatura internacional, fundamentados e adaptados da taxonomia da NCCMERP.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Quadro 1 - Classificação dos erros de medicação segundo a NCCMERP.29 

 
Tipos de Erros de Medicação 

 

 
1- Omissão da dose ou medicamento  
a- Falta de prescrição de um medicamento necessário 
b- Omissão na transcrição  
c- Omissão na dispensação 
d- Omissão na administração 
Obs.: Exclui pacientes que se recusam a tomar um medicamento 
 
2- Dose errada  
a- Dose maior que a correta 
b- Dose menor que a correta 
c- Dose extra 
 
3- Forma farmacêutica errada 
 
4- Medicamento errado 
a- Seleção inadequada do medicamento: 

- medicamento não indicado/ não apropriado para o diagnóstico que se pretende tratar; 
- história prévia de alergia ou reação adversa similar com o mesmo medicamento ou com similares; 
- medicamento contra-indicado; 
- medicamento inadequado para o paciente por causa da idade, situação clínica ou patologia 
subjacente;  
- duplicidade terapêutica.  

b- Medicamento desnecessário 
c- Transcrição, dispensação, administração de um medicamento diferente do prescrito  
 
5- Concentração errada 
 
6- Técnica de administração errada  
 
7- Via de administração errada 
 
8- Velocidade de administração errada  
 
9- Duração errada do tratamento 
a- Duração maior que a correta 
b- Duração menor que a correta 
 
10- Horário errado de administração  
 
11- Paciente errado 
 
12- Erro de monitoramento  
a- Falha de acompanhamento clínico 
b- Falta de controles analíticos 
c- Interações 
 
13- Medicamento deteriorado  
 
14- Outros (Qualquer erro de medicação que não se enquadra em uma das opções acima) 
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2.4 Erros de medicação em UTIN: estado da Arte 

 

Estudos realizados ao longo dos últimos anos têm evidenciado a presença de 

diversos erros nos sistemas de medicação. As causas desses erros podem estar relacionadas 

a fatores individuais como falta de atenção, lapsos de memória, deficiências da formação 

acadêmica, inexperiência, entre outros, mas também com falhas sistêmicas como: 

problemas no ambiente (iluminação, nível de barulho, interrupções freqüentes), falta ou 

falha no treinamento, falta de profissionais, falha na comunicação, problemas nas políticas 

e procedimentos ou mesmo produtos inadequados utilizados na medicação do paciente.31  

Desta forma, as causas dos erros são multifatoriais e podem estar relacionadas a 

fatores ambientais, psicológicos, fisiológicos, organizacionais. Um mesmo fator pode 

provocar diversos erros. Quando um sistema falha, entende-se que vários erros ocorreram 

de forma simultânea ou relacionados entre si, resultando em acidente.9 

Quando algum acidente ocorre, a tendência é procurar escondê-lo. Quando isso 

não é possível, o foco é geralmente dirigido às pessoas, negligenciando-se a busca das 

causas sistêmicas do problema. Alguns estudos demonstram que a maioria dos eventos 

adversos é resultante de deficiências nos sistemas, e não devido a falhas individuais.28 

Tais fatores devem ser trabalhados de forma esclarecedora entre os profissionais 

envolvidos com a assistência, pois somente com a desmistificação da culpa, as instituições 

terão adesão no processo de notificação de erros de medicação e possivelmente terão 

veracidade nos resultados de seus indicadores para construção de medidas profiláticas, a 

fim de evitar os erros de medicação. 

  De acordo com o Institute for Healthcare Improvement,32  devem-se considerar 

alguns pontos importantes ao se falar de erros de medicação: 

 

- Aprendizagem a partir do relato de erros; 

- Estímulo a uma atitude questionadora; 

- Avaliação sistemática das possíveis causas de erros; 

- Eliminação de fatores que aumentam o risco de erro; 

- Reconhecimento da falibilidade humana; 

- Admissão da ocorrência de erros em sistemas perfeitamente organizados; 

- Minimização das consequências dos erros ocorridos; 
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- Desenvolvimento de estratégias para prevenção dos erros. 

 

A ocorrência de erros terapêuticos, especialmente relacionados ao uso de 

medicamentos está diretamente associada às características inerentes à terapêutica e ao 

paciente. No ambiente da UTI Neonatal, a ocorrência destes eventos é maximizada por 

conta de especificidades do recém-nascido, aliada a ampla dependência da tecnologia e dos 

medicamentos.33 Entretanto, a prevalência, a distribuição, os fatores relacionados aos erros, 

bem como as estratégias de intervenção, variam consideravelmente na literatura.    

Uma revisão sistemática34 realizada por pesquisadores holandeses em 2007 sobre as 

características do sistema de notificação de incidentes na UTI Neonatal em relação ao tipo, 

etiologia, resultados e prevenção dos incidentes apontou que as taxas de erros eram 

maiores em instituições com sistemas de notificação voluntária em comparação aos 

estudos de notificação obrigatória (13-14,7 por 1000 pacientes de UTI/dia versus 0,97 por 

1000 pacientes de UTI/dia). Os erros mais freqüentes foram de prescrição errada ou 

administração errada e os fatores que contribuíram para a etiologia dos erros foram vários, 

incluindo não observância aos procedimentos padronizados, desatenção, documentação 

escassa ou falha de comunicação. 

Um estudo inglês,35 que buscou descrever os erros de medicação ocorridos dentro 

de uma UTI Neonatal e avaliar o impacto combinado da gestão de riscos/programa de 

educação feito por farmacêutico clínico sobre esses erros, concluiu que 71% de todos os 

erros estavam associados à prescrições com poucas informações e 29% associados à 

problemas na administração, envolvendo medicações não checadas, administradas 

incorretamente (via ou velocidade errada), atrasos maiores que duas horas. Após as 

intervenções, a ocorrência de erros caiu de 24,1 por 1000 pacientes/dia para 5,1 por 1000 

pacientes/dia (p<0,001). 

Em um estudo transversal,36 realizado um hospital na Argentina, que objetivou 

avaliar a prevalência e as características dos erros de medicação nos pacientes pediátricos e 

neonatais e mensurar o impacto das intervenções na redução dos erros de medicação, 

mostrou que a prevalência de erros foi significativamente menor na segunda fase, após as 

intervenções (7,3% x 11,4% - diferença de risco de – 4,1%; p<0,05; OR: 0,61). As 

intervenções incluíram a incorporação de uma cultura de segurança positiva, sem uma 

gestão punitiva dos erros, interação com farmacêuticos e recomendações específicas 
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(checklist) de prescrição e administração de drogas. Em ambas as fases do estudo, os erros 

mais comuns foram os de omissão de horário na prescrição e não administração da 

medicação. Os fatores de maior risco para ocorrências de erros incluíram a idade <2 meses 

(OR 6,43) e o horário noturno das 21 às 6:59h (OR 3,06).  

Outro estudo,37 indiano, que buscou analisar os erros de prescrição, distribuição e 

administração de medicamentos em recém-nascidos e comparar os erros ocorridos no 

departamento de emergência (DE) com aqueles que ocorrem na unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTIN) de um hospital universitário no norte da Índia, identificou que 

9,6% das prescrições continham erros, uma taxa de erros de 1,5 e 0,7/pacientes no DE e 

UTIN, respectivamente, sendo significativamente maiores no DE (P<0,001). Os erros mais 

comuns foram os de dosagem e não houve diferença nas taxas de erros entre os horários 

analisados (8-14h; 14-22h; 22-8h). 

Estudo brasileiro38 realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) da cidade do Rio de Janeiro, mostrou após a análise de 73 prontuários que 55% 

apresentavam um ou mais erros, e destes o erro mais freqüente esteve associado ao uso de 

medicamentos (84,2%). Neste trabalho, os resultados apontaram que a ocorrência de erros 

foi significativamente maior durante o dia do que durante o turno da noite (64% versus 

34%).    

Dentre os fatores relacionados aos erros de medicação em UTIN, os autores34-35,39 

apontam principalmente a prescrição incompleta ou ilegível e a falta de comunicação como 

um dos principais fatores associados aos erros de medicação em UTIN.  

Também pode ser estabelecida a relação do erro de medicação com a falta de 

uniformidade nos sistemas de medicações da UTIN, incluindo falta de medicamentos com 

formulações comerciais fracionadas para a clientela neonatal, doses que variam muito de 

acordo com o peso, idade gestacional, idade corrigida, e diferentes padrões de dose para o 

mesmo medicamento. Este estudo concluiu que 31% das prescrições continham doses 

inferiores a 1/10 do conteúdo do frasco, criando assim um risco de overdose de 10 vezes a 

partir de um único frasco, e 4,8% das prescrições eram de doses inferiores a 1/100 do 

conteúdo do frasco, equivalendo a 2,4% das doses.40 

 O uso da prescrição eletrônica foi identificado em vários artigos como um método 

eficaz para redução dos erros de prescrição e melhoria da comunicação médica. Dois 

artigos41-42 descrevem a criação de um programa para cálculo e prescrição de Nutrição 
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Parenteral Total (TPNCalculator) e avalia o impacto desta tecnologia na redução dos erros 

de prescrição. Os resultados apontam que antes da intervenção foram detectados 10,8 erros 

por 100 prescrições de NPT em comparação com 4,2 por 100 pedidos no primeiro período 

de intervenção (redução de 61% de taxa de erro) e 1,2 por 100 prescrições após 2 anos e 

alguns redesenhos do TPNCalculator (89 % de redução da taxa de erro). 

 Um estudo realizado em um hospital de referência da Inglaterra,43 concluiu, por 

meio da análise de regressão de séries temporais, que houve uma tendência de queda nas 

taxas de erros não interceptados após a implantação da prescrição computadorizada (p 

<0,05), de 38 por 1000 pacientes-dia para 8 em cada 1000 pacientes-dia. 

 Outro estudo inglês39 demonstrou que após a implementação da prescrição médica 

computadorizada, os erros de administração e problemas de prescrição reduziram (RR 0,45 

IC 95%: 0,16-1,24 e RR 0,56 IC 95%: 0,20-1,53, respectivamente). A administração do 

medicamento na hora errada também reduziu significativamente (9,9% x 6,7% RR 0,53 IC 

95%: 0,29-0,99), seguida de dose errada com redução de 4,3% para 3% (RR 0,7 IC 95%: 

0,27-1,83) e via errada com redução de 4% para 0% (RR 0,001). 

 

 2.5 Abordagem do erro: culpado ou inocente? 

 

 Apesar da questão do erro humano ser amplamente discutida nas últimas décadas 

entre os diversos segmentos da sociedade, incluindo na área da saúde, não existe uma 

diretriz ou um consenso sobre a abordagem do erro. A visão e a cultura ocidental de que o 

erro deve ser punido e o indivíduo culpado, muitas das vezes são abordagens que só 

maximizam o problema e dificultam a criação de mecanismos de mitigação, dependentes 

de um conhecimento aprofundado da temática.  

 Este modelo é reforçado pela abordagem do erro pela mídia, sempre voraz na 

cobertura dos casos desastrosos e na descoberta do culpado, bem como pela estrutura do 

sistema jurídico vigente, organizado de tal forma que penaliza, quase que sempre o 

indivíduo, dando pouco valor às consequências sistêmicas que contribuíram para que o 

erro acontecesse, perdendo-se importante oportunidade de aprendizado com o evento 

adverso ocorrido.28 

 Diversos modelos têm sido propostos para análise e interpretação dos acidentes e 

erros humanos, acompanhando a evolução do conhecimento neste âmbito. Os erros 
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humanos podem ser abordados sob duas óticas: a pessoal e a do sistema, cada um com seu 

modelo próprio de causalidade e com filosofias diferentes para o seu gerenciamento.44  

 Na abordagem individual, os atos inseguros, erros e violações dos procedimentos, 

cometidos por pessoas que estão na linha de frente dos processos, são o foco da atenção. 

Nesta abordagem, os atos inseguros são tratados como uma questão moral, derivados de 

falhas decorrentes de processos mentais tais como esquecimento, desatenção, falta de 

motivação, descuido, negligência, imprudência e fadiga, atribuídas exclusivamente ao 

indivíduo sem responsabilização do sistema institucional. Como consequência, medidas 

repressivas como exposição dos culpados, ameaças, punições são empregadas como 

métodos de controle.44 

 Outros fatores podem influenciar a ocorrência de erros: fatores ambientais, 

psicológicos e fisiológicos,20 como representados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Principais fatores que influenciam na ocorrência de erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Optiz20 
   

   

 A abordagem individual ainda é dominante na análise e tomada de decisão sobre os 

erros. Porém, é necessário que uma abordagem mais sistêmica seja adotada, no sentido de 

construir sistemas mais seguros e planejados, considerando as limitações humanas.28 
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 Na abordagem sistemática, considera-se que os seres humanos falham e que os 

erros são esperados, até mesmo nas melhores organizações. Os erros são considerados mais 

como consequências do que causas, tendo suas origens fatores sistêmicos. A idéia central é 

a dos sistemas de defesa, quando um evento adverso acontece o importante não é quem 

cometeu o erro, mas sim como e porque as defesas falharam.44 A abordagem sistêmica tem 

como norma ser melhor mudar o sistema e torná-lo mais seguro do que mudar as condições 

humanas. Quando ocorre um erro, procura-se conhecer a segunda história em todos os seus 

detalhes, e não saber quem foi e aplicar punições.28 
 James Reason, psicólogo, professor da Universidade de Manchester, Inglaterra tem 

desenvolvido estudos no que concerne o tema do erro humano e os acidentes nas 

organizações. O conceito de erro humano é definido como: “termo genérico que engloba 

todas aquelas ocasiões em que uma seqüência planejada de atividades físicas ou mentais 

falha em conseguir um resultado desejado e quando essas falhas não podem ser atribuídas 

ao acaso”.45  

 O modelo do queijo suíço, proposto por Reason na década de 90, e adaptado por 

Cohen,46  propõe que existem camadas de defesa e que cada camada deveria estar íntegra. 

Entretanto, tal como um queijo suíço, é comum que as camadas apresentem buracos, e 

quando estas camadas se alinham de tal forma que os buracos coincidem, o erro ultrapassa 

todas as barreiras de defesa, causando o dano.  

 

Figura 2 - Modelo do Queijo Suíço de multicausalidade do erro. 

     

 

 

 

 

        

            Fonte: Adaptado de Cohen46 
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 As falhas nos sistemas de defesa ocorrem por duas razões principais: falhas ativas e 

condições latentes. As falhas ativas são atos inseguros cometidos por indivíduos que estão 

em contato direto com o paciente ou com o sistema. As condições latentes são defeitos já 

presentes no sistema, decorrentes decisões ou medidas adotadas antes do acidente, por 

quem detém o poder decisório. As condições latentes podem permanecer dormentes no 

sistema por anos antes que se combinem com as falhas ativas, provocando acidentes.47 Por 

suas características intrínsecas, as falhas ativas não são facilmente previsíveis, mas as 

condições latentes podem ser identificadas e corrigidas antes do evento adverso acontecer. 

A compreensão deste fato leva ao gerenciamento proativo ao invés do reativo.44 

 Os sistemas complexos apresentam uma combinação de múltiplas falhas que, 

individualmente, não representam um risco considerável de acidente. As falhas latentes e 

seu comportamento variam de acordo com a mutabilidade do sistema, característica 

intrínseca de sua existência. A somatória das ações das diversas falhas pode ou não ter 

como resultado um acidente, pois todo sistema se constitui também por um complexo de 

defesas que tendem a evitar o desfecho adverso.28 

 2.6 Erro humano: aspectos ético-legais no contexto da assistência de 

 enfermagem 

 

 O sistema de medicações é complexo e depende da atuação de diversos 

profissionais da equipe multiprofissional, sendo notório o envolvimento da equipe de 

enfermagem direta ou indiretamente em todos os processos que envolvem este sistema. 

Entretanto, é fato que tal envolvimento tem acarretado maior exposição, no que concerne à 

atuação assistencial, nos casos em que haja dano ao paciente. Tal exposição e evidência 

tem sido maximizada por constantes casos de erros e eventos adversos envolvendo 

profissionais de enfermagem noticiados pela mídia sensacionalista de forma pejorativa e 

indiscriminada. 

 A atuação errônea por parte do enfermeiro ou dos outros profissionais de 

enfermagem, seja pela ação ou omissão, pode acarretar prejuízos de natureza física ou 

moral ao paciente e suscitar a obrigação da reparação de danos, quando comprovada a 

culpa.48 Na culpa, o profissional não almeja obter um resultado prejudicial, porém assume 

o risco de que isso possa ocorrer, ensejando, a responsabilidade por negligência, 

imprudência e imperícia.49  
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 A imprudência caracteriza-se pela omissão, precipitação, ato intempestivo, 

irrefletido, destituído da cautela necessária para aquela situação profissional. A negligência 

manifesta-se pela omissão, abstenção aos deveres, inação, inércia, indolência, preguiça 

psíquica. A imperícia consiste na ação sem conhecimentos técnicos adequados ou com uso 

equivocado dos conhecimentos técnicos, falta de habilidade, uma incompetência 

profissional.50 

 O Código de Ética do Profissional de Enfermagem51 destaca, no artigo 12, que é 

responsabilidade e dever da equipe de enfermagem “Assegurar à pessoa, família e 

coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência”, fundamentado e concordante com o Código Civil 

Brasileiro,52 que no seu artigo 186 refere: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 Não obstante a característica de complexidade da administração de medicamento na 

prática assistencial de enfermagem, tal atividade é, na maioria das vezes, desempenhada 

por profissionais de nível médio - auxiliares e técnicos de enfermagem, sob a supervisão e 

orientação dos enfermeiros. O ato de delegar não faz refutar a responsabilidade que o 

enfermeiro tem no atendimento das necessidades assistenciais e de cuidados à saúde do 

paciente como indivíduo, da família e de outros entes significativos, mesmo sendo 

realizados por sua equipe, cabendo-lhe exclusivamente a supervisão de todas as atividades 

de enfermagem. Assim sendo, o enfermeiro, também, responderá solidariamente pelos 

danos causados se algum subordinado seu, ou seja, preposto seu, culposamente, prejudicar 

a um paciente.48,50,53   

 Nesse sentido, o artigo 18 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem51 

destaca que o profissional deve: “Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 

profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe”.  

 Dado o grau de responsabilidade e envolvimento da equipe de enfermagem no 

contexto do sistema de medicação, é dever do profissional de enfermagem, prevenir 

eventos adversos e garantir a segurança no processo de uso. Para assegurar esses aspectos é 

essencial o amplo conhecimento acerca de modo de ação, reações adversas e interações dos 

medicamentos. Nesse sentido, o artigo 30 do Código de Ética do Profissional de 
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Enfermagem,51 proíbe ao profissional de enfermagem: “Administrar medicamentos sem 

conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos”.  

 Ademais, a ética profissional deve estar intrínseca na atividade da enfermagem, de 

modo que, o enfermeiro tem a obrigação de prestar ao cliente uma assistência livre de 

danos, consoante estabelece o Código de Ética de Enfermagem, sob pena da sua 

responsabilização administrativa perante os conselhos de classe, independente se a 

inobservância do dever de cuidado tenha ocorrido individualmente ou em equipe. 

Vislumbra-se, ainda nos termos do Código de Ética de Enfermagem, que o enfermeiro 

encontra-se proibido de administrar medicamentos, sem certificar-se das drogas que o 

compõem e da existência de risco para o cliente, sob pena de incorrer inicialmente na 

penalidade administrativa de advertência verbal, que se qualifica por ser uma admoestação 

reservada ao profissional infrator, devidamente registrada no seu prontuário, na presença 

de duas testemunhas, aplicada pelas autoridades integrantes dos respectivos Conselhos 

Regionais e Federal de Enfermagem.51,54  

 Todavia, faz-se mister ressaltar que, os antecedentes do infrator e/ou dependendo da 

gravidade da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, assim 

como, o dano causado e suas consequências, são fatores fundamentais para a majoração da 

responsabilização administrativa do enfermeiro, de modo que, poderão ser materializadas 

penalidades de multa, censura, suspensão do exercício profissional, podendo, até mesmo, 

atingir a cassação do direito ao exercício profissional.54 

 Além da responsabilização administrativa, não se pode descartar a possibilidade do 

enfermeiro responder civil e penalmente. Na Responsabilidade Civil do Direito Privado há 

exigência de um ato ilícito, contrário à lei. No Direito Administrativo ela pode advir de 

atos ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas, ônus maior 

do que o imposto aos demais membros da coletividade. Não se questiona sobre a intenção 

do agente (culpa ou dolo) ou ocorrência de serviço da Administração (falta do serviço, 

inexistência, mau funcionamento ou retardo). Para postular a indenização basta que a 

vítima mostre que a lesão ocorreu sem o seu concurso e adveio de ato omissivo (omissão) 

ou comissivo (originado por uma ação) praticado por agente público, no exercício de suas 

funções.55  

 Assim, se um paciente é internado para tratamento e no curso da terapêutica 

medicamentosa durante a internação apresenta algum evento adverso para este dano, 
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poderá ser pleiteada indenização, pois há evidência do nexo causal (vínculo da causa) pelo 

fato da hospitalização e da terapia medicamentosa. Neste caso responderá a instituição pela 

ação, cabendo a esta, em ação regressiva contra o funcionário responsável, que prestou os 

cuidados durante a internação, promover as provas por culpa ou dolo.55    
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 3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  

 3.1 A Técnica de Incidentes Críticos 

 

3.1.1 Definições e origens 

 

 A pluralidade de metodologias de pesquisa que advêm a reboque do avanço da 

ciência, inclusive no campo da enfermagem, torna essencial tanto ao produtor quanto ao 

consumidor de pesquisa o domínio das técnicas disponíveis, bem como a atenção às novas 

tendências que permeiam ao referente avanço.   

