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[...] Eh um trabalho importante, mas eh 

muito arriscado. O mais importante eh voce 

saber controlar as emocoes e fazer o-que tem 

que ser feito. 
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RESUMO 

 

Introdução: Trata-se de um estudo sobre as Competências Profissionais do Enfermeiro no 

Gerenciamento dos Eventos Adversos na UTI Neonatal tendo como problema de pesquisa: 

Quais competências o enfermeiro deve possuir para gerenciar os eventos adversos na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal? A partir disso elencou-se como objetivos:: Mapear as 

competências do enfermeiro para o gerenciamento dos eventos adversos na UTI Neonatal, 

descrever as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na UTI Neonatal, identificar os 

eventos adversos ocorridos na UTI Neonatal, correlacionar as atividades desenvolvidas pelos 

enfermeiros na UTI Neonatal relacionadas aos eventos adversos com as competências 

profissionais. Como método, utilizou-se da pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo-exploratório tendo como participantes os enfermeiros e residentes da  UTI Neonatal 

do Hospital Universitário Antônio Pedro. A pesquisa se delineou através de entrevista semi-

estruturada e observação não participante. A análise das entrevistas foi realizada pelo software 

Análise Lexical de Co-ocorrências em Enunciados Simples de um Texto (ALCESTE) e 

triangulados com os dados das observações não participantes a fim de articular a discussão. 

Resultados: A partir da análise e da disposição de 5 classes apresentadas pelo software, foram 

elaboradas 3 categorias temáticas: 1- Ações instrumentais do Enfermeiro na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal; 2- O Gerenciamento das Tecnologias utilizadas no Cuidado ao 

Recém-nascido; 3- A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: a influência do ambiente no 

surgimento dos eventos adversos. A partir dos resultados das entrevistas e dos dados da 

observação não participante, foram mapeadas 9 competências profissionais para o 

gerenciamento dos eventos adversos na UTIN. Conclusão: O estudo demonstrou a relação 

multifatorial entre as competências profissionais e o gerenciamento dos eventos adversos na 

Unidade de terapia intensiva neonatal. Ao descrever a atuação do enfermeiro, foi possível 

identificar a diferença entre o que se faz e o como deve ser feito, o que possibilitou avaliar, 

através das competências, o ponto chave para melhorar o serviço em saúde. 

 

Descritores: Competências; Eventos adversos; Segurança do Paciente; Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: This is a study on the Nurse's Professional Skills in the Adverse Event 

Management in NICU having as research problem: What skills nurses must have to manage 

the adverse events in Intensive Care Unit Neonatal From that listed the themselves as goals :: 

Map the skills of nurses for management of adverse events in the NICU, describe the 

activities performed by nurses in the NICU, identify adverse events in the NICU, correlate the 

activities performed by nurses in the NICU related adverse events with professional skills. As 

a method, we used the qualitative research, descriptive and exploratory having as participants, 

nurses and residents of Neonatal ICU University Hospital Antonio Pedro. The research is 

outlined through semi-structured interviews and non-participant observation. The data 

analysis was performed by Lexical Analysis Software Co-occurrences in Utterances a Simple 

Text (Alceste) and triangulated with data from observations not participants to articulate the 

discussion. Results: From the analysis and the provision of 5 classes presented by the 

software, were developed three thematic categories: 1 instrumental Nurses Shares in the 

Neonatal Intensive Care Unit; 2. The Management Technologies used in the Care of the 

Newborn; 3- The Neonatal Intensive Care Unit: the influence of the environment in the 

emergence of events adversos. A from the results of interviews and data from non-participant 

observation, were mapped 9 professional skills for the management of adverse events in the 

NICU. Conclusion: The study showed the multifactorial relationship between professional 

skills and management of adverse events in the neonatal intensive care unit. In describing the 

work of nurses, it was possible to identify the difference between what is done and how it 

should be done, which made it possible to evaluate, through the skills, the key point to 

improve the health service. 

 

Keywords: Skills; Adverse events; Patient Safety; Neonatal Intensive Care Unit; Nursing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 Este estudo tem como objeto de estudo as Competências Profissionais do Enfermeiro 

no Gerenciamento dos Eventos Adversos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

 A motivação surgiu durante a graduação, nos momentos em que emergia o interesse na 

área de saúde da criança e os demais discentes levantavam questionamentos sobre as 

características e habilidades que o profissional deve possuir para atuar em vários setores como 

neonatologia e unidades de terapia intensiva, já que são consideradas pelo senso comum, 

áreas de prestação de cuidados de maior complexidade. A partir da participação em projetos 

na área de gerência com ênfase na segurança do paciente, tendo como cenário a Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), foi possível refletir acerca das competências necessárias 

ao enfermeiro para desempenhar adequadamente suas atribuições neste cenário específico. 

 A partir da experiência em projetos tendo como cenário a UTIN e a área de gerência 

com ênfase na segurança do paciente, foi possível refletir acerca de quais as competências que 

o enfermeiro, nas suas atribuições gerenciais, deveria possuir/desenvolver para uma atuação 

adequada.  Mediante o exposto, pretende-se investir na ampliação do conhecimento sobre a 

atuação do enfermeiro na UTIN, de modo a demonstrar a influência das competências 

profissionais no processo de trabalho em saúde. 

 Ao se discutir as competências do enfermeiro, inicialmente, deve ser levada em 

consideração a inserção dessa temática na formação do profissional já que a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996) trouxe novas responsabilidades para as Instituições de 

Ensino Superior, docentes, discentes e sociedade, permitindo a formação de diferentes perfis 

profissionais com o objetivo de adequar-se ao mercado de trabalho (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001). Por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Enfermagem em vigor, inicialmente, buscou-se orientar como competências 

gerais a serem alcançadas pelo futuro enfermeiro: a atenção à saúde, a tomada de decisão, a 

comunicação, liderança, administração/gerenciamento e educação permanente (BRASIL, 

2001).  

 Porém, no decorrer da prática docente e da reflexão acerca da formação profissional, 

algumas instituições se propuseram a estudar e fundamentar novas práticas, apresentando um 

modelo curricular orientado por competências resultante das demandas internas e externas 

explicitadas pela insatisfação com o modelo de ensino disciplinar, desintegração das áreas 
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básica e profissional, valorização da abordagem tecnológica e procedimental na atenção 

clínica (PARANHOS; MENDES, 2010) Devido a esse fato, o desenvolvimento das 

competências não era mais um produto curricular e sim, a base teórica para a formação 

profissional. Com a evolução das pesquisas sobre o processo educacional fundamentado na 

atuação nos serviços de saúde, surgiu a necessidade de aprofundar o estudo das competências 

ditas como profissionais, baseando-se especificamente no local de trabalho (RAMOS, 2002). 

 Por representarem, em termos quantitativos, uma parcela significativa do capital 

humano presente nas instituições, especialmente nos hospitais, os enfermeiros interferem 

diretamente na eficácia, na qualidade e no custo da assistência à saúde prestada. Tal processo, 

requer que esse profissional possua/desenvolva competências profissionais e devido a isso, 

essa temática tem se tornado alvo da atenção dos enfermeiros, bem como dos administradores 

dos serviços de saúde, nos últimos anos (CAMELO, 2012).  

 Compreende-se como competência, a capacidade de mobilizar e aplicar conhecimentos 

em uma determinada situação. Para que haja competência, é necessária a ação de vários 

recursos como conhecimentos, capacidades cognitiva, capacidades integrativas, capacidades 

relacionais, dentre outros, os quais são testados frente aos desafios de um novo projeto e de 

problemas (RUAS, 2001). Nessa perspectiva, as habilidades são valorizadas como um 

instrumento capaz de fornecer uma conceituação, uma maneira de se fazer e uma linguagem 

comum para o desenvolvimento de recursos humanos e organização constituindo uma visão 

sistemática que tem sido expressa como um sistema de certificação, estabelecido por lei em 

várias regiões do mundo, incluindo a América Latina, o que proporciona um elo entre 

trabalho, educação e formação (IRIGOIN; VARGAS, 2002). 

 Nessa perspectiva, na década de 70, a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo 

(1976), dentre outras diretrizes, já recomendava que a assistência de enfermagem aos recém-

nascidos permanecesse sob a supervisão constante de um enfermeiro experiente com 

treinamento na área de neonatologia e que cabia, também a esse, a responsabilidade no 

cuidado ao recém-nascido (RN) e no controle das infecções adquiridas (NAGANUMA et. al, 

2000). A fim de normatizar as atividades e o capital humano adequado à assistência neonatal, 

o Ministério da Saúde, em 10 de maio de 2012, emitiu a Portaria 930 que definia as diretrizes 

para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou 

potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidades 

Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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 Dentre os aspectos considerados essenciais à atenção ao RN, é possível destacar que os 

enfermeiros da UTIN deveriam, minimamente, ter habilitação na área de neonatologia, o que 

demonstra a especificidade das atividades do profissional nesse âmbito. Dentre essas 

atividades, cabe destacar, dentro do gerenciamento do cuidado prestado ao RN, a prevenção 

de Eventos Adversos (EAs).  

 Os EAs são definidos como a presença de complicações indesejáveis decorrentes dos 

cuidados prestados ao paciente, não atribuídas à evolução natural da doença (LEAPE, 2002) e 

podem ser oriundos de procedimentos cirúrgicos, utilização de medicamentos, procedimentos 

médicos, tratamento não medicamentoso, demora ou incorreção no diagnóstico (MENDES et. 

al, 2005). No Brasil, a preocupação com os eventos adversos têm alcançado grandes 

dimensões (BRASIL, 2013d) já que representa um fenômeno que pode ser decorrente de erros 

de profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros integrantes da equipe, 

decorrente da  prática profissional não adequada e/ou proveniente da organização hospitalar. 

Tais erros de profissionais que podem produzir efeitos graves em pacientes hospitalizados, 

têm sido estudados com o objetivo de criar modelos para eliminação do erro ou para redução 

de suas consequências. (MENDES JÚNIOR, 2007) 

  Considerando que a ocorrência dos EAs é um fator de impacto para saúde, sendo 

utilizado como indicador de medidas colaborativas de avaliação da qualidade e segurança dos 

cuidados prestados aos pacientes, destaca-se que são necessários a qualificação profissional e 

um serviço organizado para que os profissionais envolvidos possam proporcionar um cuidado 

competente ao paciente neonatal (MONTANHOLI et. al, 2011). Diante do exposto, emergiu 

como questão de pesquisa: Quais competências o enfermeiro deve possuir para gerenciar os 

eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal? 

 Para responder a questão de pesquisa foram definidos os seguintes objetivos para o 

estudo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Mapear as competências do enfermeiro para o gerenciamento dos eventos adversos na 

UTI Neonatal. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 -Descrever as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na UTI Neonatal.  

 -Identificar os eventos adversos ocorridos na  UTI Neonatal. 

 -Relacionar as atividades desenvolvidas nos eventos adversos com as competências 

profissionais. 

 

 

 Ao realizar o levantamento sobre a atuação do enfermeiro mediante aos eventos 

adversos na UTIN, foi encontrada uma baixa produção nas principais bibliotecas virtuais 

(BVS e PubMed) e bases de dados on-line (Scielo e LILACS). Elencando como descritores, 

Eventos Adversos, Neonatal e Unidade de Terapia Intensiva, com recorte temporal de 2004 a 

2016, foi possível selecionar 19 obras que abordassem o objeto de estudo, o que representa 

para a pesquisa científica, uma baixa produção em relação à temática. Baseado nisso, a 

realização do estudo justifica-se, também, pelo ineditismo ao estabelecer uma relação 

científica entre as competências profissionais, eventos adversos e a UTIN. 

 Vale pontuar ainda que, Ventura e colaboradores (2012) ressaltam que os estudos que 

abordam este tema ainda são escassos, principalmente pela dificuldade da metodologia 

empregada para avaliação. Sugerem ainda, que novas pesquisas, com metodologias 

específicas para a determinação de eventos adversos devem ser realizadas em outras UTINs, 

para a comprovação desses resultados e o desenvolvimento de estratégias para a prevenção 

desse problema relacionado com a qualidade da assistência à saúde.  

 A relevância do estudo é fundamentada na discussão acerca da atuação do enfermeiro 

mediante a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013. Ao se 

evidenciar que os eventos adversos provém de uma deficiência na assistência de enfermagem 

(BECCARIA et al, 2009), e partindo do princípio que a assistência ao recém-nascido exige do 

enfermeiro melhor qualificação e atenção (BARBOSA, 2004), o estudo poderá propiciar base 

teórica, critica e reflexiva em relação às competências que o profissional deve desenvolver 

durante sua atuação na UTIN, considerada de alta complexidade. Além disso, poderá validar 

as ações de gerenciamento do cuidado na UTIN, bem como apontar as habilidades necessárias 

para o enfermeiro desenvolver essas ações no setor.   
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 Em relação à Pesquisa, o estudo poderá estabelecer uma articulação entre a teoria das 

competências profissionais, proveniente da área de Engenharia de Produção,  e o 

gerenciamento de enfermagem, resultando num produto interdisciplinar para a pesquisa em 

Enfermagem. Possibilitará também, apontar novos teóricos e bases conceituais que poderão 

ser trabalhados pelos integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cidadania e Gerência 

em Enfermagem (NECIGEN) da Universidade Federal Fluminense. Já em relação ao Ensino, 

o estudo pode trazer à tona a necessidade de disciplinas que abordem diretamente a temática 

da Segurança do Paciente na graduação e nos diferentes níveis de pós-graduação em 

Enfermagem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - SUBSÍDIOS TEÓRICOS PARA A 

ELUCIDAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Neste capítulo são apresentadas as concepções teóricas que serviram de base para a 

compreensão da temática e construção do estudo. 

 

2.1 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: DO NASCIMENTO À CONSOLIDAÇÃO 

 

O termo competência teve sua origem nas ciências da organização, em meio à crise do 

modelo de organização taylorista/fordista de mundialização da economia. Devido à crescente 

competição nos mercados e a decorrente necessidade de qualificar os produtos e flexibilizar 

os processos de produção (ALMEIDA, 2004), emerge com conceitos complementares por não 

ser um termo novo no mundo do trabalho (MORAES, 2003). Corroborando com a 

organização do trabalho, o termo competência pode ser interpretado ainda, como uma noção 

que atende ao pensamento pós-moderno, como mecanismo de adaptação dos indivíduos à 

instabilidade da vida (PERES, 2006), bem como, uma aptidão em enfrentar uma série de 

situações análogas, mobilizando de forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos 

recursos cognitivos (PERRENOUD, 2002). 

 Esse conceito engloba os aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos presentes em 

uma atividade laboral, mostrando que competência tem a ver com o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à conclusão de uma 

determinada tarefa (DURAND, 1998). Embora, se apresente num caráter polissêmico, se faz 

necessário ressaltar a importância desse conceito por se apresentar não como uma lacuna entre 

a teoria e a prática, mas sim a sustentação da base de convicções numa fundamentação 

teórica, conhecimento de causa e no domínio da realidade social onde os profissionais estão 

inseridos (RUTHES; CUNHA, 2008) sendo um aspecto não observável diretamente já que 

está associada às atividades profissionais. 

 Ao tratar do ambiente profissional, o sociólogo francês, Phillipe Zarifian (2012, p. 72) 

defende que “Competência é um entendimento prático de situações que se apoia em 

conhecimentos adquiridos e os transformam a medida em que aumenta a diversidade das 

situações.”  O que demonstra que a competência do indivíduo não é um estado e não se reduz 

a um conhecimento específico, mas sim a contextualização em que está inserida. Em outras 
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palavras, é possível compreender que os conhecimentos só se elevam a status de competência 

à medida que são utilizados e comunicados socialmente (FLEURY; FLEURY, 2001). 

 A partir de teóricos como Zarifian, modelos de competências profissionais vêm sendo 

construídos e se destacando nas organizações e instituições que visam melhorar o 

desempenho dos profissionais envolvidos. Diante dos diferentes modelos, utilizou-se para 

elucidar o presente estudo, o modelo de competências de Fleury & Fleury já que esse se 

fundamenta nos conceitos de Zarifian. 

 No livro Estratégias Empresariais e Formação de Competências (2004), Maria Tereza 

Leme Fleury e Afonso Carlos Correa Fleury, professores de Sociologia e Engenharia da 

Fundação Getúlio Vargas e Universidade de São Paulo respectivamente, sugerem um modelo 

de competências profissionais. Conceitualmente, corroboram a discussão anteriormente 

apresentada, destacando que a competência não se limita aos conhecimentos teóricos e 

empíricos adquiridos pelo indivíduo ao longo de sua vida e, muito menos, encontra-se 

somente associada na tarefa que este indivíduo desempenha. Tampouco que o trabalho é 

somente o conjunto de simples tarefas associadas a um cargo, esclarecendo assim, que a 

competência que o indivíduo mobiliza em detrimento de uma situação profissional se 

apresenta mais mutável e complexa.  

 E, é nesse contexto de transformações e incertezas no ambiente externo à organização, 

que a noção de competência emerge como fundamental (FLEURY & FLEURY, 2004). Em 

sumo, a competência gera no sujeito ou na instituição, o interesse em transformar 

positivamente as condições de trabalho com objetivo de oferecer subsídios para a eficácia das 

atividades (GOMES et al, 2011) devendo agregar valores para a organização e para o 

indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2001). A partir dos conceitos e desenvolvimento da teoria, os 

autores construíram um modelo de competências profissionais, resumidas na figura a seguir: 
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Figura 1 - Competências como fonte de valor para o Indivíduo e a Organização. Niterói, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Fleury e Fleury (2004, p. 30) 

  

Com base no exposto, adotou-se para esse estudo, o conceito elaborado por Fleury e 

Fleury, que define competência como: “um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”.  (2004, p. 30) 

 

2.1.1 A Incorporação dos Modelos de Competências Profissionais na Enfermagem 

 

O enfermeiro, inserido no trabalho em saúde, deve se apropriar de uma postura 

inovadora, ser crítico, ser criativo, e ter consciência de suas responsabilidades ética, política e 

profissional (BENITO et al, 2012), sendo que, para isso, é necessário que desenvolva 

competências que só se manifestam na atividade prática (ZARIFIAN, 2001). Com o decorrer 

do tempo, houve um movimento de instauração de modelos de competências  cujas principais 

consequências foram sentidas nos âmbitos da educação e do mundo do trabalho (WITT, 

2005). No contexto atual, o modelo de competências profissionais vem provocando 

transformações no processo de trabalho do enfermeiro já que o cenário hospitalar enfrenta 

mudanças tecnológicas e apresenta novas exigências do paciente (CAMELO, 2012). Para 
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isso, estudos atuais têm como objetivo levantar as competências profissionais do enfermeiro a 

fim de proporcionar a esses, uma base teórica de reflexão.  

  Kobayashi (2007) ao construir o perfil de competências profissionais baseando-se, 

também, em Fleury e Fleury (2001), elegeu como competências profissionais: o saber agir, o 

comunicar, mobilizar recursos, o aprender, saber comprometer-se, saber assumir 

responsabilidades e ter visão estratégica, além de definir cada uma em sua esfera de 

significado. Assim, a competência de saber comprometer-se e saber assumir 

responsabilidades englobam, além da iniciativa e interesse, a busca de alternativas para 

resolução de problemas, participação ativa e contribuição para o desenvolvimento das 

atividades do grupo, sendo necessário mobilizar recursos e prover condições operacionais 

viáveis para esta finalidade para um adequado desenvolvimento desta competência em 

serviço. 