  A Técnica de Incidentes Críticos (TIC) teve a sua origem em 1941, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Essa técnica de pesquisa foi desenvolvida pelo psicólogo norte-

americano John C. Flanagan (1906-1996), diretor do Programa de Psicologia da Aviação 

da Força Aérea dos Estados Unidos da América, para avaliar o comportamento dos pilotos 

de guerra. Flanagan foi o primeiro a realizar um esforço sistemático para coletar e analisar 

informações a partir de incidentes críticos.56 

 No Brasil, Dela Coleta foi o primeiro a utilizar a técnica em suas pesquisas na 

década de 70 envolvendo critérios de seleção e avaliação de pessoal. Estes estudos 

resultaram em sugestões que permitiram o aprimoramento dos processos de recrutamento e 

seleção, e também a melhor organização de tarefas entre as diferentes ocupações, 

melhorando o desempenho de seus ocupantes.57 

 Segundo Flanagan,58 a TIC consiste em um conjunto de procedimentos para a coleta 

de observações diretas do comportamento humano, de modo a facilitar sua utilização 

potencial na solução de problemas práticos e no desenvolvimento de amplos princípios 

psicológicos, delineando também procedimentos para a coleta de incidentes observados 

que apresentem significação especial e para encontro de critérios sistematicamente 

definidos. Por incidente entende-se qualquer atividade humana observável que seja 

suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e previsões a respeito da 

pessoa que executa o ato. Para ser crítico, um incidente deve ocorrer em uma situação onde 

o propósito ou intenção do ato pareça razoavelmente claro ao observador e onde suas 

consequências sejam suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se refere 

aos seus efeitos. 
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 O incidente pode também ser entendido como uma ruptura da normalidade ou 

padrão de uma atividade ou sistema. Os incidentes são situações relevantes, observadas e 

relatadas pelos sujeitos entrevistados, podendo ser positivos ou negativos em função das 

suas consequências.59  

 A TIC engloba analisar incidentes relatados por pessoas qualificadas para 

julgamento sobre a eficiência de determinado trabalho e, a partir da análise destes 

incidentes, extrair comportamentos eficientes ou não para o objetivo do trabalho. Solicita-

se aos sujeitos envolvidos numa atividade, tipos simples de julgamentos ou relatos de 

situações e fatos que são avaliados pelo pesquisador em função da 

concordância/discordância destes julgamentos, ou relatos com o objetivo e natureza da 

atividade, ou situação, que se deseja estudar.57 

 Como essencialmente um 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.58 

 

3.1.2 Raízes teóricas e filosóficas 

 

 Desde o início de suas pesquisas, Flanagan se dedicou ao estudo do comportamento 

humano. Por se tratar de um método de avaliação direta de comportamento e 

consequências, a TIC teve suas raízes na teoria do comportamento ou 

comportamentalismo, seguindo a linha do Behaviorismo.58 

 Opondo-se à subjetividade e aos preceitos da filosofia mentalista, o Behaviorismo 

trabalha exclusivamente com os atos comportamentais observáveis e passíveis de descrição 

objetiva, aborda tópicos que incluem: por que fazemos o que fazemos, e o que devemos e 

não devemos fazer. O Behaviorismo Clássico propõe que a psicologia deve ser entendida 

como ciência do comportamento, moldada pelo paradigma Pavloviano de estímulo e 

resposta, conhecido como Condicionamento Clássico. Trata-se de um conjunto de idéias 

sobre a ciência de análise comportamental, sendo o Behaviorismo considerado uma 

filosofia da ciência - filosofia do comportamento.60-61  
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 O modelo de Condicionamento Clássico postula que o comportamento humano 

geralmente é definido por meio de unidades analíticas de respostas e estímulos 

investigados pelos métodos utilizados pela ciência natural chamada Análise de 

Comportamento. Em outras palavras, trata-se de uma análise dos comportamentos emitidos 

por indivíduos ou grupos em resposta à um estímulo específico.60 

 Em 1913 Jonh Broadus Watson, considerando o pioneiro do Behaviorismo 

Clássico, publicou o artigo intitulado “Psychology as the Behaviorist views it”, onde 

apresenta uma visão comportamentalista da psicologia contemporânea. Segundo Watson, 

antagonista da definição da psicologia como ciência da consciência, este conceito era 

responsável pelos métodos poucos confiáveis e pelas especulações infundadas. O autor 

sugere evitar a subjetividade e não utilizar os termos consciência, estados mentais, mente, 

conteúdo, verificável introspectivamente, imagens e coisas parecidas, segundo Watson não 

usar termos relacionados à consciência e à mente deixaria a psicologia livre para estudar o 

comportamento.60,62  

 A partir de então, o cientificismo em psicologia fundamentado pelo 

comportamentalismo levou os estudiosos a vontade de afastar-se da análise introspectiva 

da consciência mediante uma redução epistemológica e ideológica, psiquismo e 

mentalidades foram declarados “dimensões incognoscíveis”.61 

 

3.1.3 Operacionalização do método 

 

 Para a aplicação da técnica, Flanagan58 define cinco passos fundamentais a serem 

seguidos: 

 

a) Objetivos Gerais: a definição do objetivo geral de uma atividade é condição sine qua 

non para a avaliação de comportamentos específicos. Sem se entender o objetivo da 

atividade não há como se mensurar adequadamente a eficácia ou não no desenvolvimento 

desta atividade; 

 

b) Planos e Especificações: é fundamental para o sucesso da aplicação da técnica que um 

conjunto de instruções claras e específicas seja construído e multiplicado entre os 

observadores. É preciso delimitar a situação a ser observada (lugar, pessoas, condições e 
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atividades), decidir o grau de relevância do comportamento em relação ao objetivo geral da 

atividade, especificar uma escala de intensidade do efeito (positivo e negativo) sobre o 

objetivo geral da atividade, e definir os critérios de seleção e treinamento dos 

observadores; 

 

c) Coleta de Dados: é fortemente impactada pela lembrança dos fatos. Quanto mais 

recentes forem os fatos nas mentes dos observadores, mais detalhadas serão as informações 

coletadas. A coleta de dados tem sido mais viabilizada através de quatro procedimentos: 

entrevistas individuais, grupos focais, envio de questionários por correio ou internet, e 

formas de registro no momento em que ocorre o incidente (formulários ou relatórios). A 

correta confecção das perguntas é crucial para o êxito da coleta. Elas devem ser breves, 

claras e relacionadas ao objetivo geral da atividade; 

 

d) Análise dos Dados: tem como propósito sumariar e descrever os dados de forma 

eficiente, aumentando assim a utilidade (compreensão, especificidade e validade) dos 

dados coletados e já descritos. Deve-se definir os critérios referenciais que possibilitem a 

construção de categorias de incidentes adequadas com a finalidade da pesquisa. O passo 

seguinte à escolha das categorias é a definição do grau de especificidade-generalidade a ser 

trabalhado na determinação dos comportamentos gerais que estarão inseridos na categoria. 

Como esta etapa tende a ser mais subjetiva, recomenda-se que a escolha das categorias e a 

determinação dos comportamentos gerais sejam feitas por observadores especialistas 

externos; 

 

e) Interpretações e Relatório: nesta etapa tanto as limitações da pesquisa como o valor de 

seus resultados precisam ser ressaltados. 

 

 Dela Coleta63 propõe um conjunto de sete etapas a serem consideradas na aplicação 

da TIC: 

 

1) determinação dos objetivos da atividade; 

2) construção das questões que serão apresentadas aos entrevistados que fornecerão os 

incidentes críticos da atividade em estudo; 
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3) delimitação da população ou amostra de entrevistados; 

4) coleta dos incidentes críticos; 

5) análise do conteúdo dos incidentes coletados, buscando isolar os comportamentos 

críticos emitidos; 

6) agrupamento dos comportamentos críticos em categorias mais abrangentes; 

7) levantamento de freqüências dos comportamentos que vão fornecer, posteriormente, 

uma série de indícios para identificação de soluções para situações problemáticas.  

 

3.1.4 Aplicabilidade nas pesquisas de enfermagem 

 

 Ao longo dos últimos 40 anos pesquisadores brasileiros envolveram-se com a 

adaptação e utilização da TIC, nas diversas áreas de conhecimento. Por sua natureza 

plurivalente, a técnica tem sido aplicada no campo da psicologia, administração, educação 

e saúde.25 

 No campo da saúde, um dos primeiros estudos aplicando a TIC, foi na área da 

enfermagem em 1980 por meio da dissertação de mestrado, que objetivou estabelecer as 

exigências críticas ao trabalho dos auxiliares de enfermagem em unidades de internação de 

um hospital geral de ensino.64 Outro estudo pioneiro foi o de Nogueira65 em 1988, que 

ocupou-se em descrever, através da observação sistemática de passagens de plantão em um 

hospital universitário, as principais ocorrências ali verificadas e analisar os 

disfuncionamentos ocorridos nestas situações de passagem de plantão. 

 Em uma revisão, realizada durante a construção do referencial teórico-

metodológico da pesquisa, usando como palavras-chave “técnica de incidentes críticos” 

and “enfermagem” nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Bases de Dados em 

Enfermagem (BDENF), PubMed, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES), incluindo como critérios para seleção da amostra estudos com texto disponível 

na íntegra e gratuitamente em idioma Português, Inglês, Espanhol ou Francês, publicados a 

partir de janeiro do ano 2000, encontramos uma grande variedade de pesquisas de 

Enfermagem no Brasil e no mundo que utilizam a TIC como metodologia para coleta e 



52 

análise de dados. No total, dentro dos critérios estabelecidos, encontramos 10 artigos 

científicos nacionais, 3 artigos internacionais, 3 dissertações de mestrado e 3 teses de 

doutorado.  

 A natureza plurivalente da técnica permite a sua aplicabilidade em diversas áreas da 

enfermagem, incluindo gerenciamento, segurança do paciente, ensino, conhecimento de e 

percepções de profissionais, pacientes e familiares, entre outras. 

 Para os profissionais de enfermagem, a TIC permite especialmente buscar 

evidências para embasar sua prática clínica, identificando e compreendendo as condutas 

extremas (críticas), aquelas que são determinantes para um excelente ou deficiente 

desempenho dos profissionais de enfermagem.56 

 

 3.2 Tipo de estudo 

 

 Foi desenvolvida uma pesquisa de natureza aplicada do tipo descritiva, com 

abordagem quanti-qualitativa, adotando-se a Técnica dos Incidentes Críticos (TIC) como 

norteadora dos procedimentos metodológicos. A pesquisa aplicada se destina a aplicar leis, 

teorias e modelos, na solução de problemas que exigem ação e/ou diagnóstico de uma 

realidade.66 O objetivo da pesquisa descritiva é proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.67 

 A TIC constitui uma ferramenta que obtém respostas verbais ou escritas de um 

entrevistado, sobre um aspecto de sua atividade de trabalho ou sobre uma experiência 

prática. Nessa perspectiva, o entrevistado é quem descreve a forma como se produz a 

situação e os resultados, portanto o objetivo dessa técnica é entender os incidentes na 

perspectiva do indivíduo, levando em consideração os elementos cognitivos, afetivos e 

comportamentais.56 

 Apesar da natureza genuinamente qualitativa, atualmente estima-se que a TIC está 

localizada em um ponto médio no continuum entre metodologias quantitativas e 

qualitativas, incorporando elementos de ambas as metodologias podendo ser caracterizada 

em um delineamento misto. No caso em que a técnica for utilizada quantitativamente, 

pode-se avaliar o tipo, natureza e a frequência de incidentes reunidos. Ao ser usada 

qualitativamente, a técnica fornece dados através das falas dos participantes os quais 

podem ser submetidos à análise e podem ser codificados.56 
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 3.3 Cenário 

 

 O estudo foi desenvolvido na unidade neonatal da Maternidade-Escola da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (ME-UFRJ). A Maternidade de Laranjeiras, como 

é popularmente conhecida a atual Maternidade-Escola da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, foi criada pelo decreto n. 5.117, de 18 de janeiro de 1904. Sua importância no 

ensino da Obstetrícia, no Brasil, foi base para a formação dos cursos de pós-graduação em 

níveis de mestrado e de doutorado em 1974.  

 A instituição federal, ligada ao Ministério da Educação (MEC) e ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) é pioneira em diversos métodos de avaliação obstétrica e fetal, sendo 

referência nacional no campo da obstetrícia contemporânea. Introduziu a ultrassonografia 

no Brasil (1974), a utilização do doppler em obstetrícia (1986), a cordocentese e a 

transfusão intravascular intrauterina (1987), a fetoscopia e a utilização do laser em 

procedimentos intrauterinos (2004).  

 Por ser uma instituição de cunho evidentemente terciário, dispõe de assistência 

ambulatorial e hospitalar, multiprofissional, oferecendo linhas de cuidado específicas na 

atenção à saúde de gestantes e recém-nascidos de alto risco. Possui ambulatórios 

especializados na assistência pré-natal (hipertensão arterial, diabetes, gestação gemelar, 

patologias fetais e adolescentes), programa de rastreio de risco para gestantes no primeiro 

trimestre, planejamento familiar para mulheres de risco, genética pré-natal e medicina 

fetal.  

 Com a nova política de reorganização da assistência ao pré-natal, parto e puerpério, 

proposta pela Rede Cegonha do Ministério da Saúde, e tendo em vista as parcerias com a 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a ME-UFRJ também é referência para 

parto de baixo risco a fim de absorver a clientela da rede básica da área programática de 

referência. 

 A instituição recebe alunos dos cursos de graduação em medicina, enfermagem, 

nutrição, assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e saúde coletiva. Possui 

programas de residência médica e multiprofissional, programas de pós-graduação lato 

sensu e atividades de pesquisa vinculadas à programas de pós-graduação stricto sensu da 

UFRJ. Tais ações integram a missão institucional: assistência de qualidade à saúde 

materno-infantil, formação profissional, atividades de pesquisa e inovação tecnológica.  
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 Atualmente a maternidade possui 69 leitos, dos quais 42 são leitos de obstetrícia e 

27 leitos de neonatologia, com uma média de 250 partos/mês. Conta com um corpo clínico 

multiprofissional composto por médicos obstetras, pediatras, neonatologistas e de outras 

especialidades, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogos, 

nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudióloga e musicoterapeutas.  

 Existem dois tipos de vínculos profissionais na ME-UFRJ: funcionários estatutários 

regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU) e funcionários “extras quadro”. Os servidores 

estatutários ingressam no serviço por meio de concurso público federal de provas e provas 

de títulos para o corpo técnico-administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

este vínculo garante estabilidade e status de funcionários público federal após o 

cumprimento de estágio probatório de 3 anos e avaliação de desempenho institucional.  

 Por conta da precariedade de recursos humanos que afeta as instituições federais de 

ensino devido à falta de concursos públicos e às constantes perdas de funcionários por 

exonerações, aposentadorias, licenciamentos e vacâncias, foi criado o vínculo denominado 

“extra quadro”. Este funcionário é absorvido diretamente pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro por meio de processo seletivo simplificado, realizado na própria unidade, sem  

contrato de trabalho e garantia de estabilidade. Não é regido pelo RJU nem pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 Atualmente o corpo de enfermagem da instituição é composto por 184 

profissionais, dos quais 51 (28%) são enfermeiros e 133 (72%) técnicos e auxiliares de 

enfermagem. Destes, 43% são servidores estatutários e 57% são extra quadro.         

 A equipe de enfermagem da Unidade Neonatal é composta por 58 funcionários, dos 

quais 16 (28%) são enfermeiros, 38 (65%) técnicos e 4 (7%) auxiliares de enfermagem. 

Dos enfermeiros 50% são extra quadro, no caso dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

apenas 27% são servidores estatutários, o restante (73%) são extra quadro. No geral, a 

equipe de enfermagem da Unidade Neonatal é formada por 19 (33%) servidores 

estatutários e 39 (67%) extra quadro. Em média, por turno de trabalho, existem 2-3 

enfermeiros e 7-8 técnicos/auxiliares de enfermagem.  

 A Unidade Neonatal é composta por 16 leitos de alta complexidade, sendo 

distribuídos em duas alas: UTIN1 - 9 leitos e UTIN2 - 7 leitos; 6 leitos intermediários de 

média complexidade agrupados em uma ala denominada Unidade de Recuperação 

Nutricional (URN); e 5 leitos de baixa complexidade na Enfermaria Canguru (UC).  
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 Por se tratar de uma unidade de referência o perfil dos recém-nascidos ingressos no 

setor é de alta complexidade, predominando a prematuridade, gemelaridade e mal-

formações congênitas. Esta clientela é atendida por uma equipe multidisciplinar composta 

por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos neonatologistas e pareceristas de outras 

especialidades, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogas, assistentes 

sociais e musicoterapeutas.  

 A decisão pela escolha do cenário se deu por conta do vínculo que tenho com a 

instituição desde o ano de 2006, onde desenvolvi atividades como enfermeiro 

neonatologista assistencial, perpassando pelas funções de enfermeiro rotina da unidade 

neonatal, gerência de enfermagem da Unidade Neonatal (UTIN, URN e Enfermaria 

Canguru) e atualmente diretor da divisão de enfermagem. Entendemos que a vivência 

profissional, imersão esta fundamental para o conhecimento do problema de pesquisa 

proposto, bem como o conhecimento institucional acumulado pelo fato de ter passado por 

todas as etapas envolvendo a assistência e a gerência, são fatores que justificam e 

fundamentam a escolha pelo cenário. Ainda, ponderamos que por se tratar de uma 

instituição universitária, por essência formadora de opiniões e de excelência, apresenta 

uma responsabilidade subjetiva na vida dos futuros profissionais ali formados, bem como 

impacto na disseminação deste conhecimento para outras instituições.   

 

 3.4 Sujeitos 

 

 A população do estudo foi constituída pelos profissionais de enfermagem que 

participam direta ou indiretamente das etapas que constituem o sistema de medicação da 

UTIN. Optou-se por restringir a análise a estes profissionais por entendermos que são os 

profissionais que mais estão envolvidos nos passos mais críticos do sistema, tendo maior 

impacto na incidência e na prevenção dos erros de medicação na UTIN. 

 Dessa forma, foram elegíveis a participar do estudo todos os profissionais de 

enfermagem da unidade, incluindo os três níveis de formação (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem), totalizando 58 profissionais (16 enfermeiros e 38 técnicos de 

enfermagem e 4 auxiliares de enfermagem). 

 Ao entendermos que o tempo de experiência profissional e a expertise na área de 

neonatologia são fatores que estão diretamente relacionados à quantidade e qualidade dos 
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relatos de incidentes críticos, no intuito de maximizar a qualidade e a amplitude dos 

resultados, foram delineados como critérios de inclusão: 

 

- Aceitar participar espontaneamente do estudo, após o conhecimento dos objetivos do 

mesmo e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido; 

- Tempo de experiência profissional mínimo de 3 anos;  

- Tempo de exercício profissional na UTIN da instituição de pelo menos 1 ano. 

 

 Optamos por delinear como critério de inclusão o tempo de experiência profissional 

por considerarmos que tais sujeitos têm uma vivência cotidiana intensa relacionada à 

temática aqui abordada, e entendermos que nos darão elementos capazes de melhor 

elucidar as exigências críticas da temática estudada. O período mínimo de experiência na 

instituição, determinado como critério de inclusão, foi escolhido pelo fato de que estes 

profissionais deverão relatar situações, comportamentos e consequências dos erros de 

preparo e administração de medicação na instituição e para tal precisam de uma vivência 

profissional no cenário. 

 Foram excluídos do estudo os funcionários que estavam de licença médica por 

tempo indeterminado, licenças administrativas prolongadas, incluindo licença maternidade.  

 

 3.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

 No intuito de maximizar a segurança dos dados, o anonimato dos sujeitos e evitar 

subnotificações e possíveis conflitos de interesse, levando em consideração a relação 

hierárquica direta de trabalho entre o pesquisador e os sujeitos do estudo, optou-se por 

recrutar auxiliares de pesquisa sem vínculo com o cenário da pesquisa para realização da 

coleta de dados. Os auxiliares de pesquisa, acadêmicos de enfermagem do oitavo e nono 

períodos que participam de iniciação científica e do programa altos estudos da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, foram 

recrutados de acordo com a afinidade com o objeto do estudo e o conhecimento sobre o 

referencial teórico-metodológico. Leram o projeto na íntegra e receberam treinamento 

prévio sobre os objetivos da pesquisa e os procedimentos metodológicos delineados para a 

coleta de dados.    
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 Foi realizada a coleta dos dados em duas etapas. Na perspectiva de entender o 

sistema de medicação, a complexidade que envolve as atividades de cada profissional e a 

relação deste contexto com a ocorrência e notificação de erros de preparo e administração 

de medicamentos na UTI neonatal, a primeira etapa foi constituída de uma observação não 

participante, conforme descrito no roteiro de observação (Apêndice 1). A observação não 

participante obedeceu ao método de coleta de dados em que o pesquisador não oculta sua 

participação e posição de observador, também não intervém tentando provocar ou mudar o 

comportamento do sujeito participante.68  

  Os fluxos do sistema de medicação e a participação dos profissionais da equipe 

multiprofissional da UTIN, foram registrados pelo pesquisador e pelos assistentes de 

pesquisa durante o período de coleta de dados num diário de campo, procurando reunir 

evidências que espelhem a organização interna do serviço. Esta etapa objetivou elucidar e 

descrever os processos envolvendo o sistema de medicação da instituição cenário da 

pesquisa, os fluxos internos deste sistema na UTI e o sistema de vigilância e notificação de 

eventos adversos. 

 A segunda etapa da pesquisa, foi conduzida concomitantemente à primeira por meio 

de uma entrevista semiestruturada, seguindo o referencial metodológico preconizado por 

Flanagan.58 A entrevista semiestruturada é entendida como sendo aquela que não se coloca 

de forma totalmente aberta ou totalmente fechada. Ela obedece a um roteiro prévio 

construído pelo pesquisador com a finalidade de facilitar a abordagem e garantir que todos 

os pressupostos da pesquisa sejam abordados na conversa.69  

 O instrumento de coleta de dados utilizado na entrevista semiestruturada é 

composto de duas partes (Apêndice 2), a primeira com questões fechadas sobre o perfil 

socioprofissional dos sujeitos do estudo (sexo, idade, categoria profissional, especialidade, 

tempo de experiência profissional, número de vínculos empregatícios e tempo de trabalho 

na instituição) e a segunda parte foi guiada pelas seguintes colocações/questionamentos:   

 

1- Pense no seu trabalho, em uma situação que você tenha vivido ou presenciado uma 

ocorrência que resultou em um erro de medicação ao recém-nascido internado na UTIN.  

a- Relate detalhadamente como aconteceu. 

b- O que as pessoas envolvidas fizeram? 
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c- Qual(is) a(s) consequência(s) dessa situação para o recém-nascido e para o(s) 

profissional(is) envolvido(s)? 

 

2- Pense no seu trabalho, em uma situação que você tenha vivido ou presenciado uma 

ocorrência em que foi evitado um erro de medicação ao recém-nascido internado na UTIN.  

a- Relate detalhadamente como aconteceu. 

b- O que as pessoas envolvidas fizeram? 

c- Qual(is) a(s) consequência(s) dessa situação para o recém-nascido e para o(s) 

profissional(is) envolvido(s)? 

 

 Seguimos algumas recomendações para a coleta de dados utilizando os incidentes 

críticos, incluindo: explicar com clareza o que é Incidente Crítico (IC), esclarecer a 

conotação do termo crítico que remete para o seu sentido etimológico (aquilo que aparece 

claramente e não aquilo que é dramático ou merecedor de crítica), dar um ou dois 

exemplos de incidentes que não estejam diretamente relacionados com a atividade que vai 

ser objeto de inquérito, a fim de não se influenciar o entrevistado e explicar os critérios que 

nos levam a considerar os episódios relatados como incidente crítico (definição da 

situação, descrição precisa do comportamento observado na situação descrita, explicação 

das suas consequências observáveis).70 As entrevistas individuais foram realizadas pelos 

assistentes de pesquisa em local reservado, evitando-se interrupções.  

 A primeira parte do instrumento, com as informações socioprofissionais dos 

sujeitos do estudo foi preenchida pelo entrevistador, os relatos dos incidentes que 

compuseram a segunda parte da entrevista foram gravados em um gravador portátil para 

posterior transcrição dos dados e verificação da fidedignidade dos mesmos, evitando-se a 

perda de informações importantes durante a entrevista. 

 A entrevista foi conduzida observando-se quatro aspectos centrais, conforme 

recomendado por Yáñez et al:56 

 

1- Inicio da entrevista: criar ambiente adequado, estabelecer relação de confiança com o 

entrevistado, começar explicando brevemente qual a natureza da entrevista de incidentes 

críticos, seus propósitos bem como os benefícios do estudo para a instituição e o caráter 

confidencial; 
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2- Focando no tema: pedir aos participantes que recordem um incidente positivo ou 

negativo apontando uma descrição detalhada do incidente, uma descrição das condutas  

dos envolvidos no incidente e os resultados do incidente; 

 

3- Desenvolvimento da entrevista: solicitar detalhes mais específicos sobre a situação. As 

perguntas chaves seriam: O que exatamente aconteceu? Como aconteceu? O que 

exatamente você fez? E com a finalidade de estabelecer a relevância do incidente, depois 

do incidente, quais foram as consequências imediatas e em longo prazo? 

  

4- Encerramento da entrevista: a entrevista chega ao fim quando o entrevistado termina 

seu relato naturalmente. 

  

 No intuito de maximizar a qualidade e validade do método, o projeto, incluindo o 

instrumento e os procedimentos de coleta foram encaminhados para dois juízesd
 com 

expertise no uso da técnica em pesquisas no campo da saúde, pioneiros na utilização da 

TIC no Brasil, para avaliação e validação de conteúdo, abrangência, pertinência e 

aplicabilidade.    

 Antes da aplicação definitiva do instrumento e após a aprovação do trabalho pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi realizado pelo assistente de pesquisa um pré-teste 

com um enfermeiro lotado em outro setor da instituição, não envolvido com a pesquisa, 

escolhido por amostragem de conveniência pelo pesquisador. O pré-teste, apresentado no 

                                                        

d José Augusto Dela Coleta, psicólogo, doutor em Psicologia, professor titular aposentado da Universidade 
Federal de Uberlândia e Marília Ferreira Dela Coleta, psicóloga, doutora em psicologia, professora 
Associado III do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Ambos 
desenvolveram no Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, diversas pesquisas envolvendo o método e são 
autores de várias publicações sobre o uso e aplicabilidade da TIC em diversas áreas, incluindo na 
enfermagem. 
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Apêndice 3 objetivou verificar se os questionamentos estão claros e se o instrumento é 

adequado ao universo a ser estudado, também sendo validado pelos juízes que avaliaram os 

procedimentos e instrumentos de coleta. 

  

    3.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

 A partir do material coletado, procedemos à análise dos relatos buscando identificar 

e categorizar os incidentes críticos, seguindo os pressupostos da TIC definidos por 

Flanagan.58 

 Conforme recomendado pelo referencial teórico-metodológico e por autores com 

experiência no uso da TIC,25,57-58 é necessário submeter os relatos a uma análise de 

conteúdo temática, onde os mesmos são lidos e classificados em categorias mais 

abrangentes, buscando sintetizar e descrever os dados de forma eficiente e aumentar a sua 

utilidade, sem prejuízo da compreensão, especificidade e validade. 

 A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações no intuito de obter, por métodos sistemáticos e objetivos de descrição, o 

conteúdo das mensagens, sendo elas de cunho quantitativos ou não. Através disso, as 

análises de conteúdos permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção destas mensagens sendo a recepção considerada a variável inferida 

destas mensagens analisadas.71  

 A análise temática realizada obedeceu a sequência proposta por Bardin,71 

fundamentando-se na fragmentação e codificação das falas dos sujeitos do estudo em 

Unidades de Referência (UR), posteriormente agrupadas em Unidades de Significação 

(US) para composição das categorias temáticas. De acordo com a mesma autora, as 

diferentes fases da análise de conteúdo se organizam em torno de três pólos cronológicos: 

pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 A pré-análise, fase da organização, tem por objetivo tornar operacionais e 

sistematizar as idéias iniciais. Nesta fase procedeu-se a leitura flutuante do material 

coletado para construção do “corpus” da análise, seguindo os preceitos da exaustividade, 

representatividade e homogeneidade. Detectou-se a descrição ampla das mensagens 

emitidas pelos sujeitos no que se refere a compreensão dos Incidentes Críticos relatados. 
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 A fase da exploração do material consiste essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, buscando encontrar categorias – expressões ou 

palavras significativas que organizarão o conteúdo das falas. Nesta fase, foram utilizados 

quadros analíticos criados no programa Microsoft Excel®, adaptados das versões de 

Oliveira,72 que permitiram a organização dos conteúdos elucidados das falas dos sujeitos 

demonstrados. Procedeu-se a partir de então à identificação e codificação das UR, 

seccionadas das frases que remeteram à idéia central do objeto de estudo, posteriormente 

agrupadas em US que alocadas em categorias, conforme preconizado por Bardin.71 

 Na fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os resultados em bruto 

foram tratados de maneira a serem significativos e válidos. Foram estabelecidos quadros de 

resultados, a fim de colocar em relevo as informações obtidas, a partir do qual pode-se 

realizar interpretações, interrelacionando-as com o quadro teórico apresentado 

inicialmente.  

 A transcrição dos trechos com relatos de incidentes críticos é discutida à luz dos 

teóricos e pesquisadores que estudam o tema. Os tipos de erros são categorizados segundo 

a classificação proposta pela taxonomia atualizada em 2001 pela NCCMERP,29 as 

situações, comportamentos e consequências extraídas nos relatos dos profissionais foram 

agrupados, categorizados e os resultados analisados estatisticamente e apresentados na 

forma de tabelas contendo frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central, 

correlação linear e dispersão para análise da prevalência e relação entre os achados.  

 Para análise estatística das matrizes de dados categorizados, com tabulação 

descritiva e inferência a respeito de correlações entre as variáveis, utilizamos um banco de 

dados da pesquisa criado no programa Microsoft Excel®. 

 

  3.7 Aspectos éticos da pesquisa  

 

 Em atendimento à Resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS),73 que regulamenta a realização de pesquisa com seres humanos, este estudo foi 

apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Maternidade-Escola 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro em relação às implicações éticas da pesquisa 

proposta, parecer de aprovação no Anexo1.  
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 Os propósitos do estudo foram previamente esclarecidos aos sujeitos antes da 

entrevista e foi dada garantia de anonimato, sigilo e privacidade. Para a participação no 

estudo todos os sujeitos assinaram conscientemente e voluntariamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  O TCLE e as autorizações da direção geral e 

de enfermagem para realização da pesquisa encontram-se nos Apêndices 4 e 5, 

respectivamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 4.1 Caracterização dos sujeitos  

 

 Os dados foram coletados entre setembro de 2012 e abril de 2013. Dos 66 

profissionais de enfermagem inicialmente lotados na unidade neonatal do cenário da 

pesquisa, foram selecionados para participar do estudo, de acordo com os critérios de 

seleção e inclusão, 16 enfermeiros, 37 técnicos de enfermagem e 3 auxiliares de 

enfermagem, totalizando uma amostra de 56 sujeitos. 

 Conforme apresentado na Figura 3, houve um total de 16 perdas de seguimento, 

sendo 3 enfermeiros, 2 auxiliares e 11 técnicos de enfermagem, constituindo a amostra 

final 40 sujeitos. Os motivos das perdas de seguimento foram: desligamento da instituição, 

licença maternidade e licença médica por período prolongado e sem previsão de retorno às 

atividades laborativas, durante o período da coleta.  
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Figura 3 - Fluxograma de composição da amostra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da população do estudo, a maioria era profissional do sexo feminino (37; 92,5%) e 

o restante do sexo masculino (3; 7,5%), dos quais 13 (32,5%) eram enfermeiros, 26 (65%) 

técnicos de enfermagem e 1 (2,5%) auxiliar de enfermagem. No caso dos enfermeiros, 

61,5% eram especialistas em pediatria e/ou neonatologia. 

 A caracterização em relação ao tipo de vínculo profissional, revelou que a maioria 

dos entrevistados (26; 65%) não possuíam vínculo empregatício estável, denominados 

“extra quadro”, enquanto apenas 14 sujeitos (35%) eram funcionários estatutários 

concursados, com estabilidade garantida pelo Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores 

federais. Dos profissionais entrevistados , 77,5% tinham 2 ou mais vínculos de trabalho. 
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Tabela 1 - Distribuição dos dados segundo a categoria profissional, especialização, sexo e 

vínculo empregatício. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOPROFISSIONAIS Fi Fr (%) 

   

Categoria Profissional   

Técnico de Enfermagem 26 65 

Enfermeiro 13 32,5 

Auxiliar de Enfermagem 1 2,5 

Total 40 100 

   

Especialização*   

Neonatologia 5 38,6 

Nenhuma 4 30,7 

Pediatria 3 23 

Materno-infantil 1 7,7 

Total 13 100 

   

Sexo   

Feminino 37 92,5 

Masculino 3 7,5 

Total 40 100 

   

Tipo de Vínculo Empregatício   

Extra quadro 26 65 

Estatutário 14 35 

Total  40 100 

           *Somente enfermeiros 
            Fi = freqüência absoluta 
            Fr = freqüência relativa  
 
 
 Observa-se que apesar da complexidade e do fato de se tratar de uma instituição 

mista, onde os profissionais precisam conciliar ensino, pesquisa, extensão e assistência, o 

número de profissionais de enfermagem ainda é bem menor do que é recomendado pelo 

Ministério da Saúde (MS), em especial o número de enfermeiros.74  

 Considerando uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, com escala de 

trabalho de 12 horas por 60 horas de folga, e considerando um Índice de Segurança 
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Técnico (IST) mínimo de 20%,75 seria necessário, para atender ao recomendado pelo MS, 

um  número aproximado de 30 enfermeiros e 73 técnicos de enfermagem, totalizando 103 

profissionais. Esse aumento hipotético, de acordo com o que é preconizado para se prestar 

uma assistência segura e de qualidade, representaria um acréscimo de quase 80% na escala 

de enfermagem da Unidade Neonatal (UTI1, UTI2, URN e UC). 

 Não obstante à necessidade de constante qualificação e aperfeiçoamento 

profissional, especialmente para atuação em unidades de terapia intensiva, o serviço 

público federal, inclusive o ligado ao Ministério da Educação, ainda mantém em seus 

quadros funcionais a carreira de auxiliares de enfermagem, fortalecida pelos últimos 

concursos públicos em que a categoria ainda foi contemplada com vagas para ingresso na 

UFRJ. Desta forma, ainda temos, atuando em contraponto ao recomendado e determinado 

pelos conselhos e associações de enfermagem, auxiliares de enfermagem prestando 

assistência à pacientes de média e alta complexidade.  

 Apesar da maioria dos enfermeiros serem especialistas em áreas compatíveis com a 

função na Unidade Neonatal (Pediatria, Neonatologia e Materno-infantil), cerca de um 

terço do grupo (30,7%) ainda não possui nenhum tipo de especialização, o que pode 

contribuir para um maior distanciamento entre o fazer e o saber profissional. 

 Pensando numa perspectiva sistemática e multicausal do erro, a falta de 

profissionais de enfermagem, em especial de enfermeiros, responsáveis pela supervisão 

direta de todos os cuidados de enfermagem, bem como a prestação de cuidados complexos 

que exijam conhecimento científico,48 associada às deficiências de qualificação 

profissional, podem ser considerados fatores latentes para ocorrência de eventos adversos 

na unidade.   

 O percentual de funcionários extra quadro, obtido por meio da caracterização do 

estudo reflete o percentual total destes funcionários na Unidade (67%), favorecendo a 

generalização da discussão. O fato da unidade ter aproximadamente dois terços da sua 

equipe de enfermagem composta por profissionais extra quadro, sem vínculo e estabilidade 

no trabalho, dificulta a implementação de programas de treinamento continuado por conta 

do elevado turn-over, bem como pode dificultar a criação de sistemas eficazes de 

notificação de eventos adversos, uma vez que ainda predomina a cultura do medo de 

punição,25 notadamente mais evidente entre os profissionais com este tipo de vínculo.  
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 Em relação a idade, a média encontrada foi de 38,9 anos, com desvio padrão (Dp) 

de ± 8,3 anos e mediana de 36 anos. As idades variaram entre 28 e 58 anos, entretanto, 

estratificando os dados em intervalos de classe por faixa etária, encontramos a maior parte 

dos sujeitos (50% do total) entre os estratos de 28 a 38 anos de idade, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 A média de tempo da experiência profissional do grupo incluído na amostra foi de 

12,6 anos (Dp ± 6,6 anos) e mediana de 10 anos, sendo que a maior parte dos sujeitos 

(27,5%) tinha entre 8 e 12 anos de experiência profissional (Tabela 2). A média de tempo 

de vínculo profissional na instituição cenário da pesquisa foi de 8 anos (Dp ± 5,3 anos).  
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Tabela 2 - Distribuição da amostra segundo a idade, tempo de experiência profissional e de 

vínculo na UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

VARIÁVEIS X (Dp) Mi Mo 

Idade 38,9 (±8,3) 
 

36 34 

Tempo de experiência profissional 12,6 (±6,6) 
 

10 10 

Tempo de vínculo na instituição 8,0 (±5,3) 
 

7 5 
 

 Fi Fac Fr (%) 

Idade*    

28 |--- 33 12 12 30 

33 |--- 38 8 20 20 

38 |--- 43 5 25 12,5 

43 |--- 48 8 33 20 

48 |--- 53 3 36 7,5 

53 |--- 58 4 40 10 

Total 40 - 100 
Experiência Profissional*    

4 |--- 8 10 10 25 
8 |--- 12 11 21 27,5 

12 |--- 16 8 29 20 

16 |--- 20 2 31 5 

20 |--- 24 9 40 22,5 

Total  40 - 100 

                         * Anos completos 
                          Nota: Fi = frequência absoluta, Fac = frequência acumulada, Fr = frequência relativa. 

 

4.2 Caracterização do cenário: sistema de medicação 

 

 A caracterização do cenário de pesquisa, por meio das informações obtidas através 

das anotações em diário de campo, apontou que existem na instituição três grupos de 

profissionais diretamente envolvidos nos processos de dispensação, prescrição, 

aprazamento, transcrição, preparo, administração de medicamentos e monitorização do 

paciente em relação aos efeitos do medicamento: equipe médica, de enfermagem e serviço 

de farmácia.  
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 Os profissionais da equipe médica são responsáveis pela prescrição terapêutica nas 

24h. Por meio desta prescrição o serviço de farmácia, que possui farmacêutico nas 24h, 

seleciona e dispensa as medicações do dia para a UTIN. O enfermeiro é o profissional 

responsável pelo aprazamento, transcrição da prescrição, identificação e preparo de todos 

os medicamentos, sendo a administração e a monitorização dos efeitos uma atividade 

desenvolvida em conjunto por todos os membros da equipe de enfermagem (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem) - Figura 4a. Mensalmente o gerente de enfermagem 

da UTIN escala um enfermeiro exclusivo para o preparo de medicações a cada plantão, os 

outros enfermeiros plantonistas são responsáveis pela supervisão e assistência direta de 

enfermagem (Figura 4b). Abaixo, apresentamos a seqüência de atribuições e 

responsabilidades da equipe de enfermagem no sistema de medicação da UTI Neonatal, 

caracterizadas na etapa de observação não participante: 

 

1- O gerente de enfermagem da UTI Neonatal: 

 

 Elabora a escala mensal de enfermeiros responsáveis pelo preparo de medicações; 

 Comunica a equipe de enfermagem a escala de preparo de medicações; 

 Formula e revisa periodicamente as rotinas de preparo e administração de 

medicações; 

 Elabora e implementa programas de treinamento e educação permanente para 

preparo e administração de medicações; 

 Supervisiona as atividades de preparo e administração de medicações, realizadas 

por todos os membros da equipe de enfermagem. 