 O saber aprender consiste na inclusão de novos conceitos, métodos de trabalho e de 

busca de alternativas para dar continuidade ao processo de trabalho de modo a ocasionar 

melhores desempenhos na entrega. A visão estratégica consiste na responsabilização dos 

elementos por cada parte e o todo de sua área de governabilidade, tendo foco no 

desenvolvimento das pessoas, no processo e na conciliação dos interesses da empresa e do 

profissional. A dificuldade do desenvolvimento desta competência pode estar associada à 

inserção do profissional numa Instituição em que o desenvolvimento está vinculado do cargo 

que ocupa, não havendo um plano de carreira por competências ou  agregação de valor 

individual e reconhecimento de seu trabalho. 

 A competência saber comunicar-se engloba a utilização de instrumentos da tecnologia 

como forma de facilitar o diálogo entre as equipes de forma a diminuir o número de papéis 

protocolados circulantes bem como reuniões desnecessárias. O saber agir está relacionado ao 

saber o que fazer e por que fazer, ou seja, atuar de forma consciente e reflexiva estabelecendo 

correlações com a tomada de decisão, necessária á organização da instituição. Por último, a 

mobilização de recursos é uma das competências que para ser desenvolvida, exige outras 

competências previamente desenvolvidas, consistindo na alocação de recursos materiais e 

financeiros necessários para a viabilização dos projetos planejados.  

 A partir do exposto e da elucidação sobre o universo das competências, é possível 

notar a relação existente entre essa temática e o processo de trabalho em enfermagem, como 

demonstrado anteriormente. Com isso, a fim de dar continuidade às discussões, elegeu-se a 
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Unidade de Terapia Intensiva Neonatal como espaço para o aprofundamento e inserção do 

estudo das competências profissionais. 

 

2.2 A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UM CENÁRIO DE 

DESAFIOS PARA A GERÊNCIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

O recém-nascido (RN) corresponde ao ser humano que se encontra no intervalo do 

nascimento até os 28 dias de vida (FIGUEIREDO et al, 2009). Ao nascer, o neonato deve 

receber um atendimento diferenciado ainda na sala de parto, através da avaliação de alguns 

parâmetros de sua fisiologia a fim de identificar sinais de complicações provenientes da vida 

intrauterina e do período do parto (BRASIL, 2011).  

 Dentre esses parâmetros destacam-se, a idade gestacional, sendo considerado RN a 

termo, o neonato cuja idade compreenda de 37 a 42 semanas, pré-termo, aqueles que têm 

menos de 37 semanas, e pós-termo, os que nasceram a partir da 42 semanas 

(FORMIGA;LINHARES, 2011), de modo que quanto mais distante da idade gestacional 

ideal, maior o risco para complicações.  

 Além desse, destaca-se também o peso ao nascer, sendo considerado recém-nascido de 

baixo peso aquele com peso menor que 2.500 gramas no momento do nascimento, podendo 

ser classificado em baixo peso ao nascer (1.501 a 2.500g), muito baixo peso ao nascer (1.001 

a 1.500g) e extremo baixo peso ao nascer (menos de 1.000g), demonstrando que quanto 

menor o peso desse RN, maior o risco de vida ele se apresenta (CLOHERTY; 

EICHENWALD;STARK, 2009). 

 Ainda vale apontar que a Escala de Apgar também corresponde a um dos protocolos 

importantes da avaliação do RN. Através de um escore, essa escala avalia, no 1º e no 5º de 

vida, cinco sinais clínicos gerais: esforço respiratório, frequência cardíaca, tônus muscular, 

irritabilidade e cor, sendo que, se o neonato apresentar, minimamente, um Score menor que 7 

no primeiro e no quinto minuto, ele deve ser encaminhados pelos profissionais a fim de 

avaliar sua sobrevida (BRASIL, 2012b). De acordo com os resultados dessas avaliações, esse 

RN pode apresentar complicações clínicas que devem ser acompanhadas na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).  

 A UTIN constitui um ambiente terapêutico apropriado para tratamento do RN já que, 

em decorrência da sua especificidade e grande diversidade tecnológica, a assistência de 
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enfermagem, nessas unidades, traz em seu escopo particularidades que a diferenciam das 

outras (SILVA et al, 2008).  

 De acordo com a Portaria 930/12 do Ministério da Saúde (BRASIL 2012), esse setor 

deve ser constituído a partir do parâmetro de necessidade populacional: para cada 1000 

nascidos vivos poderão ser contratados 2 leitos na UTIN, além disso deve garantir os aspectos 

relacionados à humanização da assistência como a garantia de livre acesso e/ou permanência 

dos pais. O Ministério da Saúde (MS) destaca ainda que os profissionais responsáveis pelo 

cuidado nesse setor devem ser altamente especializados  ou possuir experiência na sua função 

a fim de garantir um atendimento de qualidade a essa parcela da população. 

 Dentre os profissionais atuantes na UTIN, o enfermeiro se torna um especialista 

fundamental no cuidado a esse paciente, uma vez que realiza suas atividades nas 24 horas do 

dia, exercendo funções específicas na adaptação do RN à vida extrauterina por meio da 

manutenção do equilíbrio térmico, quantidade de umidade, luz, som e estímulo cutâneo 

adequado.  

 Cabe ainda destacar a observação constante do quadro clínico, através do exame 

físico, monitorização dos sinais vitais e emprego de procedimentos de assistência 

especializada, administração da alimentação adequada a fim de suprir as necessidades 

metabólicas dos sistemas orgânicos em desenvolvimento, se possível auxiliando e orientando 

a mãe para o aleitamento materno. Além disso, é responsável pelo controle de infecções, a 

educação dos pais e familiares, o gerenciamento do cuidado, coordenação, ensino e a 

supervisão dos cuidados de enfermagem prestados  (SANTOS et al, 2007). 

 Administrativamente, o enfermeiro é responsável por realizar o gerenciamento da 

unidade, no que diz respeito à provisão de recursos materiais, organização e supervisão do 

cuidado, gerenciamento da equipe de enfermagem por meio de escalas de trabalho e 

padronização da assistência de enfermagem (MONTANHOLI et al, 2011).  Dentro do 

gerenciamento de enfermagem, emerge como atividade do enfermeiro, a gerência do cuidado, 

sendo essa, um desafio para a assistência ao cliente neonatal. 

 

2.2.1 A Gerência do Cuidado: Expandindo os Horizontes da Práxis de Enfermagem 

 

Nos primórdios da Enfermagem, havia uma dicotomia no discurso das enfermeiras, o 

que evidenciava a existência da dualidade nas atividades do profissional: o cuidar e o 
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administrar. Após a mudança na formação dos saberes e fazeres do enfermeiro, emergiu a 

discussão sobre a elaboração do conceito de gerência do cuidado, o qual demonstrou uma 

relação dialética entre o cuidar e o administrar, diferente da dicotomia presente nas discussões 

anteriores (CHRISTOVAM, 2009). 

 Após a consolidação do conceito, foi possível notar que a gerência do cuidado baseia-

se em instrumentos do cuidado em saúde, os quais envolvem a tríade ambiente, profissional e 

o paciente, como apresentada pelos autores: 

 

A gerência do cuidado de enfermagem abrange as ações de cuidado direto e  

indireto, de caráter instrumental e expressivo realizado de forma integrada e 

articulada, cuja finalidade é oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade aos 

clientes/usuários dos serviços de enfermagem. (CHRISTOVAM et al, 2012, p.740). 

 

 Para exercer a gerência do cuidado, o enfermeiro deve desenvolver determinadas 

habilidades. Christovam (2009) advoga que as habilidades do enfermeiro para a gerência do 

cuidado de enfermagem são: a habilidade cognitiva, habilidade analítica, habilidade 

comportamental e habilidade de ação.  

 As autoras elucidam que a habilidade cognitiva diz respeito ao aprendizado sobre 

administração e cuidado a partir de conhecimentos existentes sobre definição de objetivos, 

formulação de políticas e categorização de problemas partindo do conhecimento individual 

para compreender o coletivo, destacando a capacidade da enfermeira para o planejamento, a 

identificação de problemas e possíveis soluções.  

 Já a habilidade analítica, está relacionada à decomposição dos problemas 

administrativos e assistenciais, identificando as variáveis fundamentais, estabelecendo 

relações de causa e efeito na busca de novas soluções, objetivos, prioridades e alternativas de 

ação, o que enfatiza a capacidade do enfermeiro em tomar decisões utilizando-se do 

pensamento crítico e de ferramentas gerenciais e assistenciais, além da capacidade de avaliar 

o contexto e as necessidades de saúde dos indivíduos, família e comunidade, bem como, 

avaliar o contexto, o ambiente e a cultura organizacional e da equipe de enfermagem e da 

equipe multiprofissional; e a capacidade de avaliar os resultados.  

 A habilidade comportamental engloba a interação humana, a aplicação de padrões 

alternativos conhecidos e validados socialmente, como formas de comunicação e de 

integração grupal, bem como de exercer ou lidar com poder e autoridade. Para isso, o 

enfermeiro deve desenvolver as habilidades de liderança, comunicação, de articulação, de 
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negociação, de delegação e de trabalhar em equipe. Já na habilidade de ação, a enfermeira 

deve desenvolver a capacidade de interferir intencionalmente no sistema organizacional, ou 

seja, a capacidade de transformar objetivos, valores, conhecimentos e alternativas 

comportamentais em formas efetivas de ação voltadas para a prestação do cuidado direto e 

indireto, envolvendo também, o comprometimento com a missão socioeconômica da 

instituição. Para tal, é necessário que o profissional apresente coordenação, supervisão, 

controle, avaliação do processo e dos resultados e a execução de procedimentos técnicos, por 

exemplo. 

 Porém, ao se discutir as habilidades de gerência do cuidado, deve-se levar em 

consideração que essas estão intimamente relacionadas às competências gerenciais, como 

salientam Ruthes e Cunha (2007) ao definir que as competências englobam os conhecimentos, 

as habilidades e as atitudes. Por isso, a fim de complementar a discussão, é importante apontar 

que as competências gerenciais do enfermeiro são: Atenção à saúde, Tomada de decisão, 

Liderança, Comunicação, Educação Permanente e Administração e Gerenciamento (PERES; 

CIAMPONE, 2006). 

 Para Peres e Ciampone (2006), a atenção à saúde está centrada em todo o trabalhado 

do enfermeiro, de modo a atender o paciente de forma integral, fornecendo suporte às suas 

necessidades. Para desenvolver essa competência, ele faz uso de instrumentos do trabalho 

gerencial como planejamento, organização, coordenação e controle.  

 Sade, Peres e Wolff (2014) destaca a tomada de decisões referindo-se à capacitação do 

futuro profissional para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas. Já a 

competência de liderança abarca o trabalho em equipe multiprofissional, envolvendo o 

compromisso, a responsabilidade, a empatia, a habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de modo efetivo e eficaz. Em relação à comunicação, apontam 

que está relacionado a interação com outros profissionais e o público num geral.  

 A educação permanente está relacionada à capacidade do profissional desenvolver 

outros profissionais. Para isso, o enfermeiro deve utilizar de conhecimentos de administração 

como: planejamento, políticas de desenvolvimento de recursos humanos, organizações de 

aprendizagem pautadas em métodos ativos, conhecimento do processo de trabalho, cultura 

organizacional, negociação, trabalho em equipe, comunicação, qualidade de vida no trabalho, 

saúde do trabalhador, leis trabalhistas, gerenciamento de pessoas e educação continuada 

(PERES; CIAMPONE, 2006). E, por último, a administração e gerenciamento está 
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relacionada à força de trabalho, os recursos físicos e materiais e de informação, além da 

aptidão para o empreendedorismo, a gestão, para ser empregador ou líder na equipe de saúde 

(SADE;PERES;WOLFF, 2014). 

 Por fim, corroborando ao exposto e com o objetivo de elencar as ações de gerência do 

cuidado, Santos e colaboradores (2013), destacam oito ações que abrangem essa perspectiva: 

Dimensionar a equipe de enfermagem, exercer liderança no ambiente de trabalho, planejar a 

assistência de enfermagem, educar/capacitar a equipe de enfermagem, gerenciar os recursos 

materiais, coordenar o processo de realização do cuidado, realizar o cuidado e/ou 

procedimentos mais complexos e avaliar o resultado das ações de enfermagem.  

 Diante do universo gerencial e a complexidade envolvida na atuação do enfermeiro na 

UTIN, uma das inquietações gerenciais desse profissional tange a Segurança da Clientela, 

uma vez que, no início da década passada, a qualidade da assistência passou a ser o centro da 

discussão dos grandes órgãos relacionados à saúde. 

  

2.3 SEGURANÇA DO PACIENTE: A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM FOCO 

 

Em meados dos anos 2000, a Segurança do Paciente passa a incorporar as pesquisas 

internacionais relacionadas a saúde a fim de garantir a qualidade da assistência. Tal fato, 

despertou em vários países da América e Europa, iniciativas para criação de institutos, 

associações e organizações voltadas à questão da segurança do paciente (CASSIANI, 2005). 

Diante disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu em 2004, a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient Safety), com objetivo 

principal de definir e identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas 

partes do mundo.  

 Especificamente, a Aliança buscava definir questões prioritárias para a pesquisa na 

área de segurança do paciente que apresentassem alta relevância para países em todos os 

níveis de desenvolvimento, como assistência as diferentes faixas etárias e gêneros, os eventos 

adversos relacionados ao sistema de medicação e a competências profissionais em saúde 

(WHO, 2009). 

 Corroborando com as discussões relacionadas a Segurança do Paciente, o Institute of 

Medicine publicou  na mesma época o To Err is Human provocando um alarde na classe 

médica e pública de vários países devido a estimativa de 44 a 98 mil óbitos a cada ano, nos 
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Estados Unidos (EUA), decorrentes de Eventos Adversos (KOHN et al, 2000). Fato esse, 

contribuiu para a emersão da necessidade de implantar medidas que atendessem à demanda de 

tais eventos não desejáveis na assistência à saúde. Autoridades da OMS perceberam a 

importância da participação do Brasil, não apenas pelo grande número de serviços de saúde 

do país, mas pelas ações prioritárias colocadas em prática, que têm gerado melhorias na 

assistência à população (BRASIL, 2008).   

 Com isso, em 2007, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável 

por questões relacionadas à segurança do paciente, traçou alguns objetivos com o intuito de 

identificar os problemas e especificidades da segurança nos serviços de saúde. Estabeleceu 

ainda que a segurança do paciente é um dos critérios básicos para alcançar a qualidade de 

atenção ao paciente, sendo que as diferentes visões dos profissionais ajudam a definir quais 

são as prioridades nacionais, o que colaborou para a construção de um projeto adaptado à 

realidade brasileira nas linhas do programa da OMS, tendo como destaque metas, como: 

higienização das mãos, a segurança do sangue e hemoderivados em transfusões, a 

administração segura de medicamentos em procedimentos cirúrgicos, o saneamento e o 

gerenciamento dos resíduos (BRASIL, 2008). 

 Por se tratar de uma profissão que envolve a atenção integral ao paciente (FILIZOLA; 

FERREIRA, 1997), a Enfermagem, representada pelo Conselho Regional de Enfermagem de 

São Paulo (COREN - SP) e associada à Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do 

Paciente (REBRAENSP - Pólo São Paulo), lançou a cartilha com os 10 passos para a 

Segurança do Paciente (2010) com o objetivo de contemplar os principais pontos que geram 

impacto direto na prática assistencial. Para isso, elencou-se como passos: 1. Identificação do 

paciente, 2. Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das mãos, 3. Conexões Corretas - 

Cateteres e sondas, 4. Cirurgia segura, 5. Administração Segura - Sangue e 

hemocomponentes, 6. Paciente envolvido com sua própria segurança, 7. Comunicação efetiva, 

8. Prevenção de queda, 9.  Prevenção de úlcera por pressão e 10. Segurança na utilização de 

tecnologia. (BRASIL, 2010) 

 Mediante ao cenário que estava emergindo internacionalmente, o Ministério da Saúde 

lançou a Portaria Nº 529, de 1º de Abril de 2013, implantando o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado 

em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, propondo como 

estratégias: 
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 I - elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança 

do paciente;  

II - promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de 

saúde em segurança do paciente; 

III - inclusão, nos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, 

indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente; 

IV - implementação da campanha de Comunicação Social sobre Segurança do 

Paciente, voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade; 

V - implementação do sistema de vigilância e monitoramento de incidentes na 

assistência à saúde, com garantia de retorno às unidades notificantes; 

VI - promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento 

organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de 

incidentes, com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual;  

VII - articulação com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de 

Educação, para inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de 

formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação. (BRASIL, 2012, 

p.1) 

 

 Como demonstrado, a preocupação com a Segurança do Paciente alcançou proporções 

inimagináveis, tendo integrado a agenda dos encontros científicos dos profissionais da saúde e 

a pauta de reuniões gerenciais nos serviços de saúde. Além disso, percebe-se que a mídia de 

comunicação de massa tem veiculado, de forma mais acentuada (BRASIL, 2013c) a 

Segurança do Paciente aos erros ou falhas provenientes da assistência ao paciente, 

denominados Eventos Adversos. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS NA SAÚDE 

 

Eventos Adversos são definidos como incidentes que atingiram o paciente e 

resultaram num dano ou lesão, não atribuída a evolução natural da doença (LEAPPE, 2002), 

podendo representar um prejuízo temporário, permanente ou até mesmo a morte entre os 
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usuários dos serviços de saúde (WHO, 2008a; RUNCIMAN, 2009). Esses tem se constituído 

um sério problema de saúde pública por ser responsável pelas internações, re-hospitalização e 

óbitos que, consequentemente, levam ao aumento considerável dos gastos em saúde 

(KELLOGG; HAVENS, 2003). Os eventos adversos podem ser classificados quanto à 

previsibilidade, frequência, gravidade/severidade, causalidade e seriedade.  

          Em relação a previsibilidade, Marodin e Goldim (2009), destacam que os eventos 

adversos previstos são aqueles que já estão descritos na literatura, na monografia do produto, 

no manual do investigador, ou no protocolo do estudo. Já os imprevistos são  aqueles que 

ainda não estão descritos, incluindo eventos que possam ser sintomaticamente e 

fisiopatologicamente relacionados a outro já descrito, mas que diferem desse evento pelo grau 

de gravidade e especificidade. Quanto a frequência, os eventos adversos são considerados 

como: muito comuns, quando a freqüência é maior ou igual a 10,00% em relação ao total de 

eventos; comuns, quando a frequência é maior ou igual a 1,00% e menor que 10,00%; 

considerados incomuns, quando maior ou igual a 0,10% e menor que 1,00%; raros, maior ou 

igual a 0,01% e menor que 0,10%; e muito raros, com frequencia menor que 0,01% 

(WORLD, 1995). 