 

2- O enfermeiro responsável pela medicação: 

 

 Recebe e avalia a conformidade da prescrição médica e dos horários aprazados; 

 Transcreve a prescrição médica para o mapa diário de medicações e confecciona as 

etiquetas de identificação dos medicamentos; 

 Recebe as medicações do serviço de farmácia, armazena e checa a validade e as 

condições de estabilidade das medicações armazenadas no setor; 

 Prepara as soluções endovenosas de infusão contínuas (dripping); 
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 Envasa o equipo próprio nas soluções de nutrição parenteral parcial e total (NPP / 

NPT)e; 

 Prepara as medicações prescritas a cada horário de administração;  

 Distribui as medicações nos leitos. 

 

3- Enfermeiros assistenciais, técnicos e auxiliares de enfermagem: 

 

 Recebem as soluções endovenosas de infusão contínua, NPT, e medicações 

preparadas; 

 Administram a terapia medicamentosa, sendo a administração em cateter venoso 

central atribuição exclusiva do enfermeiro; 

 Checam na prescrição e registram os horários das medicações administradas e as 

soluções instaladas; 

 Acompanham e comunicam os efeitos adversos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

e As soluções de nutrição parenteral são manipuladas por farmacêutico em capela de fluxo laminar por 
empresa externa contratada, e diariamente são entregues no serviço de farmácia. A solução tem estabilidade 
de 30 horas, segundo a empresa responsável, entretanto a infusão é trocada a cada 24h. 
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Figura 4a – Caracterização do Sistema de Medicação atual da UTIN – ME/UFRJ. Rio de 

Janeiro, 2012/2013. 
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Figura 4b – Caracterização do Sistema de Medicação atual da UTIN – ME/UFRJ, parte II. 

Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O preparo de medicações acontece em local específico e apropriado para o 

procedimento (Figura 5). A sala de preparo é isolada da UTIN, tem superfícies laváveis, 

bancada de preparo, pia para higienização das mãos e dispensadores de álcool, refrigeração 

ambiente e geladeira para acomodar as medicações com termômetro de controle (Figuras 

6, 7 e 8). Existem afixadas na sala de preparo e em pastas específicas, rotinas de preparo e 

administração de medicações, inserção e manipulação de cateteres intravasculares e tabela 

com recomendações de diluição, estabilidade, armazenamento, compatibilidade e 

incompatibilidade medicamentosa (Figura 9). 
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Figura 5 – Área específica para manipulação de medicações e soluções parenterais de 

grande volume, UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 

Figura 6 – Local para armazenamento de medicações, insumos e higienização das mãos da 

sala para manipulação de medicações e soluções parenterais de grande volume, UTIN - 

ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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Figura 7 – Sistema interno próprio de ventilação e climatização do ambiente na sala para 

manipulação de medicações e soluções parenterais de grande volume, UTIN - ME/UFRJ. 

Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Figura 8 – Geladeira específica com controle digital de temperatura para armazenamento 

de medicações na sala de manipulação de medicações e soluções parenterais de grande 

volume, UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: arquivo pessoal do autor. 



75 

Figura 9 – Rotinas da terapia medicamentosa afixadas na sala de manipulação de 

medicações e soluções parenterais de grande volume, UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 

2012/2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 

 Embora a instituição não disponha de capela de fluxo laminar para manipulação de 

medicações, o enfermeiro escalado na terapia medicamentosa realiza o preparo das 

medicações somente no horário em que serão administradas com técnica asséptica, em 

campo estéril, fazendo uso de luva estéril, paramentado com máscara cirúrgica e touca 

(figura 10).  
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Figura 10 – Manipulação de medicações e soluções parenterais de grande volume na 

UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: arquivo pessoal do autor. 
  

 As medicações são preparadas de acordo com o mapa contendo a transcrição das 

prescrições médicas, feito no dia anterior e atualizado com as mudanças das prescrições do 

dia. O mapa de medicações é digitado e impresso, conforme formulário padronizado no 

setor (Anexo 2), e contém as seguintes informações: nome da mãe e do recém-nascido, 

medicação, via de administração, horário, acesso venoso e data para troca do equipo. Foi 

observado que nem todas as informações eram preenchidas adequadamente, por exemplo: 

somente o primeiro nome ou nomes abreviados e/ou incompletos, medicações sem a 

apresentação ou com o nome abreviados e/ou incompletos. 

 A identificação das medicações é feita por meio de etiquetas adesivas padronizadas 

(Anexo 3), previamente preenchidas por meio de digitação em computador, contendo as 

informações registradas no mapa de medicações, incluindo: nome da mãe e do recém-

nascido, medicação, via de administração e horário. Também foi observado que alguns 

campos da identificação não eram preenchidos ou preenchidos de forma abreviada e/ou 

incompleta. 
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 Segundo a ANVISA,22 os rótulos devem ser corretamente identificados com, no 

mínimo: nome completo do paciente, leito/registro, nome do produto, descrição qualitativa 

e quantitativa dos componentes aditivados na solução, volume e velocidade de infusão, via 

de administração, data e horário do preparo e identificação de quem preparou.  

 Após preparada e identificada, a medicação é acondicionada em um recipiente 

plástico próprio e distribuída na UTIN leito a leito para que seja administrada pelo 

enfermeiro assistencial, técnico ou auxiliar de enfermagem, de modo que o profissional 

que prepara a medicação fica exclusivamente designado para a manipulação das soluções 

na sala de preparo, e que o mesmo não administra ou executa qualquer cuidado com os 

recém-nascidos durante o plantão. Todas as medicações intravenosas infundidas por meio 

de cateteres centrais são instaladas exclusivamente por enfermeiros, as demais medicações 

são instaladas por todos os membros da equipe de enfermagem.   

 As atividades de preparo e administração de medicações devem ser realizadas por 

profissionais qualificados e em quantidade suficiente para o seu desempenho. O preparo de 

medicações parenterais é uma atividade individual ou conjunta do enfermeiro e do 

farmacêutico, sendo o enfermeiro responsável por administrar e supervisionar a equipe de 

enfermagem envolvida na administração de medicações.22 

 Pela complexidade e riscos inerentes aos procedimentos, o preparo deve se dar em 

área de uso exclusivo para essa finalidade, as áreas e instalações destinadas ao preparo e 

administração das SP devem ser projetadas para se adequarem às operações desenvolvidas, 

de forma ordenada e racional, objetivando evitar riscos de contaminação, mistura de 

componentes estranhos à prescrição e garantir a seqüência das operações. Devem ser 

dotadas de lavatórios/pias em número suficiente, superfícies laváveis, iluminação e 

ventilação adequada.22 

 Por conta de peculiaridades da assistência em UTIN, no intuito de manter um 

ambiente propício para o preparo de medicações, evitar a circulação de pessoas no local 

onde o medicamento é manipulado, concentrar a manipulação do medicamento em um 

único profissional e evitar a manipulação cruzada de medicamentos e pacientes, muitas das 

vezes colonizados por bactérias multirresistentes, o processo de trabalho dos profissionais 

de enfermagem na instituição se dá de forma que o profissional escalado para o preparo 

das medicações não presta assistência direta aos recém-nascidos internados. Desta forma, 
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outros profissionais da equipe de enfermagem dão continuidade ao fluxo do sistema de 

medicação fazendo a administração e o monitoramento dos pacientes.  

 Entretanto, este fato pode maximizar a ocorrência de erros, uma vez que dentre as 

propostas e estratégias para reduzir a ocorrência de erros de medicação, por exemplo, está 

preparar a medicação de cada paciente separadamente e não administrar medicamentos 

preparados por outra enfermeira.76  

 Embora exista esta tradicional recomendação de centralizar os processos de preparo 

e administração de medicamentos em um único indivíduo, recomendação esta observada 

na formação e no discurso de boa parte dos profissionais de enfermagem, acreditamos que 

esta prática torna-se obsoleta nos dias de hoje, quando recomenda-se a manipulação 

satélite de medicações e distribuição nos diversos setores por meio de dose unitária, tal 

como ocorre em algumas instituições de referência. Acreditamos que tal prática, 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.   

 Um estudo paulista com 107 participantes, dos quais 95 eram enfermeiros, 

objetivou analisar os sistemas de medicação em hospitais, a partir da opinião dos 

profissionais que atuavam nessas instituições. No referido estudo, os participantes trazem 

como principal sugestão para reduzir a ocorrência de erros de medicação nas instituições 

da pesquisa a implantação de um sistema de dose unitária, representando um total de 

15,9% das sugestões dadas na pesquisa.21 Tal fato ratifica que os enfermeiros que atuam no 

sistema de medicação têm consciência de que a preparação de medicações em farmácia 

satélite e a dispensação dos medicamentos por meio de dose unitária, é atualmente uma 

medida a ser adotada para redução de erros.    

  

4.3 Caracterização do cenário: sistema de notificação de incidentes com 

medicamentos  

 

 Em julho de 2012 foi instituída a Gerência de Risco na instituição, que por meio da 

farmacovigilância acompanha e notifica os incidentes com medicamentos na unidade. O 

sistema de notificações de eventos envolvendo medicamentos é sigiloso e a notificação 
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espontânea, os profissionais são estimulados e orientados a notificar qualquer incidente 

envolvendo os processos do sistema de medicação, por meio de treinamentos, cartazes e 

folders informativos.  

 Embora a temática seja nova no meio e a subnotificação evidente, um estudo77 

medindo o conhecimento sobre em que consiste um erro de medicação, sua necessidade de 

notificação e o conteúdo da mesma, apontou que 68% dos profissionais de enfermagem 

entrevistados apresentaram conhecimentos sobre a definição de erros de medicação e 93% 

afirmaram a necessidade de notificação, sendo que 85% possuem conhecimento sobre o 

conteúdo da notificação. 

A implementação de um sistema de gerenciamento de risco com incorporação de 

uma cultura de segurança positiva, mudança na abordagem do erro e gestão não punitiva 

dos erros, são vistas como ferramentas eficazes de gerenciamento da segurança do 

paciente.36 

 Segundo uma revisão sistemática holandesa, sobre erros envolvendo 

medicamentos, estudos comprovam que as taxas de erros são significativamente maiores 

em instituições que têm sistemas de notificação voluntária (13-14,7 por 1000 pacientes de 

UTI/dia versus 0,97 por 1000 pacientes de UTI/dia), os profissionais são estimulados a 

fazer a notificação e é garantido o sigilo da informação.34 

 As notificações começaram a ser registradas a partir de outubro de 2012, desde 

então até o final de fevereiro de 2013 (5 meses) já foram feitas 213 notificações 

espontâneas, das quais 110 (52%) foram realizadas pela equipe da UTIN. Das 110 

notificações espontâneas da UTIN, 50 (46%) foram relacionadas a incidentes envolvendo 

medicamentos, sendo que 74% destas notificações foram realizadas pela equipe de 

enfermagem - Enfermeiros (Tabela 3). A folha de notificação (Anexo 4) é preenchida 

manualmente e depositada em caixas lacradas disponíveis em todos os setores com as 

orientações de preenchimento. 

 Importa que na ocorrência de um erro, inicie-se imediatamente uma investigação 

completa, determinando e documentando os detalhes exatos da natureza do incidente. A 

avaliação da severidade do erro, através da utilização de um instrumento contemplando o 

tipo de erro, a via de administração, a classificação da droga e o tempo ocorrido entre a 

ocorrência do erro e o início do registro, é considerada uma maneira objetiva de avaliar 
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todos os incidentes ocorridos com a medicação ao mesmo tempo em que o associa a uma 

ação educacional seguida e construtiva.76 

 Os dados provenientes das notificações são registrados em um banco de dados para 

análise estatística e são periodicamente discutidos e apresentados para a equipe. Se o 

evento for considerado grave, é feita a notificação à ANVISA para divulgação e prevenção 

de novos eventos já conhecidos. Segundo a RDC/ANVISA n45,22 quando existe suspeita 

de eventos adversos, o serviço de saúde deve acionar a Autoridade Sanitária local para 

orientar e apoiar as ações de investigação e a tomada das medidas cabíveis.  

 

Tabela 3 – Notificações espontâneas, ME-UFRJ. Rio de Janeiro, Out/2012 a Fev/2013. 

 

 A notificação é uma das ferramentas mais utilizadas que pode ser implementada nas 

instituições de saúde para monitorar a ocorrência de erros de medicação. Os profissionais 

que vivenciam o erro relatam-no em um formulário desenvolvido para este fim.20 Tal 

importância pode ser verificada pelo número expressivo de notificações registradas, em 

Notificações Fi Fr

UTIN ME-UFRJ 110 52%

Outros setores 103 48%

Total 213 100%

Incidentes Envolvendo Medicamentos na UTIN 50 46%

Outras 60 54%

Total 110 100%

Profissionais

Enfermeiros 37 74%

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 0 0%

Equipe Médica 0 0%

Outros 0 0%

Sem Identificação de Categoria 13 26%

Total 50 100%

Fonte: Dados cedidos pela Gerência de Risco – ME/UFRJ.
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especial na UTIN, nos primeiros cinco meses de criação da Gerência de Risco na 

instituição. 

 Notadamente, os enfermeiros foram os profissionais mais comprometidos com a 

notificação, sendo responsáveis por quase três quartos de todas as notificações realizadas 

na UTIN. Tal fato pode ser explicado pela participação deste profissional em todos os 

processos envolvendo o sistema de medicação, direta ou indiretamente, o que permite 

intervir para a prevenção de incidentes em várias etapas do sistema, contudo ratifica a sua 

responsabilidade e importância neste cenário.21 

 
 4.4 Tipos de Erros de Medicação 

 

 Os erros de medicação foram extraídos dos relatos dos profissionais entrevistados 

na pesquisa e classificados de acordo com a taxonomia proposta pela National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP).29 A 

Tabela 4 apresenta a ocorrência destes incidentes de acordo com o tipo e a freqüência em 

que apareceram nestes relatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Tabela 4 - Distribuição dos tipos de erros de medicação, segundo relatos dos profissionais 

de enfermagem. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme apresentado na Tabela 4, foi informado pelos entrevistados (n= 40) um 

total de 53 ocorrências de erros de medicação, predominando os erros de paciente errado 

(28,2%), medicamento errado (17%) e dose errada (17%), perfazendo estes um total de 

62,2% do total de erros de medicação na UTIN relatados pelos sujeitos do estudo. A 

velocidade de administração errada também foi uma ocorrência em destaque nos relatos, 

representando 13,2% dos casos de erros de medicação. 

 Em um estudo do tipo survey exploratório realizado em um hospital geral 

universitário, com uma amostra de 40 profissionais incluindo médicos, profissionais de 

enfermagem e da farmácia, encontrou entre os relatos dos participantes erros mais 

freqüentes relacionados à prescrição de medicamentos com 29% dos resultados, seguidos 

dos erros relacionados ao horário com 20,6% e ao preparo e administração dos 

medicamentos com 13,6%.78 

Tipos de Erros Fi Fr (%)

Omissão da dose ou medicamento 2 3,8

Dose errada 9 17,0

Forma farmacêutica errada 0 0,0

Medicamento errado 9 17,0

Concentração errada 0 0,0

Técnica de administração errada 4 7,5

Via de administração errada 1 1,9

7 13,2

Duração errada do tratamento 0 0,0

1 1,9

Paciente errado 15 28,2

Erro de Monitoramento 2 3,8

3 5,7

Outros 0 0,0

Total 53 100,0

Velocidade de administração errada 

Horário errado de administração 

Medicamento deteriorado 
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  Neste estudo, não utilizou-se a taxonomia proposta pela NCCMEP29, entretanto 

observa-se que no quesito erros de prescrição poderia se incluir os erros de dose, e nos 

erros citados neste estudo como erros de preparo e administração de medicamentos se 

incluiriam os erros de omissão, paciente errado, medicamento errado, técnica de 

administração errada, via errada, velocidade errada, entre outros. 

 Outro estudo transversal realizado em seis hospitais brasileiros, que objetivou 

identificar e analisar os tipos de erros de medicação observados nas doses de 

medicamentos, encontrou uma frequência maior nos erros de dose (24,3%), erros de 

horário (22,9%) e medicamentos não autorizados (13,5%).79  

 Nota-se na literatura que os tipos de erros de medicação identificados possuem 

frequências que variam de uma instituição para outra, tendo em vista que os sistemas de 

medicação, a clientela e o processo de trabalho possuem características própria distintas, o 

que dificulta a comparação entre estes dados encontrados. Neste sentido, é essencial 

conhecer o sistema de medicação e suas relações com a ocorrência de erros na realidade 

específica, para implementação de propostas de melhoria e redução de eventos adversos. 

 Outra dificuldade encontrada na discussão destes dados é a falta de padronização 

dos tipos de erros de medicação. Várias são as classificações usadas nos diversos estudos, 

algumas mais antigas como a proposta pela American Association of Hospital 

Pharmacistis (ASHP),30 o que dificulta muito a comparação entre os resultados, a 

generalização dos dados e replicação dos estudos em outras instituições. Embora tenhamos 

utilizado a classificação da National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention (NCCMERP)29 neste estudo, esta classificação foi revisada pela última vez 

em 2001, e mesmo sendo a mais atual disponível, já possui mais de uma década de uso.    

 A análise dos relatos de ocorrência de erros de medicação, segundo a categoria 

profissional dos sujeitos entrevistados, revela que os enfermeiros (n=13) foram 

responsáveis por 26 relatos de incidentes, o que corresponde a 49% do total de relatos, 

mesmo não sendo a categoria predominante entre os entrevistados (32,5% da amostra). Os 

técnicos de enfermagem (n=26), a despeito de representarem 65% do total dos sujeitos 

entrevistados até o momento, fizeram 27 menções à ocorrência de erros de medicação na 

UTIN (51%) e o único auxiliar de enfermagem (2,5% do grupo) não fez citação de 

ocorrência de erros. A média (Dp) foi de 2 (±0,8) relatos de erros por enfermeiros 

entrevistados e 1 (±1,1) relato por técnico de enfermagem, a mediana foi de 2 e 1, 
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respectivamente, e a moda de relatos de incidentes envolvendo medicamentos entre os 

profissionais de nível médio foi igual a 0. 

 Entre os enfermeiros, os erros mais relatados foram os de paciente errado (27%), 

seguido de medicamento errado (19,2%), velocidade de administração errada (19,2%) e 

dose errada (15,5%), perfazendo mais de 80% do total de erros descritos. Na amostra de 

técnicos de enfermagem, os erros mais citados também foram os de paciente errado 

(29,7%), dose errada (18,5%) e medicamento errado (14,8%), houve uma predominância 

menor de relatos de erros relacionados a medicamento errado, em comparação ao grupo de 

enfermeiros (Tabela 5).  

 Tal discrepância pode ser explicada pelo fato de que no cenário da pesquisa, as 

atividades dos técnicos de enfermagem no sistema de medicação da unidade se concentram 

mais na administração dos medicamentos já preparados e identificados, momento em que é 

mais freqüente a identificação de erros relacionados a troca de pacientes. Enquanto o grupo 

de enfermeiros, responsável pelo aprazamento e transcrição da prescrição médica tem 

maior oportunidade de vivenciar e interceptar erros relacionados ao medicamento errado. 
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Tabela 5 - Erros de medicação segundo relato de ocorrência e categoria profissional. Rio 

de Janeiro, 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Do total de profissionais entrevistados, 27 (67,5%) relataram erros de medicação 

vivenciados na UTIN cenário do estudo, entretanto 13 (32,5%) não fizeram menção a 

nenhuma ocorrência de erros durante a sua trajetória profissional na instituição. A análise 

socioprofissional destes sujeitos que não relataram incidentes envolvendo medicamentos, 

revela que 11 (84,6%) eram técnicos de enfermagem, 1 (7,7%) era auxiliar de enfermagem 

e 1 (7,7%) era enfermeiro(a).  Todos os enfermeiros fizeram ao menos um relato de erro 

envolvendo medicamentos. 
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 Embora os entrevistados tenham recebido informações sobre os objetivos da 

pesquisa e a garantia do sigilo e anonimato dos relatos, observa-se que quase um terço do 

grupo não relatou nenhum incidente, foi frequentemente observado nas falas dos sujeitos 

relatos que dão a falsa impressão de que a unidade e a instituição não possui problemas no 

sistema de medicação e que erros não acontecem. 

 A formação acadêmica dos profissionais de saúde reforça a premissa do 

desenvolvimento de um trabalho que deve ser livre de erros, gerando uma mensagem de 

que esses são inaceitáveis. O reconhecimento do erro é a base da sabedoria para se 

trabalhar com ele. Esse reconhecimento está relacionado à vulnerabilidade do profissional, 

a qual será, de certa forma, amenizada se for consciente.80  

 Um estudo21 que buscou avaliar o sistema de medicação de hospitais do interior de 

São Paulo, revela que mesmo tendo ciência de que o sistema de medicação possui falhas 

que levam a erros, grande parte dos profissionais envolvidos o considera adequado. Tal 

fato é paradoxal à proposta do sistema, uma vez que um sistema adequado visando à 

segurança do cliente, tem por objetivo reduzir os fatores que possibilitem a ocorrência de 

erros pelos profissionais, permitindo assim a detecção e prevenção dos erros.  

 Considerando a relação entre o total de indivíduos selecionados por categoria 

profissional, 100% dos auxiliares de enfermagem (n=1), 42,3% dos técnicos de 

enfermagem (n=26) e 7,7% dos enfermeiros (n=13) não relatou nenhum incidente 

envolvendo medicamentos (Tabela 6).  

 Nota-se que se aplicado o coeficiente de correlação linear de Pearson para avaliar o 

grau de correlação entre as variáveis categorias profissionais e número de relatos de erros 

de medicação, encontra-se uma correlação positiva perfeita entre o nível de escolaridade e 

formação dos profissionais e os relatos de incidentes envolvendo medicamentos (r = 0,98), 

ou seja, o nível de formação da amostra é diretamente proporcional a qualidade e 

quantidade dos relatos entre os entrevistados.  

 Torna-se flagrante, conforme apresentado nos dados encontrados, o quanto os 

profissionais de enfermagem de nível médio e fundamental não conseguem reproduzir em 

seus relatos nenhum incidente crítico envolvendo uso de medicamentos na UTI Neonatal. 

O fato, observado nesta fase de análise do estudo, converge com os dados apresentados 

pela gerência de risco (discutidos no item 4.3 deste capítulo), onde se conclui que na 

instituição do estudo os enfermeiros são indiscutivelmente os profissionais mais 
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envolvidos com as notificações de eventos envolvendo medicamentos. Este resultado 

também foi semelhante ao encontrado em outro estudo, realizado em hospitais da cidade de 

Ribeirão Preto.21 

 Entre os indivíduos que não fizeram nenhum relato de erros, 76,9% eram 

funcionários extra quadro, enquanto 23,1% deste grupo eram servidores RJU. Analisando o 

grupo que relatou os incidentes, 61,6% dos funcionários eram extra quadro e 78,6% 

servidores RJU. Mesmo considerando que a proporção de profissionais extra quadro é de 

quase o dobro dos servidores estatutários (65% x 35% da amostra), ainda assim tem-se 

predominância significativa de relatos no grupo dos funcionários com estabilidade (Tabela 

6).  

 A comunicação do erro depende da postura do profissional envolvido e de seus 

atributos pessoais, como integridade, valores e crenças em assumi-lo, bem como da atitude 

de omissão que pode ser justificada pelo medo e insegurança decorrentes das penalidades 

impostas pela chefia e instituição, como, também, por instâncias jurídicas e reguladoras do 

exercício profissional.20 

 Deste modo, observa-se que a instabilidade e a insegurança geradas pela ausência 

de vínculo estável com a instituição, e a cultura do medo criada pela gestão punitiva dos 

erros, dificultam a extração de relatos nesta categoria de profissionais extra quadro.  

 

Tabela 6 - Análise do perfil de sexo, categoria e vínculo profissional dos sujeitos que 

relataram e não relataram os erros de medicação na UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 

2012/2013. 

Relataram erros Não relataram erros

Fi Fr (%) Fi Fr (%)

Sexo
Feminino (n=37) 26 70,3 11 29,7
Masculino (n=3) 1 33,3 2 66,7

Categoria profissional

Enfermeiro (n=13) 12 92,3 1 7,7

Técnico de Enfermagem (n=26) 15 57,7 11 42,3
Auxiliar de Enfermagem (n=1) 0 0 1 100

Vínculo Trabalhista

Extra quadro (n=26) 16 61,5 10 38,5

Servidor RJU (n=14) 11 78,6 3 21,4
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 A média de idade do grupo que não relatou incidentes envolvendo medicamentos 

foi de 40,4 anos (Dp ±8,9 anos) e mediana de 38 anos. A média de tempo de experiência 

profissional foi de 12,8 anos (Dp ±6,6 anos) e mediana de 12 anos, e a média de tempo de 

serviço na instituição foi de 7 anos (Dp ±4,9 anos) com mediana de 5 anos. A Tabela 7 

apresenta uma análise comparativa das medidas de tendência central e dispersão das 

variáveis contínuas do perfil socioprofissional relacionadas ao tempo, entre o grupo de 

profissionais que fizeram e não fizeram relatos citando a ocorrência de erros de medicação 

na UTIN.  

 Observa-se que mesmo tendo o grupo de profissionais que não relatou erros com  

um tempo médio expressivo de experiência profissional e de vínculo na instituição, estes 

não foram capazes de citar nenhum incidente envolvendo medicações durante sua trajetória 

na instituição. A análise comparativa da variável tempo de vínculo na instituição mostra 

que o tempo é maior no grupo que relatou os erros (média de 8,4 [±5,3]; mediana 8 X 

média  de 7 [±4,9] mediana de 5, entre os que relataram e não relataram erros, 

respectivamente). 

 Quando aplicado o coeficiente de correlação linear de Pearson para avaliar o grau 

de correlação entre as variáveis numéricas contínuas idade, tempo de experiência 

profissional e tempo de vínculo empregatício na instituição, com número de relatos de 

erros de medicação na UTI Neonatal, não encontramos correlação significativa, r = -0,20; -

0,04 e 0,01, respectivamente.  Desta forma, inferimos que tais variáveis relacionadas ao 

tempo de vida e experiência profissional não dependem linearmente do número de relatos 

de erros de medicação encontrados nos resultados deste estudo. 

 

Tabela 7 - Análise comparativa das variáveis contínuas do perfil socioprofissional 

relacionadas ao tempo entre o grupo dos profissionais que relataram e não relataram erros 

de medicação na UTIN - ME/UFRJ. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

 

Relataram erros Não relataram erros

40,4 (±8,9)

12,5(±6,6) 12,8 (±6,6)

8,4 (±5,3) 7 (±4,9)

X (Dp) Idade 37,6 (±8,0)

X (Dp) Tempo de experiência profissional

X (Dp) Tempo de vínculo na instituição
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 4.5 Incidentes Críticos envolvendo erros de medicação 

 

 Até o presente, foram encontradas 153 Unidades de Referência (UR) totalizando 

280 citações de UR, que foram posteriormente enumeradas e apresentadas em forma de 

frequência de aparição em cada entrevista e no seu total, sem intenções de quantificação 

apenas, mas objetivando a identificação dos assuntos mais evidenciados pelos sujeitos.  

 A partir da agregação dos dados, de acordo com suas aproximações e semelhanças, 

foram escolhidos os Temas/Unidades de Significância (US), que posteriormente foram 

agrupadas e alocadas, respeitando as três categorias que compõe os Incidentes Críticos: 

Situações, Comportamentos e Consequências.  

 Torna-se essencial para o agrupamento nas categorias, o entendimento do que 

representa cada um dos elementos que compõem o Incidente Crítico (IC). Para tal, foi 

adotada a mesma definição registrada em outras pesquisas de enfermagem usando o 

método,57 considerando como situação o fato ou circunstância que levou a pessoa a 

manifestar determinado comportamento; comportamento como a conduta apresentada 

pela pessoa devido à circunstância e, como consequência, o resultado do comportamento 

dos envolvidos devido à circunstância.  

 Foram relatados pelos sujeitos do estudo um total de 49 Incidentes Críticos, sendo 

23 (46,9%) envolvendo situações em que o erro ocorreu e 26 (53,1%) em que o erro foi 

interceptado. A média de 1,2 IC/sujeito (Dp ±1,0) e mediana de 1. A moda entre os 

indivíduos entrevistados foi igual a 2 IC relatados, sendo um que resultou em algum erro 

de medicação e outro em que o erro foi evitado. A Tabela 8 apresenta a freqüência e a 

distribuição das 280 UR encontradas dentre as três categorias que compõe o IC. 

 

Tabela 8 - Distribuição das Unidades de Registro nas categorias que compõem o Incidente 

Crítico. Rio de Janeiro, 2012/2013. 

Categorias Fi UR Fr (%) UR

Situações 83 29,6

Comportamentos 106 37,9

Conseqüências 91 32,5

Total 280 100
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 O agrupamento das UR de acordo com as suas aproximações e semelhanças 

originou 12 Temas / Unidades de Significância, sendo 3 alocadas na categoria Situações, 4 

na categoria Comportamentos e 5 na categoria Consequências. A tabela 9 a seguir 

apresenta a distribuição das UR e US dentro de cada uma destas categorias. 

 

Tabela 9 - Distribuição das Unidades de Registro e composição das Unidades de 

Significância por categorias de Incidentes Críticos. Rio de Janeiro, 2012/2013.  

 

CATEGORIAS TEMAS/US FiUR Fr(%)UR 

Situações envolvendo erros Sistema de Medicação 64 77 

 Processo de Trabalho 15 18 

 Comunicação 4 5 

 Total 83 100 

Comportamentos diante dos erros Proatividade 53 50 

 Admissibilidade 29 27 

 Mestria 14 13 

 Negação 10 10 

 Total 106 100 

Conseqüências dos erros Inadequado Gerenciamento 37 40 

 Sofrimento Psíquico 19 21 

 Near Miss ou Evento Adverso 19 21 

 Estratégias de Prevenção 9 10 

 Punição 7 8 

 Total 91 100 
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4.5.1 Situações envolvendo erros 

 

 Esta categoria abrangeu 3 temas que elucidaram fatos ou circunstâncias que 

levaram ao erro e a emissão de determinados comportamentos em virtude dos estímulos e 

acontecimentos. 

 As situações de erros de medicação ou de erros evitados, envolvendo o sistema de 

medicação, foram as que predominaram nesta categoria entre os relatos dos entrevistados  

(77%). Estas situações abrangiam os processos de prescrição, transcrição, preparo, 

distribuição, administração do medicamento e monitoramento após a instalação da solução.  

 Os resultados encontrados por meio da análise de conteúdo dos relatos dos sujeitos 

do estudo, ratificam a tese de que as situações envolvendo os erros de medicação são 

sistemáticas e estes não somente ocorrem por falhas ativas, envolvem a complexa relação 

entre o indivíduo, profissional de enfermagem, e sua interface com este sistema. 

 Seguem abaixo alguns depoimentos para caracterizar o exposto: 

 

[...]o médico apenas ditou pra ela o rótulo da HV. Assim, 
infelizmente ela copiou uma medicação errada no rótulo e como eu 
tava na medicação ela passou esse rótulo pra mim e eu realmente 
fiz o que estava escrito, porque na verdade não tinha prescrição 
ainda [...] o que eu me culpo é por eu ter feito essa HV sem ter a 
prescrição. E1 
 
[...] confiei na colega e coloquei a hora sem olhar realmente o que 
tava escrito na prescrição. E1 

  

 Observa-se que nas situações relatadas acima, o erro foi resultado da falta de 

observação aos procedimentos básicos de segurança na administração de medicações, há 

tempos conhecidos, como conferir a prescrição médica antes de administrar qualquer 

medicamento.22,76  

 A não observância aos procedimentos já conhecidos e mundialmente padronizados 

para preparo e administração de medicamentos, é uma das causas principais para a 

ocorrência dos erros de medicação.34 

 O monitoramento do paciente em relação aos efeitos do medicamento é uma das 

etapas finais do sistema de medicação e tem grande importância para a prevenção de 
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incidentes envolvendo medicamentos, em especial a avaliação dos eventos adversos. Segue 

abaixo relatos de casos envolvendo falhas no processo de monitoramento do paciente. 

 

[…] deixei a HV e não chequei o que tinha depois, só fomos ver 
isso no dia seguinte, entendeu, aí foi quando eu vi. E1 
 
Porque eu vi justamente a bomba alarmando e fui já ver e já tinha 
terminado.” E2 
 
Só verificamos esse erro quando nós, enfermeiras do plantão, 
fomos verificar o teste, logo depois que a hidratação entrou e deu 
500 e pouco. Achamos que tinha alguma coisa errada, porque 
anteriormente o bebe tinha glicemia de 40 - 35, não lembro. E8 
 
Então aquela medicação foi infiltrando, era um gluconato e foi 
infiltrando [...]e não atentamos. E14 
 
E na verdade eu só fui ver duas ou três horas depois que já estava 
infundindo. E25 

 

 Falhas no sistema de medicação envolvem responsabilidade de diversos 

profissionais envolvidos neste processo. Entretanto, a equipe de enfermagem por estar 

envolvida em toda a cadeia do sistema, em especial responsável pelas fases finais deste 

sistema, têm a oportunidade de interceptar diversos erros advindos dos processos iniciais.21 

 Observa-se, por meio dos relatos dos profissionais entrevistados, que existem 

lacunas importantes no processo de monitoramento das infusões e dos efeitos das drogas. 

Tais interrupções no processo de acompanhamento no âmbito da assistência de 

enfermagem após a administração dos medicamentos, dificultam a interceptação precoce 

de erros e favorecem ao desfecho evento adverso. 

 Os erros associados a trocas de pacientes ou administração de medicamentos 

errados, categoria de erros mais freqüentes relatados pelos sujeitos entrevistados, poderiam 

ser mitigados através de processo sistemático de conferência, acompanhamento e 

monitoramento das medicações após a administração. Os seguintes relatos demonstram as 

situações em que os eventos ocorreram por falta de monitoramento ou foram evitados pelo 

acompanhamento e atenção a este processo do sistema de medicação:  

 

Assim, instalou essa HV e NPT num outro bebê, acho que ela 
confundiu o nome mas só que nós duas estávamos juntas e eu falei 
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o nome do bebê assim, por falar, aí ela verificou que aquela HV e 
aquela NPT num eram dele, então deu pra intervir […] E1 
 
Já vi trocar um antibiótico de uma criança pra outra, mas menos 
mal, porque era a mesma droga. E9 
 
[...] foi a respeito de um antibiótico, a pessoa que estava fazendo 
chegou a colocar na incubadora da criança e pediu pra fazer. Na 
verdade, a identificação do paciente tava mal feita, e como eram 
nomes parecidos, na hora lá, se colocou a medicação no paciente 
errado, mas a tempo, uma das pessoas que estavam no momento, 
viu que aquela criança não era a que deveria receber a medicação 
e foi retirada rapidamente. E15 
 
[...] preparo e a instalação de uma NPT aonde foi trocado as 
crianças, a NPT era de um recém nascido e foi instalada em outro. 
E25 
 

 As falhas na etapa de distribuição das medicações nos leitos dos recém-nascidos, 

após o preparo, também foram evidenciadas freqüentemente nas entrevistas e 

representaram situações em que ocorreram erros do tipo paciente errado, conforme 

apresentado a seguir. 

 

A colega pegou a bandejinha que estava cheia de HV e foi 
distribuindo pelas incubadoras e numa dessas HV, ela pegou essa 
bandejinha e colocou em cima de uma incubadora só que ela 
acabou instalando errado tudo. E1 
 
[...] chegou a botar mas não chegou a botar na criança, só em 
cima da incubadora, que as vezes vão distribuindo aí depois vai 
instalando[...] E3 
 

 Tais falhas demonstram que, embora possam existir falhas latentes no sistema de 

medicação, que favorecem a ocorrência destes erros, a falta de atenção do profissional 

durante a distribuição do medicamento é uma das causas dos erros de troca de pacientes e 

administração de medicamentos errados nesta etapa de distribuição. Ressalta-se que dentre 

as causas de falhas ativas associadas ao profissional, encontradas na literatura, a falta de 

atenção é uma das mais frequentes.21 

 Em alguns relatos, observamos também falhas importantes no processo de 

administração de medicações, em especial envolvendo a manipulação inadequada de 

bombas de infusão contínua e manipulação de linhas intravenosas. Tais relatos, conforme 
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apresentamos abaixo, denotam as situações em que os erros ocorrem, principalmente 

aquele associado à velocidade de infusão errada, quarto tipo de erro mais freqüente na 

caracterização dos relatos, representando 13,2% do total de erros. 

 

já aconteceu de eu ver uma medicação... que eu tô cuidado do 
bebê, de repente a medicação acabou. [...] quando eu fui pegar o 
rótulo pra levar pra ela eu vi que aquela medicação tinha sido 
instalada há poucas horas, e a HV era pra um volume de 12 horas. 
Ai ela falou assim: tem alguma coisa errada. Se foi instalado às 6h 
da manhã e era pra 12 horas, devia acabar as 6h da tarde, e não 
9h da manhã. Ou seja, ao invés da pessoa calcular o ml/hora, 
botou o volume total no lugar do ml/hora, entendeu? Foi mais ou 
menos isso aí. E2 
 
[...] um erro que tenha acontecido recentemente é que a 
profissional foi colocar HV no bebê no cateter umbilical e o que 
que aconteceu foi que ela se distraiu com alguma outra coisa, um 
susto que ela tomou, alguma coisa assim, ela descompensou e 
parado ela deixou assim, lá em cima da incubadora, a HV anterior 
conectada mas não estava mais na bomba e ela deixou a nova lá 
pra instalar. E5 
 
[...] uma aminofilina, que na verdade é uma medicação que a gente 
faz em bomba infusora e normalmente em 30 min, a pessoa fez 
direto na veia do bebê. E25 
 
[…] Eu escutei uma bomba alarmando e fui ver o que era. Aí 
cheguei lá e vi que a medicação que era para infundir em quatro 
horas tinha infundido em uma hora. E37 
 
[…] ao instalar a medicação, ele colocou o equipo ao contrário na 
bomba. Isso acarretou com o que ao invés de infundir a medicação 
na criança, estava puxando o sangue da criança. E39 
 
 

 A administração de medicações é uma atividade realizada na maioria das vezes pela 

equipe de enfermagem, sendo o enfermeiro o responsável por supervisionar esta atividade. 

A utilização de bombas de infusão, quando necessária, deve ser efetuada por profissional 

devidamente treinado, e os serviços de saúde devem garantir a disponibilidade de bombas 

de infusão, em número suficiente, calibradas e com manutenções periódicas, realizadas por 

profissionais qualificados. Esta operação de calibração e manutenção periódica devem ser 

registradas e a documentação mantida em local de fácil acesso.22 
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 Entretanto, apesar das recomendações das agências reguladoras, observa-se que a 

ocorrência de incidentes envolvendo o uso de bombas de infusão contínua são 

extremamente comuns. Um estudo,81 realizado em 21 Unidades de Cuidados Intensivos 

Pediátricos de São Paulo com uma amostra de 110 enfermeiros, concluiu que a maioria das 

bombas de infusão utilizadas nas unidades não eram submetidas à manutenção preventiva. 

Ocorrências adversas devidas à bomba de infusão foram identificadas por 95,5% dos 

enfermeiros.  

 No estudo de Lerner,38 foi aferido que 88% dos erros de medicação ocorreram por 

programação incorreta das bombas infusoras. O uso de bombas de infusão inteligentes 

pode prevenir a ocorrência de erros na administração de medicamentos, aumentando a 

segurança do paciente. Entretanto, devido a falta de diretrizes para uso destes dispositivos 

e o alto custo de implantação, leva à conclusão que ainda haverá um longo tempo até que 

essa tecnologia seja incorporada no nosso dia a dia.82  

 Embora a tecnologia envolvendo os equipamentos usados nas diversas unidades de 

terapia intensiva seja um importante aliado na prevenção de eventos adversos, é impossível 

substituir a qualificação dos profissionais que manipularão estes dispositivos. Observa-se 

que, embora o grupo de sujeitos tenha uma média de 12,6 anos de experiência profissional 

em UTI Neonatal, ainda encontramos relatos de erros freqüentes envolvendo a 

manipulação destes dispositivos.  

 Falta de treinamento e de conhecimento também são apontadas na literatura como 

causas freqüentes de erros de medicação associadas ao profissional.21 Mesmo estando os 

profissionais de enfermagem legalmente amparados para a realização dos procedimentos 

envolvendo o preparo e a administração de medicações, a observação da prática e os 

resultados de estudos mostram que o processo da administração de medicamentos vem 

sendo realizado de forma rotineira e mecânica.83  

 A obtenção de acesso venoso, inclusive o acesso venoso central por veia periférica 

deve ser realizado por enfermeiros.22 Na instituição da pesquisa, no intuito de reduzir o 

índice de infecções primárias de corrente sanguínea e maximizar a segurança da clientela, 

este profissional também é responsável por manipular todos os tipos de cateteres centrais. 