          Dentro da classificação gravidade e severidade, Naranjo (1991) demonstra que os 

eventos adversos possuem uma classificação de acordo com seu grau, sendo estes leves, 

moderados, graves/severos e letais. Considerados leves são aqueles que não requerem 

tratamento específico, nem suspensão do medicamento, não sendo necessária administração 

de antídotos, nem hospitalização. Moderados são os que  alteram a atividade normal do 

paciente e exigem a modificação da terapia medicamentosa, apesar de não ser necessária a 

suspensão do fármaco agressor, podendo provocar ou prolongar a hospitalização e exigir 

tratamento específico; Os graves, são potencialmente fatais, requerem interrupção da 

administração do fármaco e tratamento específico, exigem hospitalização ou prolongamento 

da estadia de pacientes já internados e os letais, contribuem direta ou indiretamente para a 

morte do paciente (NARANJO, 1991). 

 Em relação à seriedade, são englobados os eventos adversos sérios e não-sérios, 

classificados de acordo com a consequência resultante desse evento. Os eventos adversos 

sérios são definidos como aqueles que resultam qualquer experiência adversa com fármacos, 

ou produtos biológicos, ou dispositivos, ocorrendo em qualquer dose e que resulte em 

qualquer um dos seguintes desfechos: óbito; evento adverso potencialmente fatal (aquele que, 
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na opinião do notificante, coloca o indivíduo sob risco imediato de morte devido ao evento 

adverso ocorrido); incapacidade/invalidez persistente ou significativa; exige internação 

hospitalar do paciente ou prolonga internação preexistente; anomalia congênita ou defeito de 

nascimento (BRASIL, 2008). 

Incluídos nesse contexto, estão relacionados os erros de medicação, identificação do 

paciente, quedas do paciente, extubação, queimaduras durante procedimentos, hemorragias 

por desconexão de drenos e cateteres (NASCIMENTO et.al, 2008), além de infecções 

associadas ao cuidado, falhas de comunicação e erros em procedimentos cirúrgicos (BRASIL, 

2013c). 

Os Erros de medicação são definidos como qualquer evento evitável que pode causar 

ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente enquanto o 

medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor 

(NCCMERP, 1998). Esse conceito, em alguns momentos, é interpretado equivocadamente 

como reação adversa, que corresponde a uma resposta ao 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, ou seja, são reações já 

descritas pelos laboratórios responsáveis e que, quando ultrapassa os parâmetros descritos 

pelo fabricante, podem gerar eventos adversos (RISSALTO et al, 2008). Esses dois conceitos 

englobam os eventos adversos no sistema de medicação, que podem ser evitados nas três 

principais fases do processo de medicação (prescrição, dispensação e administração), as quais 

envolvem ações multiprofissionais de equipes médicas, de enfermagem e farmacêuticas 

(SILVA et al, 2011;  WULFF et al, 2011; RADUENZ et al,  2010; HOGAN et al,  2008).  

Intimamente relacionados aos erros de medicação, estão os eventos adversos 

relacionados à identificação do paciente. Estudos realizados em diferentes partes do Brasil 

demonstraram que a grande parte dos erros que ocorrem na administração de medicamentos 

está associada aos problemas de identificação (NEVES; MELGAÇO, 2011; OPTIZ, 2006). A 

falha na identificação de um paciente associa-se, principalmente, aos equívocos no 

cadastramento nos serviços de saúde devido a nomes difíceis ou oriundos de outras culturas e 

a pacientes com nomes iguais ou semelhantes internados no mesmo quarto que podem 

provocar desde uma troca de medicamentos até a troca de bebês em maternidades (BRASIL, 

2013c). 
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 As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em 

instituições de saúde. Além dos danos físicos e emocionais, as quedas afetam a confiança do 

paciente e da família nos serviços de saúde, acarretando custos desnecessários às instituições 

pelo aumento do tempo de hospitalização, intervenções, tratamentos e exames para reduzir os 

possíveis danos causados aos pacientes (ibid).   

 Os equipamentos e dispositivos para a saúde podem representar outra fonte de risco 

para a ocorrência de eventos adversos por exigir do profissional da saúde conhecimento e 

atenção para operá-los. Nesse universo, pode-se citar as programações inadequadas das 

bombas de infusão, o superaquecimento de aparelhos, podendo provocar queimaduras nos 

pacientes; até mesmo, medicamentos concentrados que necessitam ser diluídos para poderem 

ser administrados na dose prescrita (WACHTER, 2010). 

Infecções de sítio cirúrgico, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções 

associadas a cateteres e infecções do trato urinário associadas ao uso de sondas correspondem 

a outros eventos importantes, principalmente quando associados à infecção. Em relação aos 

procedimentos cirúrgicos, destacam-se as cirurgias em sítio errado, complicações anestésicas, 

corpos estranhos deixados no corpo do paciente durante o procedimento, além de hemorragia 

ou hematoma pós-operatório, infecção de ferida pós-operatória e óbitos de pacientes 

cirúrgicos com graves complicações tratáveis (GOUVÊIA; TRAVASSOS, 2010). Por fim, 

existem ainda os eventos relacionados às falhas no processo de comunicação tais como 

prescrições ou ordens verbais de informações relativas a resultados de exames e a falta de 

processos de comunicação integrados entre as diversas equipes de profissionais e os serviços 

de saúde configuram essa classificação dos eventos adversos. 

 Ressalta-se que para os eventos expostos, existem diretrizes estabelecidas pelo 

Programa Nacional de Segurança do Paciente através de seis protocolos: higienização das 

mãos, cirurgia segura, prevenção de úlcera por pressão, identificação do paciente, prevenção 

de quedas e prescrição e, o uso e administração de medicamentos. O Programa enfatiza ainda 

que esses protocolos devem ser trabalhados nas instituições de saúde para reduzir os danos 

causados aos pacientes hospitalizados e consequentemente, a redução dos respectivos índices 

(BRASIL, 2013b). 

 Como demonstrado, os EAs são objetos de atenção no cenário hospitalar, atualmente. 

Por pertencer a esse ambiente, a UTIN não apresenta um quadro muito diferente. A presença 

desses eventos tem se tornado um importante desafio na assistência aos recém-nascidos, uma 



34 

 

 

 

vez que estima-se que 15% de todas as admissões nessas unidades são seguidas de EAs 

(KOHN, 1999; CARVALHO, 2002). Porém devido a escassez de estudos, principalmente de 

caráter epidemiológico nesta área, ocorre uma maior dificuldade na discussão de assuntos em 

torno desta temática (VENTURA et. al, 2012). Baseando-se nisso e, a fim de ratificar a 

premissa do autor anteriormente citado, elaborou-se um panorama acerca dos principais 

eventos adversos encontrados na UTIN. 

 

2.5 EVENTOS ADVERSOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL  

 

Com o intuito de verificar o estado da arte acerca dos Eventos Adversos na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal e analisar as ações dos Enfermeiros mediante a esses eventos, 

elaborou-se uma revisão integrativa da literatura no período de Junho de 2014.  De acordo 

com Mendes e colaboradores (2008) para realizar a revisão integrativa, deve-se atentar as 6 

etapas essenciais à sua construção, sendo elas: 1- Identificação do tema e seleção da hipótese 

ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2- Estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3- Definição 

das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4- 

Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5- Interpretação dos resultados; 6- 

Apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  

Como primeira etapa da revisão integrativa, realizou-se a busca de obras relacionadas 

ao tema,utilizando a Estratégia PICO que representa a união da primeira letra das palavras 

Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes (no idioma português significa desfecho), 

quatro componentes fundamentais da questão de pesquisa e da pergunta para a busca 

bibliográfica (STONE, 2007). Utilizada na formulação de questões de pesquisa relacionadas a 

diversas áreas, essa estratégia é considerada eficaz na busca das obras potenciais uma vez que, 

maximiza a recuperação das informações necessárias, foca o escopo da pesquisa e evita a 

realização de buscas desnecessárias (SANTOS et. al, 2007).  

Para tal formulação, foram utilizados os descritores baseados no tema central do 

estudo e de acordo com o MeSH (Banco de descritores dos artigos indexados na PubMed): 

P = "newborn", I = " intensive care" , e O = "adverse effect", resultando na sigla PIO, por não 

ter uma comparação a ser feita, e na questão: Quais são os eventos adversos que ocorrem em 

terapia intensiva neonatal?  
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Como resultado, obteve-se um quantitativo de 627 produções. Na segunda etapa da 

revisão integrativa, foi feita a leitura dos resumos dos artigos e o refino da busca, tendo como 

critérios de inclusão, artigos científicos no idioma inglês que estivessem disponíveis no 

formato de texto completo, com recorte temporal de 2004 a 2016 e que atendiam aos 

objetivos do estudo. Foram utilizados como critérios de exclusão, obras que não abordassem 

especificamente o tema de gerenciamento, atuação do profissional ou evidências de eventos 

adversos na unidade neonatal, tendo como resultado três artigos que se adequaram ao 

propósito da pesquisa. Ressalta-se que a busca das obras ocorreu no período de fevereiro de 

2014 a fevereiro de 2016 e os descritores utilizados estão no idioma inglês com o objetivo de 

aperfeiçoar a busca das obras já que a Estratégia PICO engloba várias bases de dados 

estrangeiras.  

Com o intuito de aprimorar a pesquisa, utilizou-se da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) para a busca bibliográfica de evidências complementares através de descritores ou 

palavras textuais, siglas e sinônimos ainda com a associação dos operadores booleanos 

representados por AND,OR ou NOT. Foram eleitos os descritores em português: "eventos 

adversos", "neonatal", " Unidade de Terapia Intensiva Neonatal" e em inglês: “neonatal 

intensive care unit”, “newborn”, “adverse effect” utilizando o operador booleano AND para o 

cruzamento dos termos.  

Como critérios de inclusão, foram selecionadas obras englobando artigos científicos, 

dissertações e teses nos idiomas inglês, espanhol e português, que estejam disponíveis no 

formato de texto completo, com recorte temporal de 2004 a 2016 e que atendam aos objetivos 

do estudo. Foram utilizados como critérios de exclusão, obras que não abordassem 

especificamente o tema de gerenciamento, atuação do profissional ou evidências de eventos 

adversos na unidade neonatal, do tipo nota prévia, revisões sistemáticas e integrativas e as que 

se repetiam. O quadro 1 demonstra o resultado da associação de descritores e as bases de 

dados. 

Quadro 1 - Resultados da associação dos descritores para a busca de obras potenciais. 

Niterói, RJ, 2016. 

Descritores e 

Cruzamentos 
MEDLINE CINAHL LILACS IBECS 

eventos adversos AND  

neonatal 
9 143 30 3 
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eventos adversos AND 

Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

2 64 7 1 

neonatal AND Unidade 

de Terapia Intensiva 

Neonatal 

3.765 259 536 7 

Resultados 3.756 466 571 11 

   

 Após o refino da pesquisa e leitura dos resumos, foram selecionadas 16 obras que, 

somadas as selecionadas pela Estratégia PICO, totalizaram 19 obras potenciais para compor a 

revisão bibliográfica. Ressalta-se que, além do refino através da leitura dos resumos, a 

diferença entre o quantitativo de obras encontradas e o número selecionado se dá pela 

indisponibilidade gratuita quando se tenta acessá-las. Essas foram organizadas nos quadros 

2,3 e 4 de acordo com os autores, ano de realização, título e revista em que foi publicada  (no 

caso de artigos) ou universidade em que foi desenvolvido o estudo (no caso das dissertações).  

 Ao final da seleção das obras potenciais, foi realizada a categorização dos dados 

através da análise de conteúdo temática, o que permitiu construir 3 categorias: 1- Eventos 

adversos relacionados ao sistema de medicação neonatal; 2- Eventos adversos: um olhar 

assistencial, subjetivo e gerencial; 3- Uso de tecnologias assistenciais e a relação com os 

eventos adversos como demonstrado na figura 2. 

Figura 2-  Categorização da Pesquisa Bibliográfica. Niterói, RJ, 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.     
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2.5.1 Categoria 1 - Eventos Adversos relacionados ao sistema  de medicação neonatal 

 

Nessa categoria, os resultados e discussão envolvem os erros de medicação em âmbito 

neonatal. Os autores e suas obras são demonstrados no quadro 2 abaixo. 

 

 

Quadro 2 - Obras pertencentes à categoria 1. Niterói, RJ, 2016. 

Autores Ano Título 
Revista/ 

Universidade 

Otero et al. 2008 

Erros de Medicação 

em Pacientes 

internados na 

Pediatria: 

prevalência e 

resultados de um 

Programa de 

Prevenção 

 

Pediatrics 

Campino et al. 2012 

Erros na preparação 

de drogas 

intravenosas em uma 

Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

Uma fonte potencial 

de eventos adversos 

 

Anales de Pediatria 

Da Silva 2013 

Erros de  Medicação 

Na UTI Neonatal - 

Construção de um 

Protocolo Gerencial 

A Partir Dos 

Incidentes Críticos 

Universidade Federal 

Fluminense 

Luz 2014 
Erro de Medicação: a 

visão do enfermeiro 
UERJ 
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neonatologista 

Machado et al 2015 

Erros de prescrição 

em uma unidade de 

terapia intensiva 

neonatal brasileira 

Cadernos de Saúde 

Pública 

 

 Os erros de medicação correspondem a uma das principais causas dos eventos 

adversos, sendo apresentados como mais frequentes e graves em relação ao paciente neonatal 

(CAMPINO et al, 2012). Por necessitar de cuidados mais complexos e não serem responsivos 

verbalmente, os recém nascidos sofrem três vezes mais do que a população adulta (OTERO et 

al, 2008) quando ocorrem eventos não esperados na prestação de serviços a eles, o que 

demonstra a importância do processo de administração de medicamentos. 

 Da Silva (2013), em seu trabalho sobre erros de medicação na UTI Neonatal de uma 

Maternidade no Rio de Janeiro com 56 profissionais de enfermagem, classificou os erros 

encontrados de acordo National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP). O autor trouxe aspectos relacionados à dosagem, rótulo, via de 

administração e paciente, sendo possível destacar a predominância dos erros relacionados à 

administração de medicamentos no paciente errado (28,2%) e a dose do medicamento errada 

(17%). O autor retrata como a atenção ao paciente deve ser priorizada pelo enfermeiro, uma 

vez que ao administrar medicamentos como Gentamicina, Ampicilina e Fluconazol, deve-se 

ter a competência de atentar-se ao que está sendo oferecido ao recém-nascido, já que é de 

cunho profissional saber que as doses para a clientela neonatal são muito menores e 

específicas comparadas à adulta (CHAPPELL & NEWMAN, 2004).  

 Contrastando com Da Silva, Otero e cols (2008) em seus estudos sobre erros de 

medicação numa unidade pediátrica na Argentina, apresentam como erros mais comuns os 

relacionados à prescrição e administração do medicamento. Já Campino e cols, na pesquisa 

sobre Erros de preparação de drogas intravenosas de uma UTI Neonatal na Espanha, 

trouxeram como mais comuns os erros de cálculo e de precisão. Mais atual, Machado e cols 

(2015) no estudo sobre erros de medicação numa UTIN brasileira, demonstrou que os 

principal erro está relacionado à prescrição do medicamento (45,5%), sendo que desses, 

44,9% apresentam como principal fator o diluente. Num contexto próximo, Luz (2014) em 
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seu trabalho sobre erros de medicação na visão do enfermeiro neonatologista, aponta também 

que o erro de prescrição aparece, porém não é o mais significativo. 

 Mesmo assim, esses autores, junto com Da Silva, demonstraram que os erros de 

medicação mais comuns diferem de região para região, o que retrata a não existência de uma 

homogeneidade na assistência e que cada profissional responsável pelos cuidados, seja 

indireto ou direto ao paciente, têm um foco de atenção na sua prática, o que retrata a tamanha 

responsabilidade e complexidade do sistema de medicação neonatal. 

 Em relação à atuação do enfermeiro, Miasso e Cassini (2000) ressaltam que para 

administrar um medicamento com segurança e eficiência, esse profissional deve conhecer a 

ação desse fármaco no organismo, métodos e vias de administração, eliminação, reações 

colaterais, dose máxima e terapêutica, efeitos tóxicos, além de ter conhecimento da técnica de 

administração e do cliente, chamando atenção, ainda, para as instituições brasileiras que, não 

prezam pelos requisitos científicos tampouco para a supervisão de enfermeiros nesse 

processo, deixando a administração a cargo de auxiliares e técnicos, o que configura 

irresponsabilidade institucional pelos eventos que ocorrem em RN.  

 Como ação gerencial, visando à segurança do paciente, o enfermeiro deve observar os 

cinco certos: medicamento certo, paciente certo, dose certa, via de administração certa e 

horário certo. Como supervisor, o enfermeiro deve utilizar  estratégias necessárias para 

assegurar que o paciente receba sua medicação prescrita, corretamente. Como estratégias 

destacam-se: conferir a identificação dos pacientes através das pulseiras que contém os nomes 

destes em letras legíveis, questionar o paciente de seu nome completo e conferir a 

identificação do leito, levando como base, aquilo que é preconizado pelos 10 passos para a 

Segurança do Paciente (2010). 

 Se tratando de profissionais e do ambiente de trabalho relacionados à assistência 

neonatal, foi possível evidenciar que problemas relacionados à comunicação, confiança na 

equipe e monitoramento do paciente foram os que mais apareceram (DA SILVA, 2013). 

Diante disso, nota-se uma falha no processo gerencial de enfermagem, já que é de cunho do 

enfermeiro atuar na coordenação, supervisão, comunicação, observação e delegação 

(CHRISTOVAM et al, 2012). A comunicação é um fator indispensável para uma assistência 

de enfermagem eficaz, ainda mais se tratando do cuidado com o recém-nascido devido à 

especificidade das dosagens, de ser um organismo pequeno e em desenvolvimento, a 
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vulnerabilidade além de que esse paciente, não é capaz de contribuir para seu próprio cuidado, 

auxiliando a equipe com relatos subjetivos daquilo que sente.  

 Outro fator que emergiu diante das obras está relacionado às condições de trabalho 

diretamente relacionados à ocorrência de erros de medicação (DA SILVA, 2013). O autor 

defende que o excesso de trabalho e a sobrecarga no profissional de enfermagem são os 

fatores mais comuns que levam a ocorrência de erros (CARVALHO et al, 1999). Assim como 

Da Silva (2013), Luz (2014) atribui os erros a fatores como sobrecarga de trabalho e falta de 

treinamento corroborando, mais uma vez, que a instituição está diretamente relacionada à 

ocorrência de eventos adversos. 

 Por fim, os estudos apontaram como resolução da frequência dos erros de medicação, 

a intervenção institucional. Campino e cols (2012) sugeriram o uso de protocolos com o 

objetivo de auxiliar na precisão do processo, mudança nas apresentações das drogas para o 

público neonatal, além do envolvimento das autoridades de saúde, agências reguladoras e 

empresas farmacêuticas. Otero e cols (2008) trazem como estratégia, um programa abrangente 

para a prevenção de erros, incluindo todo o pessoal envolvido no processo de medicação. Já 

Da Silva (2013), como produto de sua dissertação de mestrado profissional, construiu um 

fluxograma gerencial para auxiliar no sistema de medicação da UTI neonatal, trazendo á 

reflexão 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 (DA SILVA, 2013, p.105) 

 

 Com isso é possível concluir que, além do Enfermeiro ser responsável pelo 

gerenciamento da assistência neonatal em relação a todo o processo que envolve 

medicamentos, cabe a ele também pensar em estratégias para sua prevenção e resolução, 

procurando trazer a instituição, na qual atua, como parte importante do cuidado. 

 

2.5.2 Categoria 2 - Eventos adversos: um olhar assistencial, subjetivo e gerencial 

 

Nessa categoria, os resultados e a discussão englobam os aspectos diretos e indiretos 

que envolvem o cuidado de enfermagem e, a influência disso, no surgimento de eventos 

adversos. Os autores e suas obras são demonstrados no quadro 3 abaixo. 



41 

 

 

 

 

Quadro 3 - Obras pertencentes à categoria 2. Niterói, RJ, 2016. 

Autores Ano Título 
Revista/ 

Universidade 

Becher et al. 2011 

Colapso inesperado 

em recém nascidos 

aparentemente 

saudáveis 

- um estudo 

prospectivo nacional 

de coorte de mortes 

neonatais e eventos 

de quase-morte 

 

Archives of Disease 

in Childhood, Fetal 

and Neonatal 

 

Montanholi et al. 2011 

Atuação da 

enfermeira na 

unidade de terapia 

intensiva neonatal: 

entre o ideal, o real e 

o possível 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

Lamy Filho et al. 2011 

Carga de trabalho de 

profissionais da 

saúde e eventos 

adversos durante 

ventilação mecânica 

em unidades de 

terapia intensiva 

neonatal 

Jornal de Pediatria 

Ventura et al. 2012 

Eventos adversos em 

Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

Klock & Erdmann 2012 
Cuidando do recém-

nascido em UTIN: 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 



42 

 

 

 

convivendo com a 

fragilidade do 

viver/sobreviver à 

luz da complexidade 

Tubbs-Cooley et al. 2014 

A research protocol 

for testing 

relationships between 

nurse workload, 

missed nursing care 

and neonatal 

outcomes: the 

neonatal nursing care 

quality study 

Journal of Advanced 

Nursing 

Tubbs-Cooley et al. 2014 

A descriptive study 

of nurse-reported 

missed care in 

neonatal intensive 

care units 

Journal of Advanced 

Nursing 

Weis, Zoffmann & 

Egerod 
2014 

Improved nurse–

parent 

communication in 

neonatal intensive 

care unit: evaluation 

and adjustment of an 

implementation 

strategy 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

 No momento em que se coloca em pauta a discussão sobre eventos adversos, o 

enfermeiro deve levar em consideração que seu surgimento, na maioria das vezes, está 

associado a uma assistência inadequada. Porém, por se tratar de um profissional com uma 

carga horária de trabalho extensa, muita das vezes não é capaz de atender a todas as 

responsabilidades com eficácia. Ao falar de relações trabalhistas, Filho e colaboradores 
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(2011), em seu estudo sobre Carga de trabalho e eventos adversos, buscou demonstrar a 

associação entre a intensidade da carga de trabalho dos profissionais de saúde e a ocorrência 

de três eventos adversos. Esses achados foram ratificados por Tubbs-Cooley e colaboradores 

(2014a) ao tratar de escala de trabalho e falhas na assistência.  

 Lamy Filho e cols (2011), assim como o segundo estudo de Tubbs-Cooley e 

colaboradores (2014b) sobre as falhas na assistência neonatal, apontaram um dos principais 

eventos adversos, a ventilação mecânica. Lamy Filho e cols elencaram ainda que os eventos 

encontrados, mais especificamente, foram extubação acidental, obstrução do tubo 

endotraqueal e desconexão acidental do circuito do ventilador. Ressaltam ainda que os 

números de desconexões do circuito do ventilador, extubações acidentais e obstruções do tubo 

endotraqueal, expressos em porcentagens do número total de pacientes avaliados, foram de 

10%, 5% e 4%, respectivamente. Com isso, durante a análise realizada, foi evidenciado que 

existe uma associação positiva entre o número de recém-nascidos por enfermeiro e eventos 

adversos. 

 Tendo proximidade com o estudo de Lamy Filho e cols (2011), Ventura e 

colaboradores (2012) também retratam os eventos adversos encontrados ao cuidado com o 

recém-nascido. Os autores utilizaram um instrumento específico de avaliação em que 

constavam os 14 eventos adversos mais frequentes em terapia intensiva neonatal. Dos 228 

recém-nascidos selecionados, 183 apresentaram eventos adversos. 

 Os autores destacaram os 14 tipos de eventos: Distúrbios de termorregulação, lesão de 

septo nasal, infecção relacionada à assistência à saúde de origem hospitalar, extubação não 

programada, pneumotórax, complicações relacionadas ao cateter intravascular, presença de 

trombo arterial ou venoso, hipotensão arterial, insuficiência renal aguda, convulsões, 

distúrbios da glicemia, hemorragia peri-intraventricular, enterocolite necrotizante e óbito, 

sendo mais frequentes, os distúrbios da termorregulação (29%) , os distúrbios da glicemia 

(17,1%), a infecção relacionada à assistência à saúde de origem hospitalar (13,5%) e 

extubação não programada (10%). 

 Como ação gerencial, os autores destacam que os enfermeiros são responsáveis pela 

supervisão da equipe de enfermagem e consequentemente da sua atuação no cuidado (LAMY 

FILHO et al, 2011). Se tratando de eventos adversos relacionados à ventilação mecânica, 

esses profissionais são responsáveis por verificar o posicionamento correto do ventilador, 

assegurar se as conexões estão bem ajustadas e se existem corpos estranhos que estejam 
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impedindo a passagem de ar pelos tubos, já em relação aos eventos gerais encontrados por 

Ventura e cols, o enfermeiro deve ter competência para tomar a decisão adequada no 

surgimento dessas patologias secundárias ao cuidado. Em suma, esse profissional está 

incumbido de fazer a prevenção de situações problemáticas que possam afetar a assistência 

além de fazer a avaliação a fim de melhorar a prestação de serviços e garantir a qualidade do 

cuidado (KURCGANT, 1991, p.119). 

  Por fim, Lamy Filho e cols. (2011) concluem que, embora a maioria das UTIN 

brasileiras tenham incorporado novas tecnologias durante esse período, muitas ainda 

enfrentam problemas de pessoal, gerando impacto na carga de trabalho, especialmente em 

situações de superlotação no setor. Trazem como sugestão a melhor qualificação de 

enfermeiros, já que muitos que são atuantes em neonatologia não são especialistas. Tubbs-

Cooley e colaboradores (2014a) ressaltam que a UTIN ainda é um campo com muitas 

oportunidades a serem exploradas, por isso, sugerem que outros estudos sejam realizados para 

evidenciar instrumentos e situações que melhorem a assistência neonatal. 

 Tratando-se de gerenciamento do cuidado, Paulina Kurcgant (1991, p. 181) traz a 

comunicação como um componente importante do cuidado por estabelecer vínculo entre 

Profissionais - Enfermeiro - Clientela. A falta de comunicação entre os membros da equipe 

responsáveis pelo neonato pode gerar, como conseqüência, alguns eventos adversos 

(BRASIL, 2013c). Não o bastante, Becher e colaboradores (2011) trazem a reflexão em seu 

estudo que a comunicação entre o profissional de saúde e os pais é essencial.  

 Em relação à prevenção de eventos adversos, os autores trazem a comunicação entre o 

enfermeiro e os pais como um fator importante, já que ao oferecer alguns conhecimentos 

científicos básicos (como avaliação das vias respiratórias, respiração e coloração da pele), 

esse familiar é capaz de identificar alguns problemas relacionados ao recém-nascido e, com 

isso, ajuda a preencher eventuais lacunas na assistência prestada. Fato esse ratificado no 

estudo de Weis, Zoffmann & Egerod (2014) na Dinamarca, ao elaborar uma estratégia para 

empoderar os pais em relação a todo o processo que ocorre na UTIN, o que comprovou a 

eficiência de uma comunicação ativa entre profissional-família. 

 Dentre outros fatores relacionados ao gerenciamento do cuidado, pode-se destacar a 

tomada de decisão. Klock & Erdmann (2012), em sua pesquisa sobre o cuidar do recém-

nascido, traz que os enfermeiros destacam como importante a revisão e ampliação dos saberes 

que subsidiam suas habilidades profissionais, conferindo respaldo ao desenvolver sua prática 
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profissional e segurança na tomada de decisões, uma vez que um erro nessa decisão pode 

gerar um evento adverso e consequentemente, ser fatal ao paciente neonatal. 

  Neste sentido, Kurcgant define a tomada de decisão como: 

 

Um processo que envolve fenômenos tanto individuais como sociais, baseado em 

premissas de fatos e valores, que inclui a escolha de um comportamento, dentre uma 

ou mais alternativas, com a intenção de aproximar-se de algum objetivo desejado 

(KURCGANT, 1991, p.192). 

  

 A autora aponta também que o processo decisório não depende somente de fatores 

objetivos como recursos materiais, físicos e humanos, mas está intimamente relacionado à 

subjetividade do enfermeiro, de modo que se o mesmo não possui um equilíbrio emocional 

diante da sua prática profissional, esse poderá equivocar-se ao tomar uma decisão acarretando 

consequências para o cuidado. 

 Corroborando a maioria das ações gerenciais relacionadas aos eventos adversos, 

Montanholi e colaboradores (2011) ao buscar compreender as ações de enfermeiras em 

terapia intensiva através da fenomenologia social, procura demonstrar que, por mais que esse 

profissional desempenhe meios de cuidado indireto (como provisão de recursos materiais, 

organização e supervisão do cuidado, gerenciamento da equipe de enfermagem por meio de 

escalas de trabalho e padronização da assistência de enfermagem) e cuidado direto (como 

cateterismo e administração de medicamentos), ele tem que enfrentar a sobrecarga de trabalho 

e ainda oferecer suporte emocional aos pais.  

 Os autores também apontam que é necessário que o profissional seja capaz de articular 

essas ações à pesquisa, considerando que as evidências científicas proporcionam a tomada de 

decisão como base das boas práticas clínicas e gerenciais voltadas para o cuidado em 

neonatologia, principalmente se tratando de eventos adversos.  

 Por fim, apontam ainda que a prática da enfermagem baseada em evidências 

científicas e a divulgação de pesquisas relacionadas ao cuidado de enfermagem, servirão de 

subsídios ao enfermeiro para a realização de cuidado humanizado e de qualidade 

(MONTANHOLI et al, 2011) por que o olhar sobre o gerenciamento das práticas de cuidado 

desenvolvidas, impulsionam o enfermeiro a descobrir novas formas de atuar em conjunto, 

reconhecendo o valor da complexidade na singularidade do seu ser e fazer (KLOCK & 

ERDMANN, 2012). 
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2.5.3 Categoria 3 - O uso de tecnologias assistenciais e a relação com aos eventos adversos 

  

 Nessa categoria, os resultados e discussão envolvem os procedimentos e alterações no 

organismo que se relacionam com os eventos adversos na UTI Neonatal. Os autores e suas 

obras são demonstrados no quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 - Obras pertencentes à categoria 2. Niterói, RJ, 2016. 

Autores Ano Título 
Revista/ 

Universidade 

Ferreira 2007 

Análise dos eventos adversos 

em uma unidade de terapia 

intensiva neonatal como 

ferramenta de gestão da 

qualidade da assistência de 

enfermagem 

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais 

Franceschi & 

Cunha 
2010 

Eventos adversos relacionados 

ao uso de cateteres venosos 

centrais em recém-nascidos 

hospitalizados 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

Gomes et al. 2012 

Efeitos adversos relacionados 

ao processo do cateterismo 

venoso central em  unidade 

intensiva neonatal e pediátrica 

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 

Silva et al. 2014 

Fatores associados ao óbito 

neonatal de recém-nascidos de 

alto risco: estudo multicêntrico 

em Unidades Neonatais de 

Alto Risco no Nordeste 

brasileiro 

Cadernos de 

Saúde Pública 

Luz 2014 
Erro de Medicação: a visão do 

enfermeiro neonatologista 
UERJ 
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Arnts et al 2014 

Comparison of Complication 

Rates Between Umbilical and 

Peripherally Inserted Central 

Venous Catheters in Newborns 

Journal of 

Obstetric, 

Gynecologic 

& Neonatal 

Nursing 

Costa,Silva e 

Kimura 
2014 

Intravenous therapy and non-

elective removal of 

epicutaneous catheters: a 

cohort study of neonates 

Online 

Brazilian 

Journal of 

Nursing 

Machado et al 2015 

Erros de prescrição em uma 

unidade de terapia intensiva 

neonatal brasileira 

Cadernos de 

Saúde Pública 

 

Tratando-se de qualidade da assistência de enfermagem, deve-se levar em 

consideração as ações que permeiam o gerenciamento do cuidado. Dentre elas, é possível 

destacar a garantia da segurança do paciente. Porém, se por um lado a realização de 

intervenções avançadas objetiva numa melhoria da prestação de serviços, por outro, a 

combinação de tecnologias e profissionais relacionados ao cuidado pode tornar-se um fator 

que leva ao surgimento de eventos adversos na assistência (BAUMANN, 2007). 

 Dentre as tecnologias mais utilizadas na UTI neonatal, destaca-se o uso de cateteres 

centrais para o tratamento intensivo ao recém-nascido. Franceshi e colaboradores (2007) 

demonstraram, em seu estudo sobre os eventos adversos relacionados ao uso de cateter num 

hospital em Porto Alegre, que os eventos encontrados em relação ao uso de cateter central são 

divididos em: eventos infecciosos, mecânicos e trombose, sendo que desses, 5 a 19% 

corresponderam aos mecânicos, 5 a 26% aos infecciosos e 2 a 26% a trombose (MCGEE, 

2003).  

 Além da presença de sepse com hemocultura positiva, ou seja, a sepse que apresentou 

confirmação laboratorial; sepse clínica, aquela em que ocorreram indícios clínicos, mas não 

foi possível ter a confirmação laboratorial e a suspeita de infecção, observada através de sinais 

clínicos. Já em relação ao tipo de cateter e os eventos, obteve-se destaque de 19% para a 

oclusão de cateter central de inserção periférica (PICC), resultado esse que se aproxima do 
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estudo de Costa, Silva e Kimura (2014) que destacaram como eventos significativos, 

relacionados ao PICC, a obstrução (26,7%) e a infecção (26,7%). 

 Ratificando os resultados de Franceshi, Gomes e cols (2012), em sua pesquisa sobre 

efeitos adversos ocorridos no processo de cateterismo nas unidades neonatal e pediátrica de 

uma instituição no Rio de Janeiro, retratou que, em relação aos eventos mecânicos, o cateter 

de inserção periférica foi o que mais apresentou eventos adversos em comparação ao venoso 

central, trazendo o predomínio da obstrução, seguido de exteriorização e fratura.  

 Quanto aos de origem infecciosa, o venoso central periférico foi o cateter que mais 

apresentou esse tipo de evento adverso em comparação com ao de inserção periférica. Em 

relação às complicações infecciosas, houve o aparecimento da sepse clínica, seguido de sepse 

fúngica, sepse laboratorial (confirmadas por testes laboratoriais) e flebite, tendo destaque para 

a sepse clínica que foi predominante nos cateteres venosos centrais por punção direta, 

enquanto que a sepse fúngica, a sepse laboratorial e a flebite foram predominantes nos 

cateteres venosos centrais de inserção periférica.  

 Corroborando aos autores, Arnts e cols (2014), ao compararem as complicações entre 

o PICC e o Cateter umbilical, demonstraram que a infecção ainda é o evento adverso mais 

comum em relação a essas tecnologias, demonstrando que tanto no Brasil, no caso dos autores 

supracitados, e nos Países Baixos, no caso Arnts, o evento de infecção ainda é o mais 

significante, mesmo que seja em condições assistenciais e culturais diferentes.  

 Ainda levando em consideração o uso de tecnologias como fator predisponente para 

eventos adversos, Ferreira (2010) em sua dissertação sobre a análise dos eventos adversos 

como ferramenta de gestão da qualidade da assistência de enfermagem, associa a perda 

acidental do cateter venoso central com a septicemia laboratorial, já que se deve considerar 

que, normalmente quando se perde um cateter, há necessidade de novas punções o que por 

conseqüência, geram pequenas lesões de pele servindo de sítio para infecções. Além das 

tentativas de desobstrução que se faz antes de considerar um cateter perdido, podem levar a 

contaminação e, consequentemente, às septicemias laboratoriais.  

 Destaca ainda que recém-nascidos expostos a eventos, como as lesões de pele e 

dermatite associada à incontinencia (dermatite perineal), extubação acidental, troca de tubo, 

falha na extubação, perda de sonda vesical, perda de cateter venoso central, processos 

infecciosos, como infecção de partes moles, septicemia clínica, septicemia laboratorial, 

septicemia laboratorial relacionada ao cateter venoso central e periférico, apresentam 
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propensão à hemorragia intracraniana, patologia considerada grave, pois a criança tem uma 

tendência a ter maiores problemas respiratórios, de acordo com a sua sequela neurológica, 

podendo ter que fazer o uso de ventilador mecânico e além do aparecimento de retinopatia da 

prematuridade (FERREIRA, 2010). 

  Tratando-se do uso do ventilador mecânico, Silva e cols (2014) em seus estudos sobre 

fatores que podem levar ao óbito neonatal, destaca que essa tecnologia associou-se fortemente 

ao risco de óbito em UTIN em São Paulo, o que levou a refletir na necessidade de utilização 

dessa tecnologia e diante da gravidade clínica dos neonatos. Por fim, Ferreira ainda traz que 

os eventos adversos aumentam o estresse dos pacientes, concluindo que, quanto maior o 

número de eventos adversos, maior a chance de uma criança desenvolver hemorragia 

intracraniana.  

 Diante do uso de tecnologias e suas consequências, os estudos que compuseram a 

amostra dessa categoria, sugerem ações para a prevenção dos eventos adversos bem como 

estratégias gerenciais para o mesmo fim. Em relação aos cateteres, é recomendada a lavagem 

de mãos antes e depois do contato com o esse, utilizando-se clorexidina degermante ou álcool 

gel. Deve-se realizar a troca do curativo, trocar as cânulas, equipos e extensões utilizando o 

álcool a 70% nas conexões e tampas do cateter antes de manuseá-los (FRANCESHI et al, 

2010). Os estudos também ratificam que as ações de gerência do cuidado realizadas pelos 

enfermeiros estão relacionadas à inspeção/supervisão diária de cateteres, com autonomia para 

decidir sobre sua remoção quando necessário. 

  Gomes e cols (2012) ressaltam o papel importante do enfermeiro como líder de 

equipe, devendo estar respaldado cientificamente através da prática profissional e de pesquisa 

a fim de demonstrar confiança e segurança ao paciente ao exercer sua função. Sugerem ainda, 

a criação e gestão de um grupo de terapia intravenosa, com a finalidade de elaborar um 

protocolo clínico institucional voltado à inserção, manutenção e retirada de cateteres venosos. 

Apontam também a importância da orientação dos profissionais quanto à eleição criteriosa do 

tipo de dispositivo e a importância da adoção das boas práticas, de forma a contribuir para a 

redução das complicações mecânicas e infecciosas. 