Tais processos de trabalho e situações envolvendo estes processos podem ser observados 

nos seguintes relatos: 
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A medicação é feita pelo enfermeiro e a medicação, principalmente 
em PICC quem manuseia é o enfermeiro. A gente pode administrar 
medicação em acesso periférico. E4 
 
Instalou um antibiótico num cateter, tava correndo uma HV [...] aí 
começou, ela não abriu para que a medicação passasse, aí 
começou a extravasar pra cama pelo próprio buraquinho, porque a 
bomba foi empurrando [...] E5 

 
 
 Como exposto na fase 1 da pesquisa, na etapa de caracterização do sistema de 

medicações do cenário, também faz parte do processo de trabalho da equipe de 

enfermagem da UTIN administrar um medicamento preparado por outro enfermeiro.  

 O segundo tema, construído a partir da análise e agrupamento das UR dentro da 

categoria situações, foi o processo de trabalho da equipe de enfermagem na UTIN. Alguns 

relatos de situações envolvendo este processo de trabalho, caracterizado na fase 1 da 

pesquisa, são descritos abaixo. 

 

[...] nem sempre a gente instala, o que eu acho errado também, um 
faz o outro instala, mas as vezes como é muita coisa a gente acaba 
fazendo isso. E1 
 
Ela já chega pra nós pronta, a gente já sabe que é o antibiótico tal, 
medicação oral tal, e a gente faz. A gente confere na prescrição o 
que ta fazendo... a gente aprende, quem faz é que administra então 
a gente acaba errando também por administrar a medicação 
depois de ela tar ali [...] E4 
 

 As falas em destaque reforçam a idéia de que a equipe de enfermagem ainda tem 

insegurança quanto a administração de um medicamento que não preparou, mesmo com a 

tendência atual de se centralizar o processo de preparo e distribuição dos medicamentos 

por meio da dose unitária, conforme discutido no item 4.2 deste capítulo. Tal insegurança é 

minimizada, conforme o relato do entrevistado “E4”, quando o profissional que administra 

o medicamento se preocupa em conferir novamente a prescrição antes de administrar o 

medicamento. 

 Outro significado atribuído as falas dos sujeitos, relacionadas aos erros e processos 

de trabalho na categoria situações, foi o excesso de trabalho, conforme destacado nos 

seguintes trechos: 
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[…] agora há pouco tempo foi a de um bebê que nasceu num 
corre-corre de término de plantão... uma pessoa que estava na 
medicação, não sei se foi no momento da correria pra instalar a 
medicação, mas já ia botando a medicação que era pra uma 
criança na outra. Num chegou a ser instalado porque eu tava com 
a criança e eu fico atenta […] E3 
 
O técnico tinha que fazer os cuidados integrais, desde os cuidados 
com a medicação e a hidratação venosa […] E8 
 
[…] muito trabalho e uma fase ruim do setor, então, iria ser 
instalado uma medicação em infusão continua mas não foi 
instalada porque se viu a tempo [...] E15 
 
[…] como o plantão tava muito tumultuado, muita troca de HV 
porque tinham uns prematurinhos fazendo hiperglicemia, ela 
acabou colocando as medicações em cima das incubadoras pra 
gente administrar e no momento que eu fui administrar uma 
medicação eu vi que tava trocada E25 
 

  

 As condições de trabalho são fatores diretamente relacionados à ocorrência de erros 

de medicação, sendo o excesso de trabalho e a sobrecarga no profissional de enfermagem 

um dos fatores mais comuns na ocorrência de erros.76 

 Um estudo36 concluiu que a razão de chances da ocorrência de erros de medicação é 

três vezes maior durante a noite, fato que não foi confirmado por outros estudos.37-38 

Apesar de não haver consenso em relação ao horário de ocorrência dos erros como possível 

fator causal, é notório o intenso desgaste físico, mental e o risco para desatenção no horário 

de trabalho noturno. 

 Outro estudo21 que avaliou a distribuição das causas dos erros de medicação 

segundo os relatos dos profissionais que integraram a amostra, encontrou uma frequência 

menor de erros associados ao excesso de trabalho em comparação às outras causas, 

representando apenas 2% dos relatos de causas de erros associadas aos profissionais. Neste 

estudo, predominaram as causas falta de atenção, treinamento e conhecimento.  

 Um tema que também emergiu do discurso dos indivíduos entrevistados, agrupado 

na categoria situações, foi a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional. 

Os relatos a seguir demonstram a relação da comunicação verbal e escrita nas situações 

envolvendo incidentes com medicamentos. 
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Aí falaram no momento assim, e acho que confundiram, ou a 
pessoa entendeu que era uma coisa... e botou outra coisa na HV e 
a HV até chegou a entrar  na criança. E3 
 
Então como foi...essa ordem foi passada por telefone, foi proibido 
prescrever entre aspas por telefone qualquer procedimento nos 
recém-nascidos. E29 
 

 
 Nota-se que, embora a terapia medicamentosa no âmbito da UTI Neonatal seja 

extremamente complexa, envolvendo o uso de medicamentos em volumes muito 

fracionados e calculados a partir do peso e da idade gestacional dos recém-nascidos, exista 

um intenso fluxo de informações geradas pela dinâmica da assistência, por vezes, em 

decorrência a uma situação crítica, não é raro observar a ocorrência de prescrições verbais.  

 

Na verdade, a identificação do paciente tava mal feita, e como 
eram nomes parecidos, na hora lá, se colocou a medicação no 
paciente errado, mas a tempo, uma das pessoas que estavam no 
momento, viu que aquela criança não era a que deveria receber a 
medicação e foi retirada rapidamente. E15 
 
Lembro que foi identificado no rótulo de uma Hidratação Venosa, 
tinha bicarbonato de sódio ao invés de gluconato de cálcio, e tava 
escrito bicarbonato de cálcio, ficamos na dúvida pois o prescrito 
foi gluconato de cálcio. E23 
 

As prescrições incompletas, com abreviaturas e realizadas sob interrupções e 

distrações, as falhas nos preenchimentos de formulários de dispensação e na transcição 

para etiquetas para preparo de medicações, bem como a falta de comunicação entre 

profissionais podem gerar atos inseguros e configuram fontes potenciais de erros de 

medicação.84  

 O uso da informatização da comunicação, em especial prescrições eletrônicas, que 

incluem recursos de apoio à decisão clínica e oferecem acesso imediato às informações do 

paciente, reduzem consideravelmente a possibilidade de seleção incorreta do medicamento, 

garantem prescrições completas e formato adequado, fornecem suporte para cálculo e 

padronização de doses e volume para reconstituição e diluições, e proporcionam a 

possibilidade de verificar interações medicamentosas, contraindicações e alergia, podendo 

apresentar sistemas de alerta nessas situações.6 
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 Tal ferramenta, embora ainda de forma muito insipiente já é utilizada na instituição 

cenário da pesquisa, e auxilia em especial na redução da ocorrência de erros relacionados à 

ilegibilidade. Entretanto, a dupla checagem e a atenção dos profissionais envolvidos com 

as etapas do sistema de medicação é indispensável, mesmo sendo este sistema totalmente 

informatizado. O seguinte relato apresenta uma situação em que o funcionário afirma que a 

incorporação recente da informatização, aliada à dupla checagem da prescrição, têm um 

impacto positivo na prevenção dos erros: 

 

Hoje em dia já vem, já fica, são etiquetas que saem impressas, que 
é o correto. Sendo que mesmo sendo impressas a enfermeira que 
está no dia, ela pega as prescrições de manhã para reavaliar, para 
ver se tem alguma mudança [...]. E38 

 

 

4.5.2 Comportamentos diante dos erros 

 

 A categoria de comportamentos emitidos pelos profissionais frente às situações 

envolvendo erros ou prevenção de erros de medicação foi composta por 4 Unidades de 

Significância, das quais destacam-se os temas proatividade e admissibilidade frente a 

ocorrência de erros, totalizando em conjunto mais de 77% das UR desta categoria.  

 A atitude proativa dos profissionais de enfermagem para evitar o erro ou intervir 

nas situações em que ele ocorre, pode ser verificada por meio dos seguintes relatos:  

 

 Não chegou a ser instalado porque eu tava com a criança e eu fico 
atenta, quando eu to com a criança eu fico observando e leio a 
prescrição, vejo o que é que ele tem, se tem antibiótico naquele 
horário se não tem, aí eu já sei mais ou menos, aí se a pessoa vir 
botar eu já fico olhando: é isso que vai instalar? É isso? E3 

 
[…] eu observei e alertei a profissional de que a medicação estava 
indo para a cama e não para o bebe e consegui evitar que ele não 
ficasse sem a medicação dele[...] E5 
 
[…] a enfermeira atenta observou que a médica não prescreveu a 
medicação que a criança estava usando. A enfermeira foi à 
pediatra, que assumiu que tinha esquecido e prescreveu a tempo. 
E14 
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[…] por sorte nós tínhamos uma pessoa dentro da unidade que 
tinha um conhecimento maior de medicação e acabou 
questionando algumas coisas e fez com que a gente visse que não 
era praquele bebê, não era naquela quantidade...entraram num 
consenso, não só medicina, mas enfermagem também e fizeram, 
prescreveram a dosagem certa, fizeram a administração 
corretamente. E18 

 

 O comportamento de admissibilidade, construído pelo reconhecimento e admissão 

do problema dos erros envolvendo medicamentos e a comunicação, registro e notificação 

destes eventos, é apresentado nos trechos a seguir.  

 

Assim, eu acho que eu errei sim, errei pelo fato de eu não ter uma 
prescrição na mão. [...] contei pra enfermeira, eu mesma fiz 
questão de contar pra enfermeira que faz chefia da UTI Neo. E1 
 
Uma certa pessoa colocou uma medicação, e não atentamos, já 
que quando um erra, todos erramos por sermos uma equipe […] 
foi comunicado a chefia e aos pediatras, pra ver qual medicação, 
qual procedimento implantado naquela criança. E14 
  
A parte mais difícil foi contar a mãe, juntaram as duas chefias pra 
contar para ela. E14 
 
[…] a gente fez a documentação, nós escrevemos tudo o que 
aconteceu, relatamos tudo o que aconteceu por escrito e fizemos a 
suspensão na hora da HV e  pedimos pra que os médicos 
prescrevessem outra. Na verdade, a princípio o erro tinha 
começado da própria prescrição...porque na verdade foi uma 
seqüência de erros, num foi só um profissional envolvido, então 
não teve nem como punir ninguém. E18 
 

 Observa-se nestes dois últimos relatos que os profissionais, adotam um 

comportamento de admissibilidade da ocorrência do erro e sobretudo entendem que o erro 

envolve um sistema e uma equipe, não um único profissional, conforme preconizado na 

proposta de abordagem sistemática do erro.44 

 Estudo que avaliou as condutas de profissionais de enfermagem em serviço de 

emergência após a ocorrência de eventos adversos com medicações, revelou, entre as 346 

condutas emitidas pelos 116 enfermeiros entrevistados, que as condutas prioritárias foram 

comunicar ao médico (69,8%) e intensificar os cuidados (55,1%). Entretanto, os 
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profissionais com maior tempo de exercício profissional, relataram prioritariamente 

intensificar os cuidados, pressupondo-se maior segurança no controle e identificação das 

manifestações apresentadas pelo paciente, comparativamente, aos recém-formados que 

comunicam ao médico como primeira conduta, certamente na busca de uma solução 

compartilhada do problema.85 

 Inferimos que os comportamentos de proatividade, denotada pela postura dos 

profissionais envolvidos de agir imediatamente nas situações em que os erros acontecem, 

para minimizar os efeitos ou antecipação ao evento por meio da postura atentiva e 

cuidadosa, bem como a comunicação do evento à equipe médica, de enfermeiros e/ou 

chefia também foram as atitudes mais freqüentemente emitidas pelos sujeitos do presente 

estudo. Tais condutas, além de possibilitarem a prevenção de eventos adversos derivados 

dos erros, também são essenciais para o conhecimento das situações em que eles 

acontecem. Este fato também foi observado no estudo de Carvalho,76 onde destacaram-se a 

observação e o cuidado após a ocorrência do erro, seguidos da comunicação ao enfermeiro 

e médico responsáveis.  

 Embora exista uma preocupação flagrante entre os relatos de intervir precocemente 

e comunicar o erro, poucos foram aqueles em que se observou o registro do evento com 

comunicação ao serviço de farmácia e, em especial, o preenchimento do formulário de 

notificação da gerência de risco. Entretanto, alguns profissionais demonstram esta 

preocupação, conforme pode ser observado nos seguintes relatos: 

 

As pessoas relataram no livro de ordens e ocorrências, eu fiz uma 
notificação pra gerência de risco, a gente comunicou a equipe 
médica, a farmácia, mandamos um novo pedido pra farmácia e ela 
está pra comprar um novo colírio pra gente. E23 
 
A gente notifica esse erro […] E33 
 
Mas hoje tá sendo notificado, todo erro né, todo medicamento 
agora fora da validade é notificado também […] E38  
 
 

 Em contraponto aos relatos anteriores, também foi observado relatos que trouxeram 

comportamentos de omissão, emitidos por meio de registros que evidenciaram a negação 

como resposta aos estímulos. Estes comportamentos variaram entre o não admitir a 
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magnitude do problema e o omitir intencionalmente o erro, estes comportamentos são 

apresentados nos relatos abaixo: 

 

[…] isso não costuma acontecer comigo, foi a primeira vez. E1 
 
[…] ela falou assim: [nome] é o seguinte, eu vou preparar a 
medicação e vamos observar o bebê pra ver o que acontece, né? 
E2   
 
Tinha sido colocada há pouco tempo e tal, pelo pessoal da noite 
anterior, mas tudo bem, só isso [...] porque na verdade era o 
pessoal do plantão anterior, tipo, já tinha saído [...] o mais 
razoável a fazer naquele momento era trocar a HV e pronto. E é 
isso. E2 
 
Foi só um equívoco […] E3 
 
[…] ninguém acreditou que aquilo aconteceu. E14 
 
Tem coisas que a gente consegue camuflar entre a gente, mas tem 
coisas que não, eu não sabia […] E25 
 
[...] fiz besteira, entendeu? Mas morreu o assunto ali, não houve 
repercussão no caso. E39 
 

 Nota-se por meio destes relatos que ainda existe a cultura de subnotificação e 

omissão dos erros ocorridos na tentativa de mantê-los escondidos. Na ocorrência de um 

erro na medicação, freqüentemente, não é dada ênfase na educação, mas sim, na punição, 

lembrando que isso, ao invés de ajudar a prevenir, faz com que, cada vez menos, os erros 

sejam relatados, prejudicando o conhecimento de seus fatores de risco e possibilitando, 

assim, sua repetição.86 Também adiciona-se o fato de que os profissionais de saúde não são 

preparados para lidar com erros e com os sentimentos desagradáveis advindos destes como 

a vergonha, a incapacidade, a culpa, a dúvida sobre seu conhecimento. 

 Em algumas situações foram emitidos comportamentos fundamentados na 

experiência e perícia adquirida por anos de prática profissional, nem sempre evidenciados 

por saberes científicos, mas baseados em conhecimentos empíricos. Este comportamento, 

que foi denominado por nós como “mestria”, é observado por meio dos seguintes relatos: 
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Prescrição feita com dosagem errada e cheguei, mostrei, falei: 
não, o número não é esse [...] eu já trabalhei em UTI adulto 
também, já trabalhei em Clínica Médica então assim, você vê pela 
quantidade, pelo volume que aquilo tá errado, tá exagerado pra 
um bebê. E2 
 
 […] uma dose alta, eu reconheci que a dose era alta e fui até o 
medico, falei com jeito e ele disse: deixa aqui que eu vou rever [...] 
era uma dose de ampicilina enorme, que era para um recém-
nascido, isso a gente vê pela experiência que a gente tem, uma 
dose muito alta. E4 
 
uma medicação oral, uma cafeína, mas a gente conhece pela cor, 
né. Mas a gente num tem certeza de que é, e a gente confia em 
quem a manipulou e que confia também que essa pessoa conferiu 
validade, né? E4 
 
[...] essa medicação que eu tinha que administrar por via oral a 
cor não condizia com o que eu já tinha manuseado antes e nem o 
cheiro. Então eu preferi não administrar, desprezei e coloquei 
outra medicação [...] E19 
 

 O conhecimento sobre o medicamento constituiu uma das ações mais mencionadas 

pelos profissionais para reduzir as ocorrências de erros de medicação. De fato, para realizar 

a administração do medicamento com eficiência e responsabilidade, faz-se necessário que 

a enfermagem conheça os métodos e técnicas de administração, a ação dos medicamentos 

no organismo, as vias de administração e eliminação, as doses máxima e terapêutica, os 

efeitos tóxicos e os efeitos colaterais. São, também, imprescindíveis os conhecimentos de 

outras áreas tais como anatomia, fisiologia, microbiologia e bioquímica.83 

 

4.5.3 Consequências dos erros 

 

 A categoria consequências foi composta pelas UR que evidenciaram os resultados 

das situações e comportamentos emitidos, para os pacientes e profissionais envolvidos. 

Predominou o tema construído a partir dos registros em que as situações e comportamentos 

não levaram à processos de melhoria e gerenciamento do cuidado, incluindo-se nesta 

categoria também os casos em que as consequências não causaram dano aparente ao 

paciente. Esta consequência, denominada “inadequado gerenciamento do cuidado”, pode 

ser observada nos relatos abaixo. 
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[…] não teve problema, mas assim, num teve pra mim diretamente. 
E1 
 
[…] graças a Deus, não houve nenhuma consequência pro bebê. 
Pro bebe não. E8 
 
Não teve nenhuma consequência grave pra criança. E13 
 
Quanto aos profissionais envolvidos, parece que eles tiveram um 
treinamento, uma coisa assim depois, mas a rotina continuou sendo 
a mesma. E18 
 
Acredito eu que se tivesse acontecido alguma coisa com o bebê 
tinha sido consequências maiores, porque como foi numa 
instituição normalmente pública, né [...] se fosse numa particular 
poderia ter dado demissão, mas como em pública [...] E25 
 
A maioria das vezes você vê que o negócio, assim, não dá em nada 
entendeu? Dependendo das partes envolvidas no ocorrido, 
entendeu? E37 
 

 Embora na maioria dos casos não tenha ocorrido consequências mais graves para os 

bebês, fato que também é observado em outros estudos35-37, nota-se que não houve um 

adequado gerenciamento do cuidado na abordagem destes eventos. 

 Em seu processo de trabalho, desde a institucionalização da enfermagem como 

profissão, existem dois processos, o processo de cuidar e o processo de administrar. As 

ações de gerência do cuidado de enfermagem referem-se às ações de cuidado direto e de 

cuidado indireto, de caráter instrumental e expressivo realizado pela enfermeira de forma 

integrada e articulada, cuja finalidade é oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade 

aos clientes/usuários dos serviços de enfermagem.87 Neste sentido, entendendo que o 

processo de cuidar e gerenciar são dialéticos e ocorrem simultaneamente, cabe a cada 

profissional de enfermagem gerenciar este cuidado e implementá-lo de modo que seja 

seguro e eficaz. 

 Para realizar as ações de gerência do cuidado de enfermagem, a enfermeira 

incorpora ferramentas e instrumentos gerenciais para sua efetivação na prática, com o 

objetivo de levar a enfermeira a realizar corretamente as ações de gerência do cuidado de 

enfermagem. Neste contexto, são consideradas ferramentas gerenciais utilizadas pela 
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enfermeira na prática da gerência do cuidado de enfermagem, as seguintes etapas do 

processo administrativo: planejamento, execução, avaliação e controle.87  

 Deste modo, depreende-se que para o adequado gerenciamento do cuidado na 

ocorrência dos erros de medicação, torna-se indispensável o envolvimento dos saberes e 

práticas de todos os membros da equipe de enfermagem no comprometimento com a 

criação de mecanismos prevenção e utilização de ferramentas gerenciais, tornando estes 

indivíduos atores deste processo de gerenciamento de risco. 

 Observa-se, por meio dos relatos apresentados, que por conta de uma negligência 

de gerenciamento do cuidado, os sujeitos denotam um sentimento de decepção e 

impotência em relação à forma como os erros são abordados e a forma como se dá o 

gerenciamento deste processo.  