 Corroborando aos autores citados, Ferreira (2010), além de apresentar  estratégias às 

anteriores, traz à reflexão que, se o dimensionamento de pessoal está adequado e os recursos 

materiais e tecnológicos são suficientes, a prestação de serviços será adequada, porém se o 

quadro for negativo, o enfermeiro deve reavaliar o processo de gerenciamento do cuidado ao 
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cliente neonatal já que qualquer erro pode levar essa clientela ao óbito. Por fim, destaca que a 

neonatologia é uma ciência nova e seus conhecimentos estão em construção, modificando-se 

de maneira dinâmica, sendo necessária a constante reciclagem de toda a equipe que lida direta 

e indiretamente com os pacientes. 

 Com o intuito de elucidar a discussão acerca da temática, o quadro 5 apresenta a 

associação entre os eventos adversos em UTIN e as ações gerenciais do enfermeiro, como 

síntese do conhecimento produzido pelo estado da arte. 

 

Quadro 5- Associação entre os eventos adversos encontrados na Terapia Intensiva 

Neonatal e as ações gerenciais do enfermeiro, de acordo com as obras selecionadas para 

a pesquisa. Niterói, RJ, 2014. 

Eventos Adversos encontrados Ações do Enfermeiro 

Erros de medicação relacionados prescrição e 

administração de medicamentos num geral. 

O enfermeiro deve observar 

os cinco certos: medicamento 

certo, paciente certo, dose 

certa, via de administração 

certa e horário certo e fazer a 

supervisão do sistema de 

medicação como um todo. 

Extubação acidental, obstrução do tubo 

endotraqueal e desconexão acidental do circuito do 

ventilador relacionados a ventilação mecânica. 

Associados a carga horária de 

trabalho, o enfermeiro deve 

atentar ao número de 

profissionais da equipe, 

procurando distribui-los por 

pacientes que necessitam de 

uma maior assistência. 

Distúrbios de termorregulação, lesão de septo nasal, 

infecção relacionada à assistência à saúde de origem 

hospitalar, extubação não programada, 

pneumotórax, complicações relacionadas ao cateter 

intravascular, presença de trombo arterial ou 

O enfermeiro deve ter 

competências e conhecimento 

científico para tomar a 

decisão adequada no 

surgimento das situações 
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venoso, hipotensão arterial, insuficiência renal 

aguda, convulsões, distúrbios da glicemia, 

hemorragia peri-intraventricular, enterocolite 

necrotizante e óbito. 

secundárias ao cuidado 

inadequado, bem como 

procurar fazer a prevenção 

delas através da supervisão 

dos cuidados prestados pela 

equipe. 

Eventos de morte e quase-morte (sepse, hipoxemia). 

Associado a prevenção de 

eventos, comunicação entre o 

enfermeiro e os pais através da 

troca de conhecimento é 

essencial, uma vez que os 

familiares no momento em 

que estão com os recém-

nascidos, podem observar 

aspectos relacionados ao 

paciente que o profissional 

não observou. 

Eventos relacionados á cateter central são divididos 

em: eventos infecciosos, mecânicos e trombose, 

além de sepse laboratorial, sepse clínica, suspeita de 

infecção, obstrução, seguido de exteriorização e 

fratura. 

O enfermeiro está incumbido 

de fazer a 

inspeção/supervisão diária 

desses cateteres, sendo 

autônomo para sua 

remoção/troca quando 

necessário. 

Como líder de equipe, deve 

estar respaldado 

cientificamente através da 

prática profissional e de 

pesquisa para passar confiança 

e segurança ao paciente, além 

de tomar as decisões 

Lesões de pele e escaras (dermatite perineal), 

extubação acidental, troca de tubo, falha na 

extubação, perda de sonda vesical, perda de cateter 

venoso central, processos infecciosos, como 

infecção de partes moles, septicemia clínica, 

septicemia laboratorial, septicemia laboratorial 

relacionada ao cateter venoso central e periférico, 

apresentam propensão a hemorragia intracraniana. 
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condizentes em relação ao 

cuidado. Além do mais é 

importante fazer a orientação 

dos profissionais da 

assistência quanto à eleição 

criteriosa do tipo de 

dispositivo e a importância da 

adoção das boas práticas. 

Em relação ao 

dimensionamento de pessoal 

está adequado e os recursos 

materiais e tecnológicos é 

importante verificar se esses 

são suficientes para que a 

prestação de serviços seja 

eficaz. Em caso negativo, o 

enfermeiro deve reavaliar o 

processo de gerenciamento 

do cuidado ao cliente 

neonatal. 
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3 METODOLOGIA 

 

            Com base nos objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

de caráter descritivo-exploratória que segundo Segundo Minayo (2012), responde a questões 

muito particulares, já que a trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 De natureza descritiva já que busca descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos, sendo uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas na coleta de dados, tais como questionário e observação sistemática. Destaca-se 

ainda, a pesquisa exploratória por ter como objetivo principal o aperfeiçoamento de ideias e a 

construção de pressupostos, além de permitir que o pesquisador se familiarize com algum 

tema específico através da flexibilidade em relação ao planejamento da pesquisa (GIL, 2008). 

O estudo foi desenvolvido na Unidade Neonatal do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP). Considerado uma instituição referência por atender a população da Região 

Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, o HUAP tem uma área de abrangência que atinge mais de 

dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende 

também parte da população desse município. Devido a isso, possui um arcabouço de 

especialidades com o objetivo de prestar uma assistência adequada e integral aos cidadãos que 

necessitam dos serviços.  

A maternidade era localizada no oitavo andar junto com a Unidade Neonatal, porém, 

devido a obras de infraestrutura, essa unidade foi transferida para o quinto andar ao lado da 

Pediatria. A Unidade Neonatal é constituída pela Unidade de Terapia Intensiva e pela 

Unidade Intermediária, porém, devido à mudança de local, a Unidade Neonatal foi 

desmembrada, levando a Unidade Intermediária para o interior da Pediatria e a Unidade de 

Terapia Intensiva ao lado. A UTIN é composta, atualmente, por um posto de enfermagem, 

uma área para a preparação de medicações que são preparadas apenas por enfermeiros e 6 

incubadoras, um expurgo, uma sala da chefia médica, serviço de higienização e um espaço 

Milk (para o armazenamento do leite retirado das mães), conforme demonstra a figura 3. 
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Figura 3 – A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal atualmente. Niterói, RJ, 2016. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Em relação ao capital humano, a equipe de enfermagem do setor é composta por 11 

enfermeiros, sendo 02 coordenadoras de enfermagem, 18 profissionais divididos nas 

categorias técnicos e auxiliares de enfermagem. Também compõe a equipe de saúde que 

atende aos RN: Residentes de medicina e enfermagem, 01 fonoaudióloga, 02 fisioterapeutas e 

17 médicos neonatologistas, sendo que 02 desses ocupam a chefia. 

Os participantes da pesquisa foram os 20 Enfermeiros que atuam ou já atuaram na 

UTIN do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). Critérios de inclusão: aceitação 

em participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

tempo mínimo de 6 meses de atuação na UTI Neonatal. Como critérios de exclusão aqueles 
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que estiverem de férias e de licença médica prolongada no período de coleta de dados. 

 A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada e observação não 

participante. A entrevista semiestruturada é aquela em que há um roteiro previamente 

estabelecido, porém, há um espaço para a elucidação de elementos que surgem de forma 

imprevista ou de informações espontâneas dadas pelo entrevistado (APPOLINÁRIO, 2006). 

O roteiro de entrevista foi constituído de duas partes, a primeira está relacionada ao perfil 

socioprofissional dos participantes do estudo e a segunda parte, com perguntas relacionadas às 

atividades que o enfermeiro desenvolve mediante aos eventos adversos (Apêndice 1).  

 O roteiro de observação de campo foi direcionado para a atuação dos enfermeiros na 

unidade neonatal, enfatizando a prevenção dos eventos adversos (Apêndice 2). Foram 

realizadas 07 observações durante o período de Fevereiro a Maio de 2015, pela manhã tendo 

início às sete horas, no horário de passagem de plantão da equipe plantonista noturna para o 

diurna, e término as doze horas, compreendendo um total de 35 horas.    

          Os dados coletados pela entrevista foram analisados com a utilização do software 

ALCESTE (Análise Lexical de Co-ocorrências em Enunciados Simples de um Texto). O 

ALCESTE é um método e também uma técnica informatizados que permite realizar a análise 

de conteúdo lexical de dados textuais pelo do teste quiquadrado (X²), verificando a principal 

informação presente no texto (POMBO-DE-BARROS, 2011). Através da análise de um 

conjunto de segmentos de texto, permite ao final, descrever, classificar, assimilar, sintetizar e 

identificar a organização tópica de um texto, acessando as relações existentes entre as 

palavras (CAMARGO, 2005) sendo útil para dar uma visão global sobre uma documentação 

volumosa cuja análise seria muito longa e exaustiva para ser feita manualmente. Para 

utilização desse, deve-se ter a clareza dos objetivos e das perguntas que se pretende responder 

com o auxílio do programa já que, baseado nelas, organiza-se o corpus do texto antes de 

passar pelo processamento (POMBO-DE-BARROS, 2011).  

 

3.1 MAPEANDO COMPETÊNCIAS A PARTIR DAS ENTREVISTAS E DAS 

OBSERVAÇÕES 

 

O mapeamento envolve a identificação e descrição das competências. Segundo 

Brandão (2012), descrever uma competência representa um desempenho ou comportamento 

esperado, devendo indicar explicitamente o que o profissional deve ser capaz de fazer em sua 
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atividade laboral utilizando-se de um verbo e um objeto de ação. Porém, antes de descrevê-la, 

deve-se atentar às técnicas para mapea-las de forma correta. Esse estudo utilizou a entrevista 

semi-estruturada e a observação para auxiliar no mapeamento a partir das atividades do 

enfermeiro com fins de fazer a triangulação dos dados. 

 O autor esclarece que ao utilizar a entrevista como técnica, o entrevistador deve 

atentar a detalhes como a construção de perguntas direcionadas ao que ele quer saber, porém 

não tendo a necessidade de ser algo direto, podendo, os questionamentos, serem postos de 

forma disfarçada para alcançar o objetivo e minimizar a ocorrência de vieses. No caso desse 

estudo utilizou-se dos enunciados e questões a seguir. 

 

“Prezado participante, por favor, ao responder as perguntas caso haja pessoas envolvidas, não 

cite o nome dessas. 

1- Pense no seu trabalho e descreva detalhadamente as atividades desenvolvidas por você no 

setor de atuação. 

2- Tendo em vista que os eventos adversos são definidos como a presença de complicações 

indesejáveis, não atribuídas à evolução natural da doença tais como erros de medicação, 

queimaduras, hemorragias e infecções, pense numa situação em que ocorreu um evento 

adverso durante sua permanência no setor: 

a- Descreva detalhadamente como ocorreu. 

b- O que você e/ou pessoas envolvidas fizeram em relação ao ocorrido? 

c- De que forma, você acredita que poderia ter sido evitada a ocorrência deste evento 

adverso?” 

 

 A partir do exposto, as respostas foram gravadas, transcritas e organizadas no corpus 

do ALCESTE, o qual realizou a análise dos dados, convertendo as sentenças em fragmentos 

denominados u.c.e. Concomitante a isso, as observações não-participantes auxiliaram às 

entrevistas no mapeamento, como destaca Brandão (2011), uma vez que trouxeram situações 

que não eram possíveis de saber a realidade através das entrevistas, bem como algumas que se 

tornavam paradoxais ao comparar com o conteúdo das entrevistas. Com isso, as u.c.e, além de 

apresentar as atividades dos enfermeiros e os eventos adversos, serviu de base para refletir e 

mapear as competências profissionais do enfermeiro no gerenciamento dos eventos adversos.  

 



57 

 

 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Em atendimento a Resolução 466/12, regulamentadora da pesquisa com seres 

humanos, este estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro no dia 01 de setembro de 2014, tendo sua aprovação, em relação 

às implicações éticas da pesquisa, no dia 02 de fevereiro de 2015 com o número de CAAE 

36681714.6.0000.5243. Após aprovação do projeto, a coleta de dados foi iniciada na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal.  

Em relação aos participantes da pesquisa, foram realizados esclarecimentos prévios 

sobre os objetivos do estudo, antes das entrevistas, sendo dada garantia de anonimato, sigilo e 

privacidade. Ressalta-se ainda que, todos os voluntários do estudo assinaram, 

conscientemente, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação 

dessa pesquisa (Apêndice 3). 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS PELO SOFTWARE ALCESTE 

  

Para a realização da análise pelo software, é necessário adequar o material através da 

construção de um corpus necessário para a categorização dos dados obtidos. Para isso é 

necessário seguir alguns passos para que o programa possa identificar as expressões e 

palavras necessárias para classificar os dados. De acordo com Souza e colaboradores (2009), 

o primeiro passo é colocar todos os textos na fonte Courier New, tamanho 10, num único 

documento do Microsoft Word com extensão .doc sendo que o nome do arquivo deve conter 

no máximo 7 caracteres, não podendo haver espaço em branco nem underline entre as letras. 

 Para a elaboração do conteúdo a ser analisado, deve-se levar em consideração alguns 

conceitos importantes. Dentro do corpus, devem constar as Unidades de Contexto Inicial 

(UCI) que correspondem a unidade pela qual o programa efetuará a fragmentação inicial 

(SOUSA et al, 2009), em outras palavras, equivalem a cada entrevista realizada. Dentro 

dessas UCIs, estarão as Unidades de Contexto Elementar (UCE), ou seja, um segmento ou 

fragmento de texto com sentido, que servirá de base para o programa estabelecer as matrizes 

para a classificação (REINERT, 1998). A partir disso, o ALCESTE agrupa várias UCEs, 

formando uma Unidade de Contexto (UC), que correspondem a segmentos maiores de texto 
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que contextualizam as UCEs. A fim de elucidar esses conceitos, o quadro 6 demonstra o 

significado desses conceitos dentro do contexto da pesquisa.  

 

Quadro 6- Demonstração de exemplos de UCI e UCE. Niterói, RJ, 2016. 

Unidade de Contexto 

Inicial -UCI 

Com certeza, já aconteceu um evento_adverso recente. Que eu 

me lembre foi com uma bomba_de_infusao que aconteceu, eu 

programei errada e não sabia ajustar a bomba_de_infusao. 

Isso foi bem assim que eu entrei, marcou e não consegui 

esquecer esse evento_adverso. Mas não é a 

bomba_de_infusao que a os_enfermeiros tem  aqui agora, era 

uma bomba_de_infusao que tinha os decimais em vermelho e 

dai programei de forma que correu mais do que era pra ter 

corrido. ( Entrevista 1) 

**** *ent_2 *tvin_enf *temp_expe *qualif_neo *exp_mtexper 

Unidade de Contexto 

Elementar -UCE 

 

 

[...] os_enfermeiros ficam responsaveis pelo medicamento, 

armazenagem de material, checar a validade, ou seja, todos 

os componentes necessarios para se oferecer uma assistencia a 

esse recem_nascido, observando se o recem_nascido tem 

material necessário.  (u.c.e. : 25 Classe : 3  X² : 10) 

 

 

 O segundo passo é separar as UCIs (entrevistas) com linhas de comando. A linha de 

comando ou linha estrelada funciona como uma identificação dos textos com o objetivo de 

facilitar a interpretação da análise, devendo as variáveis identificadoras ser separadas por 

abreviação e declaradas separadamente. A constituição da linha de comando deve seguir a 

regra de ter sua composição baseada por quatro asteriscos, um espaço simples, um asterisco, 

uma variável, um espaço simples, um asterisco, a próxima variável e assim por diante. Com o 

objetivo de facilitar a compreensão, o quadro 7, apresenta as variáveis e exemplos de linha de 

comando utilizadas no estudo. 
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Quadro 7- Variáveis e linhas de comando para análise do programa ALCESTE. Niterói, 

RJ, 2016. 

Tipo de Variável Variáveis 

Entrevista 

Representação na  linha 

de comando: *ent 

Entrevista = 1 até 20. 

Exemplo: *ent_2 

Tipo de Vínculo 

Representação na linha de 

comando: *tvin_ 

Enfermeira = enf 

Residente = res 

Exemplo: *tvin_enf 

Tempo de Atuação como 

Enfermeiro (a) 

Representação na linha de 

comando: *temp_ 

Até 2 anos = nov 

2 anos a 10 anos = med 

Mais de 10 anos = expe 

Exemplo: *temp_expe 

Maior 

Titulação/Qualificação 

Representação na linha de 

comando: *qualif 

Não tem especialização = semes 

Fazendo a especialização = emes 

Possui especialização em Neonatologia = neo 

Possui especialização em Terapia Intensiva = ti 

Possui especialização em Materno-Infantil = mi 

Mestrado em andamento = mestan 

Possui Mestrado = mest 

Exemplo: *qualif_neo 

Experiência em 

Neonatologia 

Representação na  linha 

de comando: *exp_ 

ate 6 meses = inici 

6 a 1 ano = nov 

2 a 5 anos = med 

5 a 10 anos = exper 

mais de 10 anos = mtexper 

Exemplo: *exp_mtexper 

Linha de comando 
**** *ent_2 *tvin_enf *temp_expe *qualif_neo 

*exp_mtexper 
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 O terceiro passo corresponde à formatação do texto. Esse deve ser organizado sem 

parágrafos, em forma de texto corrido e as palavras compostas ou as que apresentarem hífen 

devem ser reunidas por underline. O texto não deve ser justificado tampouco apresentar aspas, 

apóstrofos, cifrão, porcentagem, asterisco, interrogação e exclamação, negrito, itálico ou 

sublinhado. Por fim, não deve conter espaço entre a linha de comando, somente entre o texto e 

a próxima linha de comando (SOUSA et al, 2009).  

Ainda seguindo o terceiro passo, o texto deve ser retificado baseando-se num 

dicionário. O dicionário de palavras e expressões tem como objetivo auxiliar o programa para 

que esse possa interpretar adequadamente os sinônimos de palavras e expressões, palavras 

compostas e representações numéricas. O dicionário utilizado na pesquisa pode ser 

encontrado no quadro 8. Ressalta-se que, para não perder o sentido da sentença, foram feitas 

as modificações necessárias para a compreensão do texto. 

Quadro 8 - Dicionário de palavras e expressões utilizadas na análise do ALCESTE. 

Niterói, RJ, 2016. 

Palavras e expressões nas entrevistas Palavras adequadas ao ALCESTE 

bomba, bomba de infusão bomba_de_infusao 

contaminação, infeccção infeccao 

Erro (no contexto), evento, evento adverso, 

eventos adversos 
evento_adverso 

PICC, Cateter de inserção periférica cateter_periferico 

NPT, nutriçao parenteral nut_parenteral 

Erro ( no contexto), erros de medicação erro_de_medicacao 

Lavar as mãos, lavagem das mãos lavar_maos 

a gente, nós, o enfermeiro, os enfermeiros os_enfermeiros 

Administração de medicação adm_de_medicam 

aspiração de tubo orotraqueal, aspiração de 

tubo 
aspiração_tubo 

oximetro, sensor de oximetro senso_oxi 
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Perda sanguínea, perda de sangue hemorragia 

alcool 70 alcool_setenta 

preparar medicação, preparo de medicamento 

 
preparo_medicam 

Sinais vitais, SV sinais_vitais 

HGT destro_glicemia 

auxiliar de enfermagem, tecnicos(s) de 

enfermagem 
tecnicos 

RN, recém-nascido, recém-nascidos, 

neném/nenéns, bebê/bebês, criança/crianças 

(dentro do contexto) 

recem_nascido 

Segurança (dentro do contexto), segurança do 

paciente 
seguranca_paciente 

Unidade de Terapia Neonatal, Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, Unidade 

Neonatal, Unidade, UTIN, UTINs. 

Unidade_de_Terapia_Intensiva_Neonatal 

 

Após seguir esses passos para a preparação do corpus e salva-lo nas dependências do 

programa, o software analisa e produz um arquivo volumoso de  resultados, computando para 

cada classe, uma lista de palavras que correspondem a características dessa mesma classe, 

gerada a partir do Teste Qui-quadrado (x²) e que revela a força associativa entre cada palavra 

e sua classe (KRONBERGER & WAGNER, 2004).  

Após a análise, o ALCESTE apresenta classes que servirão de base para a construção 

de categorias mais abrangentes, classificando os textos de acordo com o Teste Qui-quadrado e 

apresentando um valor descrescente das UCEs que mais se destacam. A forma apresentada 

"uce+" envolve o prefixo da palavra e suas derivações, ou seja, partindo do exemplo de 

prescric+, as palavras derivadas envolvidas: prescrição, prescritos, prescreve e afins, 

pertencem a quantidade de vezes que a UCE prescric+ apareceu.  

De acordo com isso, realiza-se a interpretação das classes de acordo com as unidades 

de contexto correspondentes a cada uma e com o valor decrescente de X² (quiquadrado) 
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apresentado pelo programa. Neste sentido, adotou-se neste estudo o valor de X² = 5, como 

valor de corte mínimo para aproveitamento de UCE baseando-se na média dos X² de cada 

classe. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa. 

 

4.1 RESULTADO DAS ENTREVISTAS COM OS ENFERMEIROS DA UTIN 

 

 Foram entrevistados 20 enfermeiros, sendo 13 no regime estatutário,  05 residentes 

da área de Materno-Infantil que atuaram na UTIN no período de 2011 à 2013 e 02 que estão 

atualmente exercendo suas atividades. Com o intuito de caracterizar esses enfermeiros, a 

entrevista reservou uma parte para os dados socioprofissionais. A figura 4 demonstra que 65% 

(n=13) corresponderam aos que possuiam vínculo empregatício com a instituição, ou seja, 

considerados enfermeiros Staff e os 35% (n=7)  restantes aos alunos de pós-graduação. 

 

Figura 4 – Distribuição dos participantes da pesquisa por vínculo institucional. Niterói, 

2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor             

 É importante destacar que todos os profissionais efetivos participaram da pesquisa e, 

com isso, emerge a possibilidade de mapear as competências dos enfermeiros baseado na 

realidade da UTIN do Hospital. Com a participação dos residentes,  emerge a possibilidade de 
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ratificar se as competências profissionais foram trabalhadas durante a prática da pós-

graduação em relação a sua atuação no setor.  

 

4.2 RESULTADOS DA ANÁLISE PELO ALCESTE 

 

Após a análise do programa, obteve-se como resultados do corpus um total de 9636 

palavras sendo que desse, 1887 palavras eram diferentes entre si. Após o primeiro momento, o 

Alceste realiza uma redução do conteúdo bruto analisado do corpus a fim de diferenciar o 

padrão das palavras, de forma que foram apresentados agora: 292 formas reduzidas de 

palavras; 143 formas suplementares (pronomes, artigos e afins); 263 unidades de contexto 

elementar (UCE). 

   A partir disso, nota-se que do total de UCE (263), o programa classificou como válido 

para as classes 158 UCE (60,08 % de aproveitamento do corpus) e eliminou 105 UCE 

(39,92%). O resultado desse processo está representado nas figuras 5, 6, 7 e 8 abaixo. 
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 De acordo com a figura 5, a partir das 158, as classes que mais apresentaram u.c.e 

foram a 1 e 2, por versarem sobre as tecnologias utilizadas e seu manuseio no cuidado ao RN. 

Essas duas classes representam 23,20% (61 u.c.e) e 14,45% (38 u.c.e), respectivamente, como 

demonstrado na figura 6. A classe 5, que aborda os eventos adversos relacionados a bomba de 

infusão, apresenta o menor número de u.c.e, correspondendo a 5,70% (15 u.c.e). Já as classes 

3 e 4, apresentam 6,46% (17 u.c.e) e 10,27% (27 u.c.e) abordando as temáticas atividades do 

enfermeiro e os procedimentos realizados pelo profissional na UTIN, respectivamente.   

 A figura 10 demonstra o percentual das classes sobre o total de u.c.e válidas. Pode-se 

evidenciar que as classes 1 e 2 apresentam os maiores percentuais de u.c.e (38,61% e 24,05%, 

respectivamente), seguida da classe 4 (17,09%) e das classes 3 17,09%) e 5 (9,49%). A figura 

7 apresenta a distribuição do quantitativo de palavras analisadas. As classes 4, 3 e 5 

expressam em número de palavras um total de 40, 32 e 30 respectivamente. Cada classe está 

representada pelas figuras 6 e 9. Porém, a classe 2 se destacou apontando um total de 45 

palavras, seguida da classe 1 com 43 palavras o que, teoricamente, demonstraria uma situação 

paradoxal na análise. Entretanto, esses dados denotam que embora a classe 2 tenha um 

quantitativo maior de palavras analisadas, a classe 1, em termos de percentual, é a maior 

classe, comprovando que o número de palavras não está diretamente relacionado ao tamanho 

da classe. 

 A fim de facilitar o processo de análise, o Alceste agregou as classes devido a 

aproximação e a diferenciação entre os temas expressos por cada uma. A ordem de 

classificação é expressa por um dendograma, uma representação gráfica constituída pelas 

divisões sucessivas das classes do corpus (CHRISTOVAM et al, 2009), como demonstrado 

na figura 9. 
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Figura 9 – Dendograma das classes formadas pelo ALCESTE. Niterói, 2016. 

 

 De acordo com o dendograma, pode-se notar que as classes 3 e 4 são as que mais se 

aproximaram, assim como as classes 5 e 2 com a classe 1. Logo, a partir desses dados,  é 

possível estabelecer as categorias temáticas do estudo, como demonstrado no quadro 9. 

 

Quadro 9 – As classes obtidas pelo ALCESTE agrupadas nas categorias temáticas. 

Niterói, RJ, 2016. 

Classes Categoria 

Classe 3 e 4 
Ações instrumentais do Enfermeiro na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

Classe 2 e 5 
O Gerenciamento das Tecnologias 

utilizadas no Cuidado ao Recém-nascido 

Classe 1 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: 

a influência do ambiente no surgimento dos 

eventos adversos 
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 A partir dessa categorização, é possível discutir sobre cada classe e suas interelações 

com o objeto de estudo, de modo a delinear sobre a atuação do enfermeiro na UTIN e o 

gerenciamento dos eventos adversos para que, por fim, possa ser construído o perfil de 

competências desse profissional. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo são discutidos os dados obtidos pela pesquisa e pela análise realizada 

pelo software Alceste. 

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL SOCIOPROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS 

 

 A partir dos dados das entrevistas, foi possível analisar a qualificação do profissional. 

A figura 10 apresenta o gráfico com a distribuição por especialidade e maior grau de 

conhecimento obtido. 

 

Figura 10 – Distribuição dos Enfermeiros Staff e Residentes por Especialidade e Grau de 

Conhecimento. Niterói, 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor   
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 Os dados demonstram que 92% (n= 12) do corpo profissional estatutário apresentou 

qualificação para atuar na UTIN, porém 8% (n=1) ainda não possui especialização, o que 

pode representar um fator preocupante para a assistência. Embora a Portaria 930/12 defenda 

somente a titulação do enfermeiro coordenador, as pesquisas demonstram que a qualificação 

para atuar na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é importante, uma vez que profissionais 

qualificados estão relacionados à redução da mortalidade de RNs prematuros e de muito baixo 

peso, evidenciando que tanto a quantidade quanto a qualidade dos profissionais de saúde 

influenciam a evolução do paciente (HAMILTON et al, 2007).  

 Vale apontar ainda que, ao evidenciar que 46% (n=6) dos enfermeiros prosseguem se 

qualificando a nível stricto-sensu do cuidado, emerge um beneficio para a Neonatologia, por 

conta do aumento significativo de pesquisas que visam aprimorar a assistência de 

enfermagem, o que proporciona por consequencia, subsídios para novas reflexões e 

preenchimento de lacunas no cuidado ao recém-nascido. 

 Em relação aos residentes, vale destacar que 14% (n=1) já possuia mestrado no 

periodo das entrevistas
1
, o que pode significar um olhar diferenciado para a assistência 

neonatal. Porém, devido a se configurar como uma pós-graduação imersa diretamente na 

prática, os residentes formados, 28%, (n=2) e aqueles que estão em formação, 57%, 

representam uma parcela dos profissionais que estão entrando no mercado com vontade de 

aprender e a ter um olhar mais crítico em relação à profissão e, por isso, acredita-se que sua 

participação complementa o quadro de participantes da pesquisa, já que, com isso, é possível 

destacar o conhecimento do enfermeiro mais experiente ao iniciante. 

 Ao analisar a faixa, foi possível verificar que os participantes tem uma média de 38,4 

anos de idade. Os dados demonstram que 30% (n=5) apresentam idade entre 26 e 30 anos, 

estando essa evidência relacionada ao fato do estudo englobar os residentes que, em sua 

maioria, são jovens enfermeiros à procura de especialização na área desejada.  

 Porém, ao observar a faixa etária dos 36 aos 60 anos, nota-se que 50% (n=10) do 

corpo de profissionais atuantes na UTIN apresentam um certo tempo na profissão. Fato esse, 

ratificado na figura 11 relacionada ao Tempo de Experiência dos participantes. Os dados 

demonstraram que 77% (n=10) dos enfermeiros possuem mais de 10 anos de atuação, o que 

pode proporcionar informações sobre a evolução da assistência de enfermagem, que junto 

                                                           
1
  Vale ressaltar que esse enfermeiro já foi residente num período passado e, no período da entrevista, era um 

profissional formado com a titulação de mestre.  
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com a experiência inicial dos 86% (n=6) de novos profissionais (residentes), contribuem para 

desvendar o arcabouço profissional da UTIN. 

 

Figura 11 – Distribuição dos Enfermeiros Staff e Residentes por Tempo de Experiência. 

Niterói, 2016. 

 

  

 Por fim, em relação às características trabalhistas desses profissionais, os residentes, 

85% (n=6) só possuem 1 vínculo e 15% (n=1) possui 2 vínculos. Dos 13 enfermeiros, 69% 

(n=9) declaram somente 1 vínculo empregatício enquanto que 23% (n=3) declararam ter 2 

vínculos e 8% (n=1) até 3 vínculos. Por mais que somente 31% (n=4) estejam em mais de um 

emprego, a baixa remuneração leva o profissional a procurar outros vínculos, o que torna 

preocupante a assistência a ser realizada devido a sobrecarga de trabalho. 
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5.2 CATEGORIA 1 - AÇÕES INSTRUMENTAIS DO ENFERMEIRO NA UTIN 

 

Ao se analisar a atuação do enfermeiro em qualquer âmbito, primeiramente, deve-se 

levar em consideração as dimensões em que o cuidado de enfermagem se insere com o 

objetivo de compreender sua base epistemológica. Um dos postulados para se compreender a 

complexidade que envolve o cuidado está na divisão desse conceito em dimensões. 

Coelho (1991) apresenta as ações de cuidado em duas grandes categorias: as ações 

instrumentais e expressivas. Para a autora, ações expressivas englobam os procedimentos com 

enfoque predominantemente cognitivo e afetivo, cujas ações estão voltadas para as 

necessidades psicosócioespirituais do paciente. Já as ditas como instrumentais são aquelas que 

se relacionam à dimensão que implica em conteúdo predominantemente cognitivo e 

psicomotor, cujas ações são relativas às necessidades psicobiológicas. Em vias de esclarecer 

esse conceito, Christovam (2009, p. 101) o aborda de maneira mais objetiva, destacando que 

as ações instrumentais permeiam o atendimento das necessidades físicas e biológicas 

elencadas de acordo com sinais e sintomas corporais do paciente, além das atividades de 

organização do ambiente terapêutico que vão desde a organização do espaço físico até a 

provisão de materiais e equipamentos necessários ao cuidado. 

Por isso, a Categoria 1 é composta pela Classe 3 – As ações instrumentais da gerência 

do cuidado de enfermagem na UTIN e pela Classe 4 – Atividades Procedimentais realizadas 

pelo Enfermeiro na UTIN. 

 

5.2.1 Classe 3: As ações instrumentais da gerência do cuidado de enfermagem na UTIN 

 

A classe 3, em sua forma operacional, possui 33 formas reduzidas de palavras dentre 

as quais foram escolhidas 14 formas considerando o valor de x² = 5.  As formas reduzidas 

representam as palavras mais características distribuídas nas 17 unidades de contexto 

elementar do Alceste (u.c.e) sendo, essas, os enunciados que formam o discurso 

(CHRISTOVAM, 2009). 

As entrevistas selecionadas pelo software foram: ent_3, ent_5, ent_7, ent_11, ent_12 e 

ent_17 sendo as características de cada uma delas, evidenciadas no quadro 10 abaixo. 
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Quadro 10 – Características das Variáveis da Classe 3. Niterói, 2015. 

Variáveis 
Tipo 

profissional 

Tempo de 

atuação 

Nível de 

Qualificação 

Tempo de 

experiência no 

setor 

ent_3 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_5 Enfermeiro 
De 2 – 10 

anos 

Especialização 

em Terapia 

Intensiva 

De 2 – 5 anos 

ent_7 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_11 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

ent_12 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_17 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

 

O quadro permite analisar que 50% (3) são enfermeiros do hospital com ampla 

experiência na unidade, o que possibilita descrições mais detalhadas da rotina na UTIN. 

Desses enfermeiros, 33% (2) têm o nível de mestrado concluído, o que pode viabilizar um 

olhar diferenciado para sua prática no que condizem as especificidades da sua atividade 

laboral. Os 33% (2) representados pelos residentes de enfermagem do setor configuram o 

quadro complementar de profissionais da UTIN. 

Essa parcela de enfermeiros contribui na organização do conhecimento acerca das 

atividades do no setor devido a fato de serem profissionais divididos entre os papéis de aluno 

de pós-graduação e de profissional de enfermagem já que durante o treinamento em serviço, o 

residente desempenha função de enfermeiro (PINHEIRO; ZEITOUNE, 2011). Logo, as 
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discussões que tangem as ações instrumentais da gerencia do cuidado partem dessa 

representação realizada pelo ALCESTE. 

 

5.2.1.1 As ações instrumentais da gerência do cuidado de enfermagem na UTIN 

 

O termo “gerenciar” possui, em seu campo semântico, um caráter polissêmico. Há de 

se concordar com Kliksberg (1994) que gerenciar consiste em se alcançar as metas previstas 

por meio de mobilização de esforços. Entretanto, esse ato não depende somente dessa 

alocação de esforços como defende Motta (1998) ao posicionar que permeia o pensamento, a 

decisão e a ação para obter resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e 

avaliados, mas que devem ser alcançados através de recursos humanos e suas interações. A 

partir disso, nota-se que o conceito de gerência vem se aprimorando pelo tempo devido à 

complexidade dessa ação. 

Ainda nesse contexto, Spagnol (2005), em vias de apresentar a gerência na 

enfermagem, aponta que essa ação está voltada para instituir práticas como análise do 

processo de trabalho, o diálogo, a participação e o debate com toda a equipe de saúde. Em 

caráter complementar, Barros (1993) ressalta que é um instrumento capaz de política e 

tecnicamente, organizar o processo de trabalho com o objetivo de torná-lo mais qualificado e 

produtivo na oferta de uma assistência de enfermagem universal, igualitária e integral. 

As formas reduzidas das palavras que caracterizam a as ações instrumentais da 

gerência do cuidado de enfermagem estão representadas no quadro 11 abaixo. 

 

Quadro 11 – Forma reduzida das palavras do grupo temático As ações instrumentais do 

cuidado de enfermagem na UTIN. Niterói, 2015. 

Forma 

Reduzida 
X² 

f 

corpus 
f classe % classe 

Palavras Plenas e 

Contexto Semântico 

chec+ 34 06 05 83% Checar, checagem 

necessar+ 20 06 04 67% Necessário. 

plant+ 17 18 07 39% Plantão, plantonista. 

tecnicos 15 11 05 45% Técnicos de enfermagem. 

enfermagem 15 11 05 45% 
Enfermagem, equipe de 

enfermagem. 
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Ver 11 09 04 44% Notar, verificar. 

materi+ 11 09 04 44% 
Material, materiais 

necessários para o setor. 

receb+ 10 03 02 67% Receber, alocar. 

observ+ 10 19 06 32% Observar, atentar. 

intercorrencia+ 10 03 02 67% Intercorrência. 

prescri+ 09 04 02 50% 

Prescrição de 

medicamentos, prescrição 

de enfermagem 

evoluc+ 05 05 02 40% Evolução de enfermagem. 

medicações 05 05 02 40% Medicações. 

 

A partir desse quadro, é possível notar que as formas reduzidas das palavras com 

maior x² da classe são:  chec+, necessar+, plant+, técnicos, enfermagem, ver e materi+, 

porém, deve-se levar em consideração a frequência de aparecimento da u.c.e na classe. Nesse 

contexto, as que mais apareceram foram plant+,chec+, enfermagem, técnicos, necessário, 

materi+ e ver. 

Essa enumeração de formas reduzidas facilita o processo de construção e discussão da 

classe devido ao grau de associação que essas formas têm entre si, por representar a reunião 

de uma ideia ou um sentido caracterizando subtemas presentes neste grupo (CHRISTOVAM, 

2009). Logo, esse grupo de formas reduzidas, associado semanticamente com as u.c.e., 

caracterizam as atividades gerenciais do enfermeiro na UTIN. 

Visto isso, inicialmente, foi possível identificar as atividades de provisão dos 

enfermeiros na UTIN através das u.c.e. abaixo: 

 

[...] os_enfermeiros ficam responsaveis pelo medicamento, armazenagem de 

material, checar a validade, ou seja, todos os componentes necessarios para se 

oferecer uma assistencia a esse recem_nascido, observando se o recem_nascido tem 

material necessário.  (u.c.e. : 25 Classe : 3  X² : 10) 

 

[...] os_enfermeiros observam os materiais e uso individual deixados no leito 

como alcool_setenta, clorexidina alcoolica, alcool glicerinado, sendo que, caso nao 

estejam ou tenham acabado,normalmente os_enfermeiros repoem e coloca as datas. 