 Os sentimentos de tristeza, arrependimento, culpa, medo e estresse, elucidaram a 

Unidade de Significância denominada sofrimento psíquico dos profissionais e pacientes 

envolvidos na terapia medicamentosa por conta dos erros terapêuticos. Tal sofrimento pode 

ser verificado nas falas a seguir: 

 

[…] ela pode não ter falado nada, mas a consciência da gente, o 
que fica guardado dentro da gente é uma coisa ruim, eu fiquei 
muito chateada. […] a gente faz as coisas pensando que tá fazendo 
sempre para o bem da criança, não para fazer alguma coisa 
errada. E1 
 
Ai, é tanta pergunta meio assim, que a gente fica até meio assim, 
né? E3 
Pro profissional e pra equipe foi bem estressante [...] E14 
 
Pro profissional, ele ficou mal, e teve medo de ter ocasionado um 
erro mais grave ou até mesmo perder o registro profissional. E15 
 
[…] a questão da culpa, da sobrecarga de trabalho, de sofrer 
punições, de perder o registro profissional. E15 
 

 Em nossa vida diária, assim como no trabalho, a emoção está presente e não há 

como separar trabalho de nosso estado emocional e sentimentos. Os sentimentos são 

expressos pela maneira como percebemos nossas reações ao mundo que nos circunda.88 

 Os depoimentos dos profissionais apresentam os sentimentos negativos emitidos 

em consequência às situações de descoberta dos erros e os resultados para o cliente, família 
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e profissionais envolvidos. Esses sentimentos levam o profissional a conviver com o 

sofrimento psíquico gerado pela idéia de que o cliente sob seus cuidados diretos foi 

colocado em risco.  

 Os erros afetam de maneira negativa os profissionais de enfermagem, que são 

formados dentro de princípios éticos e morais para fazer o bem e nunca causar dano ao 

cliente. Esses episódios podem causar abalos emocionais e traumas psicológicos que 

podem ser opressivos e prejudiciais, o apoio emocional ao profissional que passa por essa 

experiência parece necessário e útil não só para prevenir o adoecimento, como também, 

para ajudar a pessoa no enfrentamento dessa situação.88  

 A variada gama de sentimentos referidos nas situações parece confirmar que os 

enfermeiros experimentam grande sofrimento psíquico quando se deparam com a 

ocorrência de um erro de medicação. Talvez a preocupação, como principal manifestação 

emocional, ocorra não só pelas consequências que o erro pode trazer ao paciente, como 

também a si próprio, face à responsabilidade que lhe cabe na liderança de sua equipe. É 

possível dizer que a presença da preocupação, insegurança e impotência nas situações de 

erro de medicação acarrete nos enfermeiros sofrimento psíquico indesejável, capaz de 

gerar desgaste físico, mental, comprometendo, inclusive, a saúde do profissional.85  

 Embora a gestão não punitiva dos erros seja essencial para a construção de um 

sistema de medicação mais seguro, a abordagem individual, onde o profissional é o único 

responsabilizado pelo incidente ainda é evidente na prática profissional. Tal fato pode ser 

observado nos relatos a seguir: 

 

 […] não houve nenhuma consequência para o bebê. Para o bebê 
não, mas para o profissional, ele foi mandando embora pois 
haviam outros erros, desde uma gavagem, um balanço, uma 
instalação de uma medicação sem preencher o circuito todo. 
Começamos a prestar atenção nele, e logo depois ele foi demitido 
por uma série de coisas, foi um somatório. E8 

 
  […] o profissional, na verdade, ele foi advertido verbalmente. 

Acredito eu que se tivesse acontecido alguma coisa com o bebê 
tinha sido consequências maiores[...]. E25 

 

 Em um estudo exploratório,86 ao analisar as consequências para pacientes e 

profissionais de enfermagem concernentes aos erros ocorridos na medicação, elas 
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observaram, em uma amostra de 46 profissionais, a ocorrência de 17 advertências verbais, 

12 relatórios, 11 orientações, quatro advertências escritas e duas demissões. Evidencia-se 

que as medidas tomadas foram de caráter punitivo e não educativo, no entanto, tal medida 

pode acarretar subnotificações e diminuição dos relatos voluntários dos erros de 

medicação. 

 Outro estudo revelou que a maioria das condutas presenciadas pelos profissionais 

de enfermagem foi a punição, representando 66% do total de relatos. A comunicação 

verbal e a tentativa de correção do erro representaram 30% dos relatos obtidos, consistindo 

em: busca imediata do erro e tentativa de interrompê-lo, quando possível, minimização de 

suas consequências para o paciente e comunicação ao médico responsável e à chefia de 

enfermagem.83 

 Enfatiza-se que a combinação de programas educativos com o intuito de contribuir 

para a melhoria de conhecimentos, habilidades e atitudes na administração de 

medicamentos, a participação ativa de farmacêuticos clínicos e o desenvolvimento da 

cultura local, divulgando algoritmos claros e acessíveis para orientar o comportamento 

quando há ocorrência de erros, são mecanismos que podem minimizar a ocorrência de 

erros de medicação na UTIN.35-36  

Entretanto, não obstante à atual preocupação em criar mecanismos de prevenção 

baseados nas experiências de situações em que o erro aconteceu, poucas foram as UR dos 

relatos dos entrevistados que apontaram para esta consequência: 

 

Acho que cabe uma educação, não uma punição, uma capacitação, 
algo assim. E8 
 
[…] só foi identificado o erro depois, o que aconteceu, não teve 
como ser identificado, foi colocado as claras pra chamar atenção 
pra não acontecer de novo. E9 
 
Ficou fazendo controle do déficit da criança, normalizou e foi 
acompanhada a diurese e foi pedido pra prestar mais atenção. E27 
 
A equipe passou por um curso de reciclagem em PICC. E39 
 

 A sugestão de treinamento é apontada pelos próprios profissionais envolvidos, 

parecendo claro que a intervenção ideal a ser tomada na ocorrência de erro ainda é a 

orientação ao profissional.76  
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 Dentre os relatos de consequências para o paciente, incluindo os casos de eventos 

adversos e as situações em que este evento quase aconteceu (near miss), encontramos 13 

UR compondo esta temática. O termo near miss é amplamente utilizado nas publicações 

nacionais sobre segurança do paciente, especialmente sobre erros de medicação, sendo 

traduzido como quase erro. Trata-se de um incidente que, por algum motivo, planejado ou 

pelo acaso, foi interceptado antes de atingir o paciente e poderia ou não causar danos.  Se 

um erro ocorrido na fase de prescrição é interceptado antes de ser administrado ao 

paciente, ele é, atualmente, definido por vários autores brasileiros como quase erro. 

Entretanto, nesses casos, o erro ocorreu de fato, porém, foi interceptado antes que atingisse 

o doente. Desta forma, o near miss deve ser entendido como potencial evento adverso e 

não como quase erro.89  

 Optamos por usar o termo near miss na pesquisa com esta conotação de potencial 

evento adverso, uma vez que trata-se de erros que ocorreram em algum momento do 

sistema de medicação, mas foram interceptados por barreiras de segurança, evitando que 

atingissem o paciente. 

 Os trechos abaixo incluem relatos envolvendo eventos adversos e near miss e 

algumas atitudes tomadas frente a estas consequências. 

 

O que poderia ter acontecido com o bebê era ter perdido o cateter, 
podia depois tentar uma veia periférica, mais um cateter é sempre 
um cateter perder, né? É coisa séria. E5 
 
Só verificamos esse erro quando nós, enfermeiras do plantão, 
fomos verificar o teste, logo depois que a hidratação entrou e deu 
500 e pouco. E8 
 
Um pico de glicemia dentro de uma UTI, um pico de 300, 400 é 
muito alto pra eles, né? [...] depois teve que fazer uma nova 
medicação pra poder acertar. E18 
 
[…] isso acarretou que a criança ficasse com hipoglicemia. E39 

 

[...] foi um volume muito maior do que deveria ter sido feito, então 
houve um prejuízo. E9 
 
A área ficou praticamente necrosada […] foi infiltrando e a área 
foi ficando bem danificada. Pro bebê, ficou um bom tempo aqui 
com a gente, recuperou o pezinho, mas foi um dano que a gente 
causou para a criança. E14 
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A criança começou com uma taquicardia e ninguém entendia 
porque [...] quando eu fui ver tava 200 e pouco de frequência, eu 
fui e olhei e disse: gente, é aminofilina. Aí quer dizer, a criança 
ficou taquicardica por um bom período, tanto é que a aminofilina 
do horário posterior não foi feito, só a da manhã, quer dizer, a 
criança ficou quase 12 horas sem aminofilina. E25 
 
A criança estava com acesso periférico que foi perdido por conta 
dessa medicação que é altamente irritante. De conduta, cuidamos 
daquele membro que teve uma flebite. E33  
 
 

 Estudos revelam que a maioria dos erros de medicação não geram eventos 

adversos. Entretanto, embora consequências graves sejam menos frequentes, incidentes 

potencialmente prejudiciais foram relatados em quase todos os estudos incluídos em uma 

revisão sistemática sobre erros de medicação.34 No estudo de Simpson,35 foram notificados 

4 erros graves, em um dos casos foi necessário administrar uma droga antagonista para 

reverter o efeito do medicamento administrado em excesso.  

   

 Por conta das características peculiares da clientela neonatal, o uso de doses muito 

pequenas e a ausência de formulações específicas para evitar fracionamentos, existe grande 

risco de administração de medicações em doses 10 vezes ou 100 vezes maiores do que a 

necessária.40 

 
 4.6 Gestão de risco no sistema de medicação: a construção de um fluxograma 

 gerencial 
 

 A análise apresentada nos itens anteriores deste capítulo, desvelando as 

características do sistema de medicação e suas vulnerabilidades, os tipos de erros de 

medicação mais frequentes e os incidentes críticos caracterizando as situações, 

comportamentos e consequências envolvendo estes erros, permite a associação entre estas 

situações e as características sistemáticas envolvidas, tornando iminente a necessidade de 

se utilizar as informações geradas pelo estudo de forma interligada no intuito de gerar 

ferramentas para maximizar a segurança deste processo. 

 Entendendo que, conforme apresentado por meio das situações envolvendo os erros 

de medicação na UTI Neonatal cenário deste estudo, os incidentes críticos estão em sua 
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maioria associados direta ou indiretamente às características peculiares do sistema de 

medicação e do processo de trabalho da equipe de enfermagem neste contexto, propõe-se 

como produto desta dissertação de mestrado a construção de um fluxograma gerencial, 

como uma tecnologia para gerenciamento do cuidado e do risco no setor em questão. Esta 

ferramenta é apresentada na sequência deste capítulo, bem como a descrição minunciosa 

das atribuições e responsabilidades de cada sujeito e serviço diretamente implicado neste 

contexto.  

 Também objetivamos apresentar por meio desta ferramenta de gestão, produto deste 

estudo, sugestões de mudanças no atual sistema e medicação, incluindo alterações nos 

formulários, responsabilidades e processos de trabalho. 
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Figura 11 – Produto da dissertação de mestrado: Proposta de fluxograma gerencial do 

sistema de medicação da UTIN. ME-UFRJ, 2013. 
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F L U X O G R A M A  G E R E N C I A L  D E  
C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D O  S I S T E M A  D E  

M E D I C A Ç Ã O  N A  U T I N  D A  
M A T E R N I D A D E  E S C O L A  D A  U F R J  

4.6.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 
 

4.6.1.1   GERENTE DE ENFERMAGEM DA UTI NEONATAL 

 

  Início do Processo 

 

 O início do processo se dá por meio da avaliação periódica do sistema de 

medicação pelo gerente de enfermagem da UTI. Este profissional é responsável por prover 

recursos humanos, insumos e medicamentos para o funcionamento da unidade, formula e 

revisa periodicamente as rotinas de preparo e administração de medicações, elabora e 

implementa programas de treinamento e educação permanente para preparo e 

administração de medicações, bem como supervisiona as atividades de preparo e 

administração de medicações, realizadas por todos os membros da equipe de enfermagem. 

 

 Escala o enfermeiro responsável pelo preparo de medicações 

 

 O Gerente de enfermagem faz a avaliação da necessidade de distribuição dos 

recursos humanos de enfermagem nos diferentes turnos de trabalho e escala, a cada turno, 

um profissional enfermeiro específico para o preparo de medicações na UTI Neonatal, 

levando em consideração as competências específicas exigidas para a execução da tarefa. 

 

  Escala do setor de medicação 

 
 Documento elaborado mensalmente pelo gerente de enfermagem, após a avaliação 

das características do sistema, da clientela e da disponibilidade de alocação de recursos 
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humanos de enfermagem. Este documento deverá ser disponibilizado na pasta de escalas 

de serviço da unidade para consulta por parte da equipe de enfermagem, bem como ficar 

afixado na sala de preparo de medicações. 

 

  Comunica a equipe de enfermagem 

 
 O gerente de enfermagem comunica os demais membros da equipe de enfermagem 

da UTI Neonatal a escala de serviço dos diversos turnos de trabalho e a escala dos 

profissionais que serão alocados especificamente para a terapia medicamentosa.  

 

 4.6.1.2   EQUIPE MÉDICA 

  

  Confecciona a prescrição médica dos pacientes 

  

 Os profissionais médicos, após realizar a avaliação clínica e laboratorial diária dos 

recém-nascidos e ter os resultados dos exames, confeccionam a prescrição médica do dia, 

levando em consideração o peso da noite anterior do recém-nascido. Todos os campos, 

incluindo os de identificação, devem ser preenchidos corretamente com letra legível e sem 

abreviaturas ou rasuras. Durante a realização da prescrição em formulário próprio, é 

importante evitar interrupções e conversas com outros membros da equipe. 

Preferencialmente neste momento o médico prescritor deverá estar fora do ambiente físico 

da UTI Neonatal para minimizar o risco de estresse, interrupções e distrações geradas por 

ruídos de equipamentos como ventiladores e monitores.  

 

 Prescrição médica 

 

 Documento gerado pela equipe médica após a avaliação clínica, constando toda a 

terapêutica que deverá ser implementada nas 24h. Este documento respalda a 

administração dos medicamentos e para que tenha valor legal, deverá estar corretamente 

preenchido, carimbado e assinado pelo médico prescritor. A prescrição médica na unidade 

é pré-digitada, devendo o prescritor preencher as lacunas em branco ou anular as que não 



114 

se aplicam à terapêutica para evitar falhas na comunicação formal com os outros membros 

da equipe. Recomenda-se a implantação de sistemas informatizados de prescrição com 

alertas automáticos para doses incorretas, incompatibilidades entre medicamentos, 

diluentes e tempo de infusão.  

 

 Encaminha a prescrição para o enfermeiro assistencial e serviço de farmácia  
 

 O médico prescritor, após concluir a prescrição médica e certificar-se de que a 

mesma encontra-se corretamente preenchida, encaminha uma cópia da prescrição para o 

enfermeiro escalado para a assistência direta na UTI Neonatal e a outra cópia é 

encaminhada ao setor de farmácia para dispensação da terapêutica. 

 

 4.6.1.3   ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 

 

 Recebe a nova prescrição médica 
 

 O enfermeiro escalado para prestar assistência direta aos recém-nascidos recebe a 

via original de todas as prescrições médicas do dia. 

 

 Apraza, carimba e assina a prescrição 
 

 O enfermeiro assistencial avalia as prescrições médicas com a terapêutica 

medicamentosa, realiza o aprazamento das medicações considerando o intervalo prescrito, 

as características individuais do recém-nascido e as possíveis interações medicamentosas, 

deve evitar padronização de horários. Após conferir e estabelecer o aprazamento, o 

enfermeiro da assistência deverá assinar e carimbar a prescrição médica.  
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 Encaminha prescrição para o  enfermeiro da medicação 
 

 O enfermeiro escalado para prestar assistência direta aos recém-nascidos 

encaminha a prescrição aprazada, assinada e carimbada ao enfermeiro escalado para 

preparo de medicações.  

 

 4.6.1.4   SERVIÇO DE FARMÁCIA 

 

 Recebe cópia das prescrições médicas 
 

 Os profissionais da farmácia recebem uma cópia das prescrições médicas do dia 

contendo todos os medicamentos que o recém-nascido receberá nas 24h. 

 

 Avalia as prescrições 
 

 O farmacêutico de plantão faz uma avaliação minuciosa da prescrição médica, em 

busca de não conformidades relacionadas às dosagens prescritas, compatibilidades e 

incompatibilidades, interações, concentração, diluição e características físico-químicas dos 

fármacos.  

 

 Seleciona as medicações prescritas 
 

 Após a avaliação do farmacêutico e liberação da prescrição, os profissionais do 

serviço de farmácia selecionam as medicações que serão dispensadas. Ao selecionar o 

medicamento, a equipe da farmácia checa se o medicamento está adequadamente estocado, 

confere a validade, estabilidade do medicamento e avalia visualmente se existem alterações 

nas características do medicamento como mudanças na cor ou viscosidade, presença de 

grumos, etc. 
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 Dispensa as medicações para UTIN 

 
 Os medicamentos selecionados são dispensados pelo funcionário da farmácia ao 

setor UTI Neonatal e entregues ao enfermeiro da medicação. 

 

4.6.1.5   ENFERMEIRO DA MEDICAÇÃO 

 

 Recebe as prescrições médicas 
 

 Os enfermeiros escalados na medicação recebem do enfermeiro assistencial todas 

as prescrições médicas devidamente avaliadas, aprazadas, carimbadas e assinadas pelo 

médico prescritor e pelo enfermeiro da assistência.  

 

 Avalia conformidade 

 
 O enfermeiro da medicação avalia a conformidade da prescrição médica e do 

aprazamento feito pelo enfermeiro assistencial. Deverão ser avaliados neste momento itens 

como a completude e legibilidade dos dados, presença de rasuras, erros de dose ou de 

aprazamento, carimbo, assinatura do médico e do enfermeiro. Caso exista alguma não-

conformidade, a prescrição é devolvida ao médico prescritor para que as correções 

necessárias sejam feitas e a prescrição segue novamente o fluxo de origem. 

 

 Confecciona e/ou atualiza o mapa e as etiquetas de medicação 
 

 Nesta etapa, o enfermeiro escalado na medicação faz a transcrição das prescrições 

medicamentosas para um mapa de medicações, contendo todas as informações necessárias 

para o preparo (nome completo, medicação, concentração, diluição e rediluição – tipo, 

volume, via de administração e horário). Após a confecção do mapa, é feita a transcrição 

para as etiquetas de medicação. As etiquetas de medicação deverão ser digitadas e 

impressas em papel adesivo para identificação individual de cada medicação preparada, 

contendo o nome completo do paciente, registro, medicamento, apresentação, volume e 
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tipo de diluente, rediluição (quando aplicável), dose, via de administração, tempo de 

infusão e assinatura do responsável pelo preparo. 

 

 Recebe as medicações da farmácia 

 

 Os enfermeiros escalados na medicação recebem do serviço de farmácia todas as 

medicações dispensadas, devendo conferir as medicações com as prescrições, checar a 

validade, possíveis alterações físico-químicas dos medicamentos e assinar o formulário 

próprio de dispensação. Após as conferências, o enfermeiro da medicação deverá 

armazenar o medicamento em local próprio, de acordo com as características de 

estabilidade do medicamento. 

 

 Prepara e encaminha as medicações orais e soluções endovenosas  

 

 Durante o preparo de medicações a porta da sala de preparo deverá permanecer 

fechada e somente o profissional que fará a manipulação do medicamento deverá 

permanecer na sala. O enfermeiro deverá proceder à limpeza e desinfecção da bancada 

com álcool 70%, com três fricções, esperar secar espontaneamente, se paramentar com 

gorro, máscara cirúrgica e abrir com técnica asséptica rigorosa um campo simples estéril 

amplo sobre a bancada. Todos os insumos necessários ao preparo deverão ser abertos e 

colocados com técnica asséptica no campo, as ampolas e os frascos de medicações e 

soluções parenterais de grande volume deverão sofrer desinfecção com álcool 70% em três 

fricções e deverão ser colocadas sobre o campo estéril. Calçar as luvas estéreis e proceder 

ao preparo do medicamento de acordo com o mapa afixado em local visível. Após preparar 

o medicamento, identificar com a etiqueta confeccionada previamente e distribuir estas 

medicações para administração. 
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4.6.1.6    ENFERMEIRO ASSISTENCIAL, TÉCNICOS E AUXILIARES DE 

ENFERMAGEM 

 

 Recebe as medicações  

 

 Os enfermeiros da assistência, técnicos e auxiliares de enfermagem recebem dos 

enfermeiros da terapia medicamentosa as soluções preparadas por horário e distribuem 

estas medicações nos leitos dos recém-nascidos. Para minimizar a ocorrência de erros nesta 

etapa de distribuição dos medicamentos, NPT e soluções endovenosas de infusão contínua 

(dripping), um único profissional da assistência deverá ser responsável por distribuir os 

medicamentos, preferencialmente o enfermeiro assistencial. No momento em que o 

medicamento for colocado no leito do recém-nascido, este profissional deverá checar duas 

vezes o nome completo da mãe e do recém-nascido na etiqueta de identificação do 

medicamento e na identificação que consta na incubadora do recém-nascido. 