(u.c.e. : 26 Classe : 3  X² : 10) 
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[...] sao os materiais de parada, as caixas de entubacao, os_enfermeiros checa 

para ver se esta com pilha. se nao estiver, tem que trocar, verifica se esta 

funcionando ou nao e encaminha para conserto, se necessario. (u.c.e. : 76 Classe : 3 

X² : 21) 

 

[...] faco a minha escala, abro o livro de ordens e ocorrencias, leio o-que aconteceu 

no ultimo plantao para esse. depois todo o material de rotina disponivel 

os_enfermeiros tem que checar.  (u.c.e. : 75 Classe : 3 X² : 10) 

 

Em caráter instrumental, as ações realizadas na UTIN, em sua maioria, versam 

claramente sobre a gerência do cuidado por apontarem situações e ações que permeiam o 

campo semântico de gerenciamento. Exemplificadas por verbos como checar e observar, 

além do destaque para a responsabilidade pela provisão de materiais, as atividades dos 

enfermeiros da UTIN transversam as habilidades cognitiva, analítica e comportamental 

(CHRISTOVAM, 2009) englobadas pela competência gerencial “Administração e 

Gerenciamento” (PERES; CIAMPONE, 2006). 

Complementar a isso, as u.c.e., em seguida, apresentam outras atividades realizadas no 

âmbito da Terapia Intensiva Neonatal. 

 

[...] na unidade_de_terapia_intensiva_< a cada hora se zera as bomba_de_infusao, 

ou seja, verifica se o gotejamento planejado e aquele-que esta sendo feito. entao, 

isso tambem pode ser feito pelo tecnicos, mas ai os_enfermeiros vão 

supervisionando porque o balanco e verificado a cada hora. (u.c.e. : 178 Classe : 3 

X² : 10) 

 

[...] E feito um trabalho em conjunto junto com os tecnicos de enfermagem.  checa 

os sinais_vitais, examina o paciente, caso seja um recem_nascido que esta 

entubado, e realizada a aspiracao. (u.c.e. : 200 Classe : 3  X² : 23) 

 

[...] ainda no inicio do plantao, se prioriza quais sao os cuidados de enfermagem 

que, a principio, vao ser necessarios para anoite, separa e ve quais sao as 

medicacoes a serem feitas, faz a identificacao e depois observa recem_nascido por 

recem_nascido. (u.c.e. : 172 Classe : 3 X² : 39) 

 

[...] se as infusoes estao correndo corretamente, programadas conforme a 

prescricao, a evolucao de enfermagem cabe a os_enfermeiros faze la, sendo que 

os tecnicos, no maximo, fazem anotacoes de enfermagem. (u.c.e. : 30 Classe : 3  

X² : 24) 

 

Como visto anteriormente, o profissional deve desenvolver habilidades para sua 

atuação. O ato de supervisionar o cuidado e de gerenciar sua equipe estão imersos nas 

habilidades comportamental e de ação, (CHRISTOVAM; PORTO; OLIVEIRA, 2012) 
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imprescindíveis na sua prática profissional já que são necessárias para a execução das 

atividades procedimentais. Tais habilidades estão subordinadas ao conceito da competência 

gerencial “Administração e Gerenciamento” o que leva a crer que os enfermeiros da UTIN 

desenvolveram essa competência na sua ação laboral. 

Com essa base gerencial solidificada, pode-se elencar como atividades do enfermeiro: 

o planejamento da assistência ao RN, gerenciamento das medicações de cada paciente, da 

bomba de infusão e do balanço hídrico, a manutenção do material a ser utilizado na 

assistência ao RN, além de atividades de cunho rotineiro, como a propedêutica do exame 

físico do RN e as evoluções de enfermagem. 

Como destacado acima, essas são algumas das responsabilidades do enfermeiro 

durante o plantão. Porém, por ser líder de equipe num setor de alta complexidade como a 

UTIN, esse profissional deve possuir qualificação adequada e treinamentos específicos para 

atender a demanda do cuidado ao RN. A Portaria 930/2012 do Ministério da Saúde destaca na 

parte VI do artigo 13 que o enfermeiro coordenador deve ter no mínimo habilitação em 

neonatologia ou no mínimo 2 anos de experiência profissional comprovada em terapia 

intensiva pediátrica ou neonatal. Em relação ao assistencial e a equipe técnica, não faz 

menção às especificações o que traz à tona a preocupação com a assistência, principalmente 

no que condiz aos eventos adversos, já que os cuidados na UTIN são considerados de maior 

complexidade e, por isso, deveriam exigir trabalhadores com especialização, treinamentos e 

capacitações (MONTANHOLI et al, 2011).  Tal inquietação, com a equipe de enfermagem, 

emerge na u.c.e em seguida. 

 

[...] os_enfermeiros/ esperam que a equipe que esteja trabalhando na/ 

unidade_de_terapia_intensiva_< seja, pelo menos, treinada. E/ os_enfermeiros tem 

uma sobrecarga grande em alguns setores, porque ele tem que/ dar conta de muitas 

atividades.  (u.c.e. : 60 Classe : 3 X² : 7) 

 

A ANVISA, no seu manual de 2013 da série Segurança do Paciente – Investigações 

dos Eventos Adversos nos Serviços de Saúde, corroborou a questão da sobrecarga de trabalho 

apontando que as condições trabalhistas são fatores organizacionais que aumentam as chances 

do dano ao paciente. Por isso, devido a fatores como os que foram mencionados, sobrecarga 

de trabalho e quadro de funcionários não especializados, os eventos adversos tornam-se mais 

emergentes no cenário atual da saúde.  A fim de exemplificar o déficit na assistência de 
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enfermagem, as u.c.e. a seguir, demonstram a presença de alguns eventos decorrentes das 

atividades do enfermeiro na UTIN. 

 

[...] os_enfermeiros tentam sempre observar as bomba_de_infusao, checando as/ 

medicacoes, checando tudo duplamente para nao fazer nada errado, mas/ 

infelizmente acaba acontecendo. (u.c.e. : 62 Classe : 3  X² : 10) 

 

[...] em um recem_nascido prematuro extremo  faz bastante diferenca, tanto a 

questao do volume, como a questao da glicemia tambem. E, quando eu observei 

isso, eu prontamente parei a bomba_de_infusao e solicitei a presenca de algum 

medico para ver se seria necessaria alguma intervencao imediata. (u.c.e. : 56 

Classe : 3  X² : 5) 

 

Claramente, pode-se notar que embora o profissional faça a checagem da bomba de 

infusão, o evento com essa tecnologia acaba ocorrendo, como denota o discurso. Esse 

contexto leva a refletir que a realização de intervenções avançadas objetiva a melhoria da 

prestação de serviços, porém, a combinação de tecnologias e profissionais relacionados ao 

cuidado pode tornar-se um fator predisponente ao surgimento de eventos adversos na 

assistência (BAUMANN, 2007). 

De acordo com a u.c.e, o enfermeiro responsável, diante do evento adverso, foi 

eficiente ao observar a quantidade errada na bomba, imediatamente para-la e solicitar ajuda da 

equipe médica. Nesse contexto, é possível demonstrar a evidência das 4 habilidades 

gerenciais: cognitiva (ao observar o volume diferente na bomba), analítica (pela tomada de 

decisão em prontamente parar a bomba), comportamental e de ação (ao utilizar da 

comunicação para solicitar a presença de um médico para que caso fosse necessária, fazer 

uma intervenção). A partir dessas habilidades e desse contexto, em relação às competências 

gerenciais, é possível destacar a Atenção à Saúde, Liderança, Comunicação, Tomada de 

Decisão e Administração e Gerenciamento, o que revela a sumidade dos profissionais da 

UTIN em relação às ações gerenciais perante os eventos adversos. 

A fim de dar continuidade as discussões em relação às atividades do enfermeiro e o 

gerenciamento dos eventos adversos, a classe 4 salienta os procedimentos mais realizados 

pelo enfermeiro em Terapia Intensiva Neonatal. 
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5.2.2 Classe 4 - Atividades Procedimentais: O Cerne da práxis de Enfermagem em UTIN 

 

Operacionalmente, a classe 4 contém 40 formas reduzidas de palavras, porém foram 

escolhidas, a partir do X²=5,  23 formas a fim de representar as  27 u.c.e. correspondentes ao 

discurso que emerge dessa classe. 

As entrevistas selecionadas pelo software foram: ent_2, ent_3, ent_4, ent_5, ent_7, 

ent_9, ent_11, ent_12, ent_14, ent_15, ent_16 e ent_17 sendo as características de cada uma 

delas, evidenciadas no quadro 12 abaixo. 

 

Quadro 12 – Características das Variáveis da Classe 4. Niterói, 2015. 

Variáveis 
Tipo 

profissional 

Tempo de 

atuação 

Nível de 

Qualificação 

Tempo de 

experiência no 

setor 

ent_2 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

Especialização 

em 

Neonatologia 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_3 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_4 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_5 Enfermeiro De 2 – 10 anos 

Especialização 

em Terapia 

Intensiva 

De 2 – 5 anos 

ent_7 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_9 Residente De 2 – 10 anos Mestrado Até 6 meses 

ent_11 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 
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ent_12 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_14 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_15 Enfermeiro De 2-10 anos 

Especialização 

em 

Neonatologia 

5 - 10 anos 

anos 

ent_16 Enfermeiro De 2-10 anos 
Sem 

especialização 

De 6 meses – 1 

ano 

ent_17 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

 

O quadro aponta que os 12 profissionais que representam as u.c.e dessa classe, 50% 

(6) apresentam mais de 10 anos de experiência no setor, o que possibilita obter discursos 

sobre práticas assistenciais de um longo período de tempo. Os outros 40%(6) representados 

por enfermeiros com experiência de 6 meses até 1 ano (1), 2 a 5 anos (1) e 5 a 10 anos (1) 

junto com a experiência dos residentes (até 6 meses), complementam com discursos atuais em 

relação a atuação do enfermeiro na UTIN e os procedimentos realizados nesse âmbito. 

Em relação à especialização, por ter 30%(4) de profissionais com grau de mestre e 

50%(6) serem especialistas na área de Saúde Materno Infantil, gera a possibilidade de que as 

informações fornecidas por esses profissionais sejam mais articuladas com a prática por meio 

da associação do conhecimento específico com os procedimentos realizados nesse âmbito. 

Nessa perspectiva, a classe 4 tange as atividades procedimentais que configuram o cerne da 

práxis de Enfermagem em UTIN, segundo a organização realizada pelo ALCESTE. 

 

5.2.2.1 Atividades Procedimentais: O Cerne da práxis de Enfermagem em UTIN 

 

O dicionário da língua portuguesa apresenta a palavra “Cerne” como algo “essencial” 

ou mesmo “núcleo” de alguma temática. Ao incorporar esse significado à Enfermagem, o 
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cerne condiz às práticas de cuidado direto ao paciente. O quadro 13 abaixo apresenta as 

formas reduzidas das palavras que compõe o grupo temático e que trazem sentido às 

discussões a seguir. 

 

Quadro 13 – Formas reduzidas das palavras da classe 4. Niterói, 2015. 

Forma 

Reduzida 
X² f corpus f classe % classe 

Palavras 

Plenas e Contexto 

Semântico 

sond+ 62 14 13 93% Sonda, sondagem. 

cateter_periferico 47 17 13 76% Cateter. 

aspiracao_tubo 36 7 7 100% Aspiração de tubo. 

preparo_medicam 36 7 7 100% 
Preparo de 

medicamento. 

vesic+ 30 6 6 100% 

Vesical, vesicais, 

relacionado a 

sondagem vesical. 

Cuidados 30 10 8 80% 
Cuidados de 

enfermagem. 

administr+ 29 15 10 67% 

Administrar, 

administração, 

relacionado a 

procedimento. 

exclusiv+ 25 5 5 100% 

Exclusividade, de 

cunho do 

enfermeiro. 

dieta+ 20 13 8 62% Dieta. 

periferic+ 20 13 8 62% 
Relacionado a 

cateter. 

Punção 19 6 5 83% Punção venosa. 

acesso+ 19 16 9 56% Acesso venoso. 

instal+ 18 11 7 64% Instalar, instalação, 
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relacionado a 

procedimentos. 

aspir+ 10 4 3 75% 

Aspirar,aspiração, 

relacionado ao 

procedimento. 

Venosa 10 4 3 75% 

Relacionado à 

hidratação/punção 

venosa. 

venoso+ 10 9 5 56% 

Venoso, venosos, 

relacionado a 

cateter. 

assistencia+ 10 9 5 56% 

Assistência, 

assistencial, 

atividade do 

enfermeiro. 

responsabilidade+ 10 4 3 75% 
De cunho do 

enfermeiro. 

evoluc+ 7 5 3 60% 

Evolução, 

evoluções de 

enfermagem. 

hidratac+ 7 5 3 60% 
Hidratação, 

procedimento. 

atividade+ 6 8 4 50% 
Atuação do 

enfermeiro. 

nut_parenteral 6 8 4 50% 
Nutrição 

parenteral. 

avali+ 5 3 2 67% Avaliar, avaliação. 

 

A partir desse quadro, é possível inferir que as formas reduzidas das palavras com 

maior X² da classe são: sond+, cateter_periferico, aspiracao_tubo, preparo_medicam e vesic+. 

Levando em consideração as formas que mais apareceram na classe, sond+, 
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cateter_periferico, administr+, acesso+ e cuidados, é possível notar que tanto x² quanto a 

fclasse denotam atividades procedimentais do enfermeiro. 

O contexto temático dessa classe enfatiza/ os procedimentos realizados na UTIN, 

porém, também ressaltam a importância do gerenciamento, bem como das habilidades e 

competências do enfermeiro. Isso ratifica a premissa que “gerência” e “assistência” não são 

atividades dicotômicas, como eram vistas nos primórdios da Enfermagem (CHRISTOVAM, 

2009). É possível notar o caráter complementar dessas quando se tenta dividi-las na u.c.e, 

como demonstrado abaixo. 

A responsabilidade de os_enfermeiros esta na supervisao da equipe tecnica, 

planejamento da assistencia de enfermagem, preparo_medicam sendo esse de 

competencia exclusiva de os_enfermeiros neonatal, assistencia aos recem_nascido 

grave. (u.c.e. : 42 Classe : 4  X² : 14) 

 

Como destaca a u.c.e, o preparo de medicamentos em UTIN se torna uma atividade 

importante e, muitas vezes, de cunho somente do enfermeiro devido às especificidades das 

doses para RN comparadas à adulta (CHAPPELL & NEWMAN, 2004). Por isso, a classe 5 

demonstrará, posteriormente com mais detalhes, o sistema de  medicação e os eventos 

adversos provenientes desse. Complementar ao preparo de medicamentos, as u.c.e abaixo 

descrevem outros procedimentos realizados na UTIN. 

 

[...] se tem que trocar um curativo, sao os_enfermeiros que trocam. se tiver que 

providenciar um acesso venoso ou periferico atraves do cateter_periferico.  (u.c.e. 

: 179 Classe : 4 X² : 6) 

 

[...] eu realizo o preparo e adm_de_medicam, administracao de nut_parenteral, 

puncao, passagem de cateter_periferico, aspiracao_tubo, aspiracao no 

recem_nascido quando necessário. (u.c.e. : 20 Classe : 4 X² : 11) 

 

[...] detalhadamente, as atividades privativas de os_enfermeiros sao o exame fisico 

do recem _nascido,preparo de medicacoes, preparo de hidratacao venosa, 

nut_parenteral, puncao de cateter_periferico, sondagem vesical,sondagem 

jejunal. (u.c.e. : 53 Classe : 4 X² : 14) 

 

[...] as sondas enterais e vesicais sao exclusivas de os_enfermeiros, tanto pra alivio 

como para demora. (u.c.e. : 180 Classe : 4 X² : 18) 

 

A realizacao do balanco hidrico e muito rigorosa dentro da 

unidade_de_terapia_intensiva_< por conta dos cuidados intensivos. (u.c.e. : 139 

Classe : 4  X² : 24) 
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Como demonstrado, o enfermeiro é responsável por realizar diversas atividades, desde 

o exame físico do RN com o objetivo de identificar alterações na fisiologia a fim de 

estabelecer o plano terapêutico até a execução de um procedimento estéril como a sondagem 

vesical. O interessante é ressaltar que mesmo se tratando de um curativo, que dentro desse 

universo de atividades pode ser considerado algo simples, o enfermeiro deve, no contexto de 

suas competências profissionais, avaliá-lo, prescrever os cuidados e o tratamento mais 

adequado, supervisionar a sua equipe na realização de curativos e possuir conhecimento 

científico e habilidades no manejo das lesões como ressalta Ferreira e colaboradores (2010). 

Isso denota a complexidade “do fazer Enfermagem” já que ao se deparar com uma ferida, não 

se espera que o profissional somente realize o procedimento a partir da escolha de uma 

terapêutica tópica, mas que, além disso, depreenda esforços e o compromisso de atender suas 

necessidades na perspectiva global do cuidado por meio do gerenciamento do cuidado à ferida 

(FERREIRA et al, 2010). 

Ainda sobre o universo de atividades do enfermeiro na UTIN, é possível salientar que 

todas essas podem ter como consequência o surgimento de eventos adversos. Porém, 

mediante ao discurso dos participantes, as atividades que sobressaíram em relação ao 

aparecimento dos eventos foram descritas nas u.c.e. abaixo. 

 

O fator era a reacao de flebite e por esse cateter_periferico nao ter a milimetragem 

em cada dez centimetros e sendo muito impreciso, varias vezes teve que retrair o 

cateter e nao e bom manipular o cateter apos a insercao.  (u.c.e. : 189 Classe : 4 X² : 

0) 

 

O evento_adverso costuma acontecer muito e a parada_cardiorrespiratoria. 

os_enfermeiros tem que agir prontamente na primeira assistencia ate-a chegada do 

medico na unidade_de_terapia_intensiva_<. (u.c.e. : 44 Classe : 4 X² : 8) 

 

A flebite, geralmente acompanha o acesso periferico. E checado a cada plantao, a 

cada administracao e se for pra uso continuo a equipe acaba, no inicio e no final 

de plantao, avaliando o acesso, ou a cada troca, a cada instalacao de medicacao se 

o acesso for periferico. (u.c.e. : 190 Classe : 4 X² : 24) 

 

[...] no caso da queimadura, os_enfermeiros utilizam dersane ou a propria 

sulfadiazina. 

(u.c.e. : 41 Classe : 4 X² : 9) 

 

Nesse contexto, os eventos adversos mais frequentes são: flebite devido à manipulação 

de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), parada cardiorrespiratória e queimadura. 

Com isso, observa-se que alguns dispositivos da assistência à saúde, como o PICC, ao mesmo 
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tempo em que ajudam na recuperação do paciente, geram algumas intercorrências quando não 

utilizados corretamente. 

O PICC é um dispositivo vascular inserido através de uma veia superficial periférica e 

progride até a veia cava superior por meio de uma agulha introdutora e com a ajuda do fluxo 

sanguíneo, o que lhe atribui a característica de acesso central. O local de sua inserção é uma 

veia periférica preservada, de calibre adequado e não tortuosa, sendo as mais indicadas as 

veias basílica e cefálica (RODRIGUEZ et al, 2006; LOURENÇO; KAKEHASHI, 2003). 

Como destacado na u.c.e., a dificuldade na precisão do PICC leva a manipulação excessiva 

gerando a flebite mecânica, consequência da adoção de técnica inadequada de 

inserção/manutenção do cateter (SILVA; NOGUEIRA, 2004). Nesse contexto, o erro não 

procede do profissional, mas sim da aquisição do equipamento pela instituição que necessita 

ser notificada a fim de promover a mudança dessa tecnologia. Porém, na falta de opção de um 

dispositivo ideal, cabe ao profissional depreender de criatividade no planejamento da 

instalação da tecnologia a fim de que seja realizada a assistência e diminua a ocorrência de 

eventos não esperados. 