 

 Confere as medicações 

 

 Os profissionais que farão a administração do medicamento conferem a medicação 

com a prescrição médica, avaliam se o que consta na identificação é o que está prescrito, 

verificam o volume presente na seringa, a cor, cheiro e as características da medicação. Em 

caso de dúvidas, não administra, despreza e solicita o preparo de uma nova medicação. 

 

 Administra as medicações de acordo com o aprazamento 

 

 Os profissionais da assistência, após fazerem nova checagem com a prescrição 

médica (dupla checagem), deverão conferir se o nome e o registro que conta na 

identificação daquele medicamento é o mesmo que consta na PULSEIRA DE 

IDENTIFICAÇÃO do recém-nascido. Somente após todas estas conferências o 

medicamento deverá ser administrado de acordo com a prescrição. Caso a medicação seja 

administrada em bomba infusora, testar as condições de funcionamento do equipamento 

antes de instalar a medicação e revisar duas vezes todos os parâmetros programados 
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(volume total, tempo de infusão e velocidade) com a PRESCRIÇÃO MÉDICA. No caso 

de administração de medicações endovenosas por cateter venoso central, este 

procedimento deverá ser realizado exclusivamente pelo enfermeiro da assistência. 

 

 Checa as prescrições 

 
 Somente após a instalação do medicamento, o próprio profissional que fez a 

administração deverá checar imediatamente a prescrição médica, rubricando no horário da 

administração como responsável pelo procedimento.  

 

 Acompanha e comunica eventos adversos 

 

 Toda a equipe de enfermagem envolvida com a assistência direta deve acompanhar 

os sinais e sintomas de alterações específicas durante a administração dos medicamentos, 

checar periodicamente no mínimo a cada hora todas as infusões, funcionamento das 

bombas infusoras e acessos vasculares. Na vigência de qualquer erro, reação ou evento 

adverso, comunicar ao enfermeiro (no caso de técnicos e auxiliares de enfermagem), 

médico assistente e gerente de enfermagem da unidade. Preencher o formulário de 

notificações de incidentes envolvendo o uso de medicamentos (Anexo 4) e proceder ao 

registro da ocorrência no prontuário do paciente. 

 

 Fim do processo 

Medicamento administrado de forma segura, recém-nascido não exposto à risco de 

evento adverso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora ainda existam inúmeros fatores que dificultem o conhecimento 

aprofundado dos erros envolvendo os processos do sistema de medicação na UTI Neonatal, 

dos quais destacam-se em especial a cultura profissional e institucional de abordagem de 

erros e as evidentes subnotificações destes eventos, o estudo em questão permitiu a 

obtenção de um panorama geral das características do sistema de medicação da UTI 

Neonatal cenário da pesquisa e dos profissionais que nele atuam, conhecer o sistema de 

notificações de incidentes envolvendo medicamentos e em especial desvelar, por meio dos 

relatos dos próprios profissionais protagonistas deste processo, os tipos de erros de 

medicação mais freqüentes, as situações em que estes eventos ocorrem, os 

comportamentos dos sujeitos envolvidos e as consequências para os pacientes e 

profissionais quando o erro de medicação acontece.   

 Os resultados desta pesquisa apontam que a ocorrência de erros e iatrogenias é 

frequentemente associada à características sistemáticas e fatores latentes institucionais, 

sendo a interface destas características do sistema de medicação com o processo de 

trabalho vivo em ato do profissional de enfermagem e a interlocução deste trabalho com os 

outros profissionais envolvidos no sistema, fator determinante para a ocorrência de 

incidentes críticos negativos envolvendo o uso de medicamentos na UTI Neonatal. 

 A terapia medicamentosa, principalmente o preparo e administração de 

medicamentos, são práticas de desataque nas unidades neonatais, fato ratificado pelos 

resultados deste estudo. Este processo envolve várias etapas e uma equipe 

multiprofissional, sendo complexo, crítico e altamente suscetível a falhas humanas, o que 

demanda o desenvolvimento de competências assistenciais e gerenciais dos profissionais 

que atuam neste contexto, em especial da equipe de enfermagem que atua de forma direta 

ou indiretamente em todos os processos do sistema de medicação.  

 A responsabilidade ética e os avanços tecnológicos impõem aos profissionais de 

enfermagem a busca constante de conhecimentos específicos e atualizados. Entretanto, é 

preciso transcender a visão de competências baseadas em características técnicas 

individuais destes profissionais, tangenciando apenas conhecimentos e habilidades 

específicas para executar um processo de trabalho altamente especializado, como de fato é 

o cotidiano na UTI Neonatal. Entendemos que para se pensar em uma assistência segura e 
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de qualidade, tornar-se imperativo pensar em competências que englobem também atitudes 

comportamentais proativas, valores intrínsecos e sobretudo o entorno que envolve esta 

práxis.  

 Pode-se observar a partir da análise dos resultados desta dissertação, inúmeros 

casos de incidentes críticos positivos onde o erro ou o evento adverso foi adequadamente 

evitado, quando as situações em que ocorreram e os comportamentos dos profissionais 

agrupavam estas competências em sua completude, não apenas o conhecimento e as 

habilidades técnicas mas sobretudo a preocupação com o ambiente seguro, a integridade e 

atitude proativa dos profissionais envolvidos no incidente. Desta forma, inferimos que este 

capital humano é essencial, mas para que este indivíduo tenha plena capacidade de tornar o 

seu processo de trabalho seguro, torna-se indispensável repensar o sistema para criar um 

ambiente seguro para uma prática segura. 

 Errar é uma condição intrínseca e irreversível do ser humano. Entretanto 

depreendemos que admitir esta condição, reconhecer o erro, conhecer a incidência, as 

situações envolvendo estes incidentes, os fatores relacionados e consequências para 

profissionais, pacientes e sociedade, transformando a falha em uma oportunidade de 

melhoria é o caminho para a construção de um sistema de saúde mais seguro para todos.  

 Denota-se que para tornar os processos envolvendo o sistema medicação mais 

seguros, é necessário mudar a cultura de abordagem do erro, ampliando os princípios de 

uma gestão positiva de segurança do paciente, que começa pelo entendimento de que os 

erros sempre possuem características sistemáticas. Cabe às lideranças institucionais romper 

este paradigma vigente de omissão, individualização e punição que envolve a gestão da 

segurança, em especial adotar uma abordagem sistemática em busca de um adequado 

gerenciamento do cuido e melhoria em seus processos.   

 Também é indispensável pensar no campo das políticas públicas de saúde, sem as 

quais é impossível ampliar a magnitude e o impacto destas medidas que urgem da 

necessidade de se tornar a assistência em saúde mais segura. Embora muitos avanços 

tenham sido conquistados neste campo, em especial no vigente ano a partir a criação da 

política nacional de segurança do paciente, é preciso tornar estas políticas mais 

operacionais e acessíveis a todas as instituições de saúde. Neste sentido, é preciso 

considerar no âmbito político a necessidade de investimentos maciços nesta área específica 

de atenção, não apenas o estabelecimento de uma política de segurança, mas sim uma 
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gestão centrada na cultura de segurança total de todos os processos, desde a formação 

profissional e disponibilidade de recursos, incluindo a destinação de recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos específicos para este fim.  

 Neste sentido, acreditamos que a presente dissertação de mestrado forneceu 

subsídios teóricos a fim de entender como se dá o processo de trabalho dos profissionais de 

enfermagem no contexto do sistema de medicação e a relação desta interação como a 

ocorrência de erros de medicação, a partir da caracterização realizada e dos relatos de 

incidentes críticos coletados. Assim os resultados da pesquisa fornecem contribuições 

valiosas para a construção de mudanças estruturais e sistemáticas na instituição cenário da 

pesquisa, a fim de ampliar a segurança do sistema. A partir da interlocução entre a 

caracterização, os erros e os incidentes críticos, estas contribuições se concretizaram por 

meio do produto final gerado por esta dissertação: um fluxograma gerencial para gestão de 

riscos no sistema de medicação da UTI Neonatal, apresentado no item 4.6 dos resultados 

desta pesquisa.   
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Apêndice 1 

Roteiro de observação não-participante 

 
Responsável pela observação: _____________________________________________  

Data e horário de começo: ________________________________________________ 

Data e horário de término: ________________________________________________ 

 

Processo observado: 

(  ) Prescrição médica  (  ) Aprazamento (  ) Dispensação e distribuição 

(  ) Transcrição  (  ) Preparo (  ) Administração  (  ) Monitoramento do paciente 

(  ) Notificação 

 

Etapas observadas (enumere e descreva detalhadamente cada etapa, incluindo o processo, a 

situação e profissionais envolvidos): 
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Apêndice 2 

Instrumento de Pesquisa 

 

1: Perfil Socioprofissional 

 

Instituição: ME-UFRJ 

Idade: _________  

Sexo: (   ) Masculino    (    ) Feminino 

Categoria Profissional:  

(    ) Enfermeiro   (    ) Técnico de Enfermagem   (  ) Auxiliar de Enfermagem 

Especialização/Residência (Enfermeiros): 

(   ) Sim, Qual(is)?_________________________________________________  

(    ) Não  (    ) Não se aplica 

Tempo de Experiência Profissional (anos completos): ______________ 

Número de Vínculos Empregatícios:  (    ) 1     (   ) 2     (   ) 3    (   ) 4 ou mais  

Tempo de Vínculo Profissional na ME-UFRJ (anos completos): ___________ 

Tipo de Vínculo: (   ) Estatutário (RJU) (    ) Extra quadro  

 

2: Coleta dos Incidentes Críticos 
 

 Prezado colega, estamos interessados em situações que ocorreram aqui e que 

resultaram em consequências boas e ruins. Por favor, ao responder as perguntas não cite o 

nome das pessoas envolvidas. 

1- Pense no seu trabalho, em uma situação que você tenha vivido ou presenciado uma 

ocorrência que resultou em um erro de medicação ao recém-nascido internado na UTIN. 

a- Relate detalhadamente como aconteceu. 

b- O que as pessoas envolvidas fizeram? 

c- Qual(is) a(s) consequência(s) dessa situação para o recém-nascido e para o(s) 

profissional(is) envolvido(s)? 

2- Pense no seu trabalho, em uma situação que você tenha vivido ou presenciado uma 

ocorrência em que foi evitado um erro de medicação ao recém-nascido internado na UTIN.  

a- Relate detalhadamente como aconteceu. 
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b- O que as pessoas envolvidas fizeram? 

c- Qual(is) a(s) consequência(s) dessa situação para o recém-nascido e para o(s) 

profissional(is) envolvido(s)? 
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Apêndice 3 

Pré-Teste 

 Segue um abaixo o perfil socioprofissional e a transcrição na íntegra da entrevista 

com o profissional elencado para participar do pré-teste: 

Parte I: perfil socioprofissional 

Idade: 52 anos 

Sexo: Feminino 

Categoria: Enfermeiro  

Especialização: neonatologia e aleitamento materno 

Tempo experiência: 24 anos 

Tempo experiência na instituição: 1 ano e 7 meses 

Vinculo na Instituição: Extra quadro 

Vínculos Empregatícios: 2 

 

Parte II: Coleta dos Incidentes Críticos 

Pergunta n1: 

Já tive uma experiência de o técnico fazer um antibiótico em uma 
criança que não estava prescrito. Na verdade, não houve 
consequências para a criança, era uma ampicilina, e apesar dele 
ter feito toda a medicação não teve grandes consequências para a 
criança. O próprio técnico sinalizou isso, ele não omitiu, ele não 
escondeu nada, falou caramba foi mal, ficou muito mal por conta 
disso, mas ele relatou mesmo, não escondeu... teve bastante 
consciência em relação a isso e graças a Deus não teve nenhuma 
consequência para a criança. 
Ele foi advertido, até porque ele foi réu confesso, ele não 
escondeu. Ele ficou arrasado, falou mas mesmo assim teve que 
assinar uma advertência por causa disso. 
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Pergunta n2: 

Quando ele foi instalar uma HV, toda a HV e medicação é 
identificada e quem viu foi a mãe da criança. Quando ele pendurou 
o sorinho a mãe percebeu que não era seu bebê que estava 
identificado ali. Na verdade não chegou nem a correr, quando ele 
foi botar, quando tava preparando para instalar a mãe falou essa 
criança não é minha não. Então na verdade não teve consequência 
para a criança, mas ficou uma coisa ruim porque a mãe teve a 
percepção assim poxa se eu não estou aqui meu filho ia tomar uma 
medicação um soro errado... então ficou ruim com relação a mãe, 
ela questionou ela falou e aí rolou uma insegurança muito grande 
nela em deixar o bebê lá. O técnico também foi advertido 
verbalmente, a chefe do serviço teve que conversar com a mãe, o 
técnico também se desculpou e apesar de não ter entrado nada 
porque a mãe sinalizou antes foi uma situação bastante 
constrangedora com a mãe.” 
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Apêndice 4 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido para Participação em 

Pesquisa 

 

Título da pesquisa: “ERROS DE MEDICAÇÃO NA UTI NEONATAL - 
CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO GERENCIAL A PARTIR DOS 
INCIDENTES CRÍTICOS.” 
Pesquisadores Responsáveis: Profa Dra Zenith Rosa Silvino, COREN-RJ 22307 

(Orientadora); Gustavo Dias da Silva, COREN-RJ 123058 (Mestrando) 

Prezado(a) colega, 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa inserida no programa de 

pós-graduação stricto-sensu: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC-UFF). Os objetivos do estudo são: descrever os sistemas de medicação e de 

notificação dos incidentes envolvendo medicamentos da UTIN; caracterizar os erros de 

medicação na UTIN relatados por profissionais de enfermagem, as situações, 

comportamentos e consequências envolvendo estes incidentes; propor um processo de 

avaliação dos eventos adversos associados aos erros de medicação na UTIN por meio de 

Incidentes Críticos. 

Este estudo pretende contribuir para a melhoria do sistema de medicação da 

instituição, resultando em maior segurança para os pacientes e profissionais, e 

consequentemente melhoria da qualidade da assistência prestada. 

Sua participação é de extrema relevância para a realização do estudo, assim se você 

concordar em participar favor ler e assinar este termo de consentimento livre e esclarecido.  

Caso necessite de maiores informações contate-nos pelo telefone: (21)2556-9368 

ou (21)9978-3728, ou por e-mail: gustavodias@me.ufrj.br. 

Informamos que sua participação é voluntária e garantimos o total anonimato e 

sigilo das informações fornecidas. A coleta de dados será feita através de uma entrevista 

semi-estruturada com perguntas fechadas sobre o seu perfil socioprofissional e abertas 

onde você será solicitado a relatar situações que ocorreram aqui e que resultaram em 
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consequências boas e ruins. Não será necessária a sua identificação nem a identificação dos 

envolvidos nos relatos.  

Garantimos que durante a sua participação não haverá riscos, tampouco custos. 

Também não haverá compensação financeira relacionada a sua participação. Asseguramos 

ainda que todos os dados obtidos serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa. 

Se, durante a realização da entrevista ou durante o curso da pesquisa, você optar por 

retirar o consentimento dado, será garantido que as suas informações não serão incluídas 

na análise do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade das suas atividades na 

instituição. 

 
___________________________________________ 

Gustavo Dias da Silva 
Pesquisador – Mestrando 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras. CEP 22240-000. Rio de Janeiro - RJ. Brasil 
Tel.: (21) 2556-9368 / (21) 9978-3728 

E-mail: gustavodias@me.ufrj.br 
 

___________________________________________ 
Profa Dra Zenith Rosa Silvino 

Titular do Depto. de Fundamentos de Enfermagem e Administração – EEAAC/UFF 
Pesquisadora - Orientadora 

 
Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Eu,______________________________________________________, documento 

n°__________________, concordo em participar da pesquisa por livre e espontânea 

vontade, permitindo que as minhas informações coletadas sejam utilizadas para o 

desenvolvimento da mesma. Declaro ter compreendido as informações oferecidas pelos 

pesquisadores, estando ciente dos objetivos e benefícios da pesquisa para os pacientes e 

profissionais desta instituição. Concordo com a publicação dos dados coletados na 

pesquisa. Declaro também que ficou claro que minha participação é voluntária e que a 

minha recusa em participar da pesquisa ou retirada do consentimento a qualquer momento 

durante a realização do estudo é facultativa e não trará nenhum prejuízo para mim na 

instituição. 
Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 20____. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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Apêndice 5 

 

Termos de Autorização para Realização da Pesquisa 
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Anexo 1  
 
Parecer de aprovação do trabalho pelo CEP 
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Anexo 2 
 

Exemplo de Mapa de Medicações utilizado no setor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor: UTI - I
10/03/2013 Enfermeira: 

NOME MEDICAÇÃO DOSE VIA HORÁRIO ACESSO

AL Z IR A P IC C HV  

J oão L ucas (Trocar em 12/03)

C L AUDIANE Ampic ilina (1g/10) 3,2 +2,0 AD E V 12      24 AVP HV  +  F entanil
Isabela G entamicina 0,24 + 2,0 AD E V 10 (11/03) (Trocar em 11/03)

F luconaz ol 1,9 ml E V 16 (11/03)
Ampic ilina (1g/10AD) 0,65 + 1,0AD E V 12      24 AD R E NAL INA

J ANE  MIG UE L G entamicina 0,07 + 1,0AD E V 14 (10/03) C UV
G abriel F uros emida (1:9) 0,3 +  0,5AD E V AC M

Vitamina K 0,05 ml IM 1x/dia  (após  
plaqueta)

G entamicina (1 +9AD) 0,7 +  1,0 AD E V 12 (11/03) P IC C
TAINA Ampic ilina (1g/10) 1,1 +  1,0 AD E V 18     06 S F 0,9%

Ana L ara F luconaz ol 2,3 ml E V 11 (Trocar em 13/03)

C afeína 0,4 ml S OG 12

                 Data:
INFUSÕES/ 

TROCA 
EQUIPO

HV + DO BUTA
 + S E DAÇ ÃO
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Anexo 3 
 

Exemplo de etiquetas utilizadas no setor para identificação das 
medicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R n de C laudiane Meu nome é R n de C laudiane Meu nome é R n de C laudiane Meu nome é 
m ed Ampicilina (1g /10A D) Is abela med Ampicilina (1g/10AD) Isabela m ed G entamicina Is abela
dos e 3,2 +  2,0AD dos e 3,2 + 2,0A D dos e 0,24 +  2,0A D
hora 12h Via:  E V hora 24h Via:  E V hora 10h (11/03) Via:   E V

R N de J a ne Miguel Meu nome é R n de Tainá Meu nome é R N de Tainá Meu nome é
m ed F luconaz ol Ana L ara med Ampicilina (1g/10AD) Ana L ara m ed Ampicilina (1g/10A D) Ana L ara
dos e 1,9 ml dos e 1,1 + 1 AD dos e 1,1 + 1 AD
hora 16h (11/03) Via: E V hora 18h Via: E V hora 06h Via: EV

R N de Tainá Meu nome é R N de Tainá Meu nome é R n de Taina Meu nome é 
m ed G entamicina (1+9AD) Ana L ara med F lucona zol Ana L ara m ed C afeina Ana L ara
dos e 0,7 + 1AD dos e 2,3 ml dos e 0,4ml
hora 12h (11/03) Via: E V hora 11h Via: E V hora 12h Via:  S OG

R N de E laine G 3 Meu nome é R N de E laine G 3 Meu nome é R N de E laine G 3 Meu nome é
m ed S ulfato Ferroso Ma ria C lara med NB Z B erotec Maria  C lara m ed P rotovit Maria C lara
dos e 1 ml dos e 1 gt +  3,0 S F 0,9% dos e 0,6 ml
hora 11 h Via: S OG hora 09 / 21 h Via: NB Z hora 12 h Via: S OG

R N de E laine G 3 Meu nome é R N de E laine G 3 Meu nome é R N de E laine G 3 Meu nome é
m ed Aldactone Ma ria C lara med NB Z P ulmicort Maria  C lara m ed NB Z P ulmicort Maria C lara
dos e 8 ml dos e 0,5 +  3,0 S F 0,9% dos e 0,5 + 3,0 S F  0,9%
hora 15 h Via: S OG hora 12 h Via: NB Z hora 24 h Via:  NB Z

R N de E laine G 3 Meu nome é R N de E laine G 3 Meu nome é R n de E laine G 2 Meu nome é 
m ed Hidroclorotiaz ida Ma ria C lara med Hidroclorotiazida Maria  C lara m ed NB Z B erotec J orge A ntonio
dos e 8 ml dos e 8 ml dos e 3 S F  + 1 gt 
hora 18 h Via: S OG hora 06 h Via:  S OG hora 09/ 15 / 21 / 03h Via:  NB Z
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Anexo 4 
 

Formulário de Notificação de Incidentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gerência de Risco – ME/UFRJ, 2013.  
 
 
 
 
 