Outro evento destacado é a parada cardiorrespiratória (PCR). Esse acontecimento é 

caracterizado pela interrupção súbita dos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e 

perda imediata da consciência, acarretando lesão cerebral irreversível e morte, caso as 

medidas adequadas para estabilizar o paciente não sejam tomadas imediatamente (SOUZA; 

SILVA, 2013; PAZIN FILHO et al, 2003). 

Como descrito na u.c.e. 44, o atendimento, por meio da ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP), realizada pelos enfermeiros é imediato com objetivo de preservar o RN e aguardar o 

olhar médico para dar seguimento ao procedimento. Por isso, esses profissionais devem 

possuir conhecimentos e habilidades específicas para agir nessa intervenção (MATSUNO, 

2012), de modo a desenvolver competências baseadas em raciocínio rápido e articulação 

dos recursos do setor para manter a sobrevida do RN. 

Por fim, o evento adverso da queimadura emergiu como algo significativo na UTIN já 

que sua etiologia parte da utilização inadequada do sensor de oxímetro. A fundamentação dos 

achados relacionados a aparatos tecnológicos específicos serão destacados na Categoria 2 a 

seguir. 
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5.3 CATEGORIA 2 - O GERENCIAMENTO DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO 

CUIDADO AO RN 

 

Reichert, Lins
 

e Collet (2007) apresentam a UTIN como um local repleto de 

equipamentos e rico em tecnologia, que por um lado, representou a evolução da tecnologia a 

qual modificou os prognósticos e a sobrevida dos RNs, mas que, ao mesmo tempo, 

configurou-se como um campo de inúmeras terapias agressivas, estressantes e dolorosas, as 

quais produzem desorganização fisiológica e comportamental nos neonatos, o que acaba 

refletindo negativamente nos cuidados aos mesmos. 

Porém, por mais que a presença de tubos e sondas sejam causas de sofrimento e 

partindo do princípio que os RNs não estão preparados para tantos estímulos que lhes são 

estranhos e assustadores (REICHERT; LINS; COLLET, 2007), a base da terapia intensiva 

neonatal ocorre através da utilização de tecnologias que podem ser aliadas em relação à 

assistência e ao mesmo tempo, inimigas da qualidade do cuidado prestado. A classe 2, abaixo, 

inicia as discussões em relação à tecnologia e os eventos adversos na Terapia Neonatal. 

 

5.3.1 Classe 2: Aparatos tecnológicos da assistência Neonatal e os eventos adversos: 

Monitores e Cateteres 

 

A classe 2 contém 33 formas reduzidas de palavras. Foram escolhidas, a partir do 

x²=5, 15 formas a fim de representar as  38 u.c.e. correspondentes ao discurso que emerge 

dessa classe. As entrevistas selecionadas pelo software foram: ent_1, ent_2, ent_3, , ent_5, 

ent_6, ent_8, ent_9, ent_10, ent_12, ent_16, ent_18 e ent_19 sendo as características de cada 

uma delas, evidenciadas no quadro 14 abaixo. 

 

Quadro 14 – Características das Variáveis da Classe 2. Niterói, 2015. 

Variáveis 
Tipo 

profissional 

Tempo de 

atuação 

Nível de 

Qualificação 

Tempo de 

experiência no 

setor 

ent_1 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

Especialização 

em 

Neonatologia 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 
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ent_2 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

Especialização 

em 

Neonatologia 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_3 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_5 Enfermeiro De 2 – 10 anos 

Especialização 

em Terapia 

Intensiva 

De 2 – 5 anos 

ent_6 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_8 Residente De 2 – 10 anos Mestrado De 2 – 5 anos 

ent_9 Residente De 2 – 10 anos Mestrado Até 6 meses 

ent_10 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

ent_12 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_16 Enfermeiro De 2-10 anos 
Sem 

especialização 

De 6 meses – 1 

ano 

ent_18 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 
Mestrado 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_19 Residente De 2-10 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

 

O quadro permite analisar que 67% (8) são enfermeiros do hospital, o que gera duas 

vertentes: descrições detalhadas sobre eventos adversos envolvendo as duas tecnologias e, 
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devido ao tempo de experiência, podem não atentar as práticas assistenciais adequadas por 

terem se adaptado à rotina do setor. 

Porém, possuir 33%(4) de residentes pode proporcionar um olhar diferenciado para a 

prática já que os eventos adversos são intercorrências da assistência que chamam a atenção 

principalmente dos profissionais recém-formados já que esses, tem como objetivo aprender 

mais sobre os acontecimentos da prática de enfermagem, sobretudo aqueles que envolvem 

tecnologias do cuidado como Aparelhos de Monitorização e Cateteres. 

Partindo desse enredo, a classe 2, destaca o Sensor de Oxímetro e o PICC e os eventos 

adversos relacionados ao uso desses artefatos na assistência em UTIN. 

 

5.3.1.1 Sensor de Oxímetro e PICC: vilões tecnológicos da UTIN?! 

 

A monitorização do RN corresponde a uma das atividades que exigem maior atenção 

do enfermeiro por envolver os parâmetros dos sinais vitais, por exemplo. Um dos aparatos 

que se destacam na rotina é o sensor de oxímetro ou oxímetro de pulso responsável por 

fornecer informações relevantes sobre a saturação de oxigênio do RN em estado de atividade 

ou repouso, porém, o uso inadequado dessa tecnologia, pode gerar eventos adversos para o 

paciente (COREN SP, 2009). 

Outra tecnologia usada em terapia intensiva neonatal é o PICC, um cateter longo e 

flexível com comprimento que varia de 8 a 75 cm, utilizado para terapêutica parenteral 

prolongada, sendo o mais seguro para infusão de soluções vesicantes. Inserido por veia 

periférica, esse dispositivo progride através dessa até o sistema venoso central, onde sua ponta 

deverá ser alocada no terço inferior da veia cava superior ou no terço superior da veia cava 

inferior (FREITAS, 2004; PETTIT; WYCKOFF, 2007). Por ser uma tecnologia invasiva ao 

RN, seu manejo pode gerar alguns eventos adversos como oclusão, extravasamento, migração 

da ponta e trombose (SHAH; SHAH, 2009) o que implica na manutenção da saúde do 

paciente neonatal. O quadro 15 apresenta as formas reduzidas das palavras que fundamentam 

as discussões a seguir sobre os eventos adversos que emergem da utilização dessas 

tecnologias. 
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Quadro 15 – Formas reduzidas das palavras da classe 2 . Niterói, 2016. 

Forma 

Reduzida 
X² f corpus f classe % classe 

Palavras 

Plenas e Contexto 

Semântico 

senso_oxi 34 10 10 100% Sensor de oxímetro 

ocorr+ 19 15 26 58% 
Ocorrência, 

ocorreu. 

Hiperemia 16 5 5 100% 
Lesão relacionada 

a pele do RN 

queimadura+ 15 8 11 73% 
Queimadura, 

queimaduras 

evit+ 14 9 14 64% 

Evitar, evite no 

contexto dos 

Eventos adversos 

clinic+ 13 4 4 100% 
Clínico, clínica, 

clínicos. 

cateter+ 12 7 10 70% 

Cateter,Cateter 

Central de Inserção 

Periférica (PICC). 

registr+ 10 3 3 100% 
Registrar, registro 

de enfermagem. 

detect+ 9 4 5 80% 

Detectar, detectou 

relacionado a 

intercorrência. 

profission+ 9 5 7 71% 
Profissional, 

Profissionais. 

 

A partir desse quadro, é possível notar que as formas reduzidas das palavras com 

maior x² da classe são:  senso_oxi+, ocorr+, hiperemia, queimadura e evit+ e ao comparar o 

aparecimento das u.c.e. na classe (fclasse), observa-se que quase todas as formas reduzidas 

pelo x² se repetem (foram ocorre+, evit+, queimadura, senso_oxi e cateter+), o que ratifica a 

significância das palavras em relação a construção e denominação dessa classe. 
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A oximetria de pulso fornece informações de relevancia clinica sobre a saturação de 

oxigênio carreado por hemoglobinas presentes no sangue arterial, o que permite analisar a 

amplitude e a frequência do pulso tanto na fase de respouso como na fase de atividade. O 

princípio de funcionamento do oximetro baseia-se na diferença entre a hemoglobina não 

oxigenada (Hb) e a hemoglobina oxigenada (HbO2) já que apresentam diferentes espectros de 

absorção de luz (PIERCE, 1995). Ao aplicar a luz com diferente comprimento de onda nas 

extremidades do paciente, é possível notar a diferença entre a quantidade de Hb e HbO2 

através do uso de um foto-diodo como transdutor, responsável por converter a intensidade 

luminosa em tensão. Esse evento é denominado espectrofotometria (MOORE; ZOUDARKIS, 

2003). 

O oximetro de pulso utiliza um LED (Light-Emmiting Diode) vermelho com 

comprimento de onda de 660nm (devido a alta absorção da Hb) e um LED infra-vermelho 

com comprimento de onda de 910nm (devido a alta absorção de HbO2) (LI, 2007; THIESEN; 

STEMMER, S/A). O diodo receptor capta a relação de absorção e não absorção dos dois 

comprimentos de onda obedecendo à equação: 

 

VERMINFRA

VERMINFRA

VERM

VERM

CC

CA

CC
CA

R

_

_


Fonte: (LI, 2007) 

Onde: 

VERMCA  e VERMINFRACA _ são as componentes de tensão alternada dos LED’s vermelho e 

infra-vermelho, respectivamente. 

VERMCC  e VERMINFRACC _  são as componentes de tensão contínua dos LED’s vermelho e 

infra-vermelho, respectivamente. (MATVIYENKO, 2010) 

  

 Após calcular essa razão, o valor é expresso, em números, no visor do equipamento. 

O sensor de oxímetro neonatal faz parte do arcabouço de equipamentos necessários a 

monitorização do RN (ARAUJO et al, 2001) porém, ao não ser manejado corretamente, pode 

levar ao aparecimento de problemas dermatológicos. Estudos anteriores já abordavam que 

algumas lesões dermatológicas eram causadas pelo sensor de oxímetro (MIGOTO et al, 
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2012), provenientes do uso inadequado do aparelho, como destacam as u.c.e. a seguir 

 

[...] durante a minha permanencia no setor eu vi, como evento_adverso, 

queimadura na pele de um recem_nascido prematuro extremo devido a presenca 

do senso_oxi. (u.c.e. : 155 Classe : 2 X²: 13) 

 

[...] um evento_adverso recente agora que foi uma queimadura no pezinho do 

recem_nascido, porque tem que trocar, tem que intercalar os membros onde fica o 

senso_oxi [...] (u.c.e. : 226 Classe : 2 X²: 5) 

 

[...] aconteceu na troca do senso_oxi. nao foi feita a troca dentro do tempo em-que 

os_enfermeiros recomendaram que e de duas a tres horas conforme mudancas 

decúbito. (u.c.e. : 130 Classe : 2 X² : 5) 

 

De acordo com a literatura científica, para não ocorrer a hiperemia e/ou queimadura, 

o rodízio do sensor deve ser feito de três em três horas (COREN SP, 2012) a fim de não gerar 

esse dano ao paciente. Como visto, a equipe foi orientada mas, não dada a importância 

necessária no momento, o dispositivo ocasionou um evento adverso leve, não exigindo um 

tratamento específico (NARANJO, 1991). 

Danos ao paciente tomaram maiores proporções em 2013 quando a temática 

Segurança do Paciente ficou mais evidente devido a criação do Programa de Segurança do 

Paciente e devido aos eventos adversos virem a tona pelos meios de comunicação. Por mais 

simples que a queimadura por sensor de oxímetro pareça ser, a própria literatura ratifica que 

na prática, a notificação de eventos adversos pode perder relevância devido ao esquecimento 

dos profissionais em relatá-los o que dificulta a reavaliação da assistência, a minimização 

dessas ocorrência e a recuperação do paciente (BRASIL, 2013). 

 Por configurar um cuidado de enfermagem simples mediante a complexidade da 

assistência neonatal, o revezamento do sensor de oxímetro nos membros inferiores dos recém-

nascidos não é realizado, fato esse ratificado pelas observações não-participantes feitas no 

setor. Ao indagar sobre qual atitude deve ser tomada em relação ao ocorrido, os profissionais 

demostram pouco conhecimento ou até mesmo o desconhecimento em relação à tecnologia 

como destacado na u.c.e. abaixo. 

 

[...] os_enfermeiros explicaram o ocorrido para o responsavel, assumindo o erro. 

Para tratar a hiperemia foi feita uma compressa. para nao ocorrer novamente, 

recomendou se fazer o rodizio do senso_oxi. O problema e que a equipe acha que a 

luz do senso_oxi nao queima, mas queima sim ainda mais na pele do recem_nascido 

que e muito sensivel. (u.c.e. : 133 Classe : 2 X² : 3) 
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[...] ou mesmo por desconhecimento ou por distracao do profissional. eu ja vi 

ocorrer esse tipo de evento_adverso. no caso desses evento_adverso que eu falei 

anteriormente, a equipe optou por utilizar o desarni para evitar a abertura da 

ferida e tambem para proteger a pele. (u.c.e. : 157 Classe : 2 X² : 19) 

 

[...] por ele ser cicatrizante [o dersane], ele acabava resolvendo a hiperemia e 

queimadura daquela região [...] (u.c.e. : 158 Classe : 2  X² : 33) 

 

Como visto, o enfermeiro identificou o erro em relação a sua atuação, porém, é 

possível notar que sua equipe desconhece as particularidades em relação ao sensor de 

oxímetro o que demonstra a falta da habilidade comportamental e de ação do profissional já 

que esse é responsável por capacitar sua equipe uma vez que tem o comprometimento com a 

assistência da instituição (CHRISTOVAM, 2009). Em relação à utilização do produto para a 

ferida vale destacar que o Dersani® é um produto a base de ácido graxo que auxilia na 

porteção da pele, reparação tecidual e no processo de cicatrização por possuir lectina de soja 

(HAMU; PINTO;CHAGAS, 1999) por isso,a  escolha foi considerada adequada tendo como 

única ressalva a não utilização do sensor no local já que por ser um óleo, aqueceria e 

comprometeria mais ainda o local da lesão. 

É importante ressaltar que mesmo se tratando de uma hiperemia ou queimadura, os 

profissionais realizam a notificação do evento adverso como visto nas u.c.e. abaixo. 

 

[...] eu corrigi na hora e registrei. quando ocorre um evento_adverso, eu chamo a 

equipe, oriento e mostro o-que aconteceu, como foi no caso do senso_oxi. (u.c.e. : 

22 Classe : 2  X² : 4) 

 

[...] quando os_enfermeiros percebem algum evento_adverso, normalmente fazem 

o registro como queimadura por senso_oxi . (u.c.e. : 33 Classe : 2  X² : 19) 

 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância da notificação já que essa gera a 

informação do que está acontecendo, não só para a instituição, mas também para os 

profissionais do setor, chamando a atenção para os erros que vem acontecendo com o objetivo 

de minimizar possíveis eventos futuros e assim, proporcionar uma assistência de qualidade. 

Embora a manipulação do sensor de oxímetro ocasione um evento adverso 

considerado leve e, segundo os dados, não gera um dano permanente que comprometa a saúde 

do RN, outras tecnologias, como o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), por serem 
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mais invasivas devem ser alvo de atenção do enfermeiro. As u.c.e. abaixo demonstram essa 

evidência. 

 

[...] outro evento_adverso foi o rompimento de um cateter, mas nao por conta da 

manipulacao inadequada e sim porque o material nao era condizente para aquele 

momento. (u.c.e. : 21 Classe : 2  X² : 15) 

 

[...] outro evento_adverso que eu presenciei ocorreu com o proprio 

cateter_periferico. (u.c.e. : 248 Classe : 2  X² : 2) 

 

O PICC, como mencionado anteriormente, é inserido numa veia periférica preservada, 

de calibre adequado e não tortuosa (RODRIGUEZ et al, 2006; LOURENÇO; KAKEHASHI, 

2003), com o objetivo de ficar posicionado centralmente, ou seja, em veia cava superior 

(CAMARGO et al, 2008). Por isso, o material padronizado deve ser adequado para sua 

utilização, porém, por mais que os profissionais tenham o conhecimento e alertem para a 

escolha adequada do insumo, muitas vezes, o material que chega não é o ideal e, devido a 

isso, ocorre o aparecimento de eventos adversos como demonstram as u.c.e. 

 

[...] devido ao fato do cateter nao ter a marcacao centimetro a centímetro, talvez 

o cateter_periferico migrou apos a insercao. (u.c.e. : 253 Classe : 2  X² : 10) 

 

[...] E o-que aconteceu e que, quando foi feito o exame de raio x para detectar a 

localizacao deste cateter_periferico, este estava dobrado dentro atrio do 

recem_nascido [...] (u.c.e. : 251 Classe : 2  X² : 0) 

 

[...] ou seja, ele entrou mais-do-que deveria e nao foi possivel detectar se isso 

ocorreu durante a passagem do cateter_periferico, pois o profissional pode ter se 

perdido na hora da contagem. (u.c.e. : 252 Classe : 2  X² : 12) 

. 

A migração da ponta do PICC é um problema comum e conhecido em neonatologia, 

podendo ter como consequências um quadro letal de efusão pericárdica e tamponamento 

secundário à perfuração miocárdica, tendo como prováveis causas, dessas complicações, a 

ponta desse cateter ter migrado ou estar posicionada para dentro do átrio direito (NADROO et 

al, 2002). Como visto, esse evento é considerado grave e por isso a atenção do enfermeiro 

deve estar centrada nessa atividade, porém devido as suas demais atribuições, nota-se que a 

preocupação do profissional com as outras atividades é presente, como identificado nas 

observações realizadas no setor, denotando assim, o caráter multitarefa do enfermeiro de 

UTIN. Mediante a presença desse evento, o profissional deve tomar algumas medidas para 

solucionar o quadro, como pode ser visto abaixo. 
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[...] A medida tomada apos o raio x foi a retirada desse cateter_periferico e foi 

mantida a observacao rigorosa desse recem_nascido. (u.c.e. : 253 Classe : 2 X² : 10) 

 

[...] esse cateter, ele, obviamente, foi retirado e tomadas as medidas terapeuticas 

adequadas. O gerenciamento de risco comunica a empresa, a empresa vem e faz 

essa notificacao. dai essa notificacao caiu no nucleo_de_seguranca e esse cateter 

foi impedido porque nao foi uma unica ocorrencia. (u.c.e. : 188 Classe : 2  X² : 13) 

 

A partir do evento adverso ocorrido, foi possível notar que o enfermeiro além de 

resolver o ocorrido, retirando o cateter e colocando o RN em observação, acionou o 

gerenciamento de risco para que fossem tomadas as medidas necessárias, tendo como 

resultado a não utilização do cateter. Vale destacar, pela u.c.e., que não foi a primeira vez que 

ocorreu um evento com esse mesmo insumo, o que preocupa em relação a assistência em 

saúde ao RN já que a subnotificação dos eventos leva a demora no tempo de troca das 

tecnologias que não estão adequadas para o cuidado. 

Dando continuidade as discussões que englobam os eventos adversos e as tecnologias 

utilizadas em UTIN, a classe 5 à seguir, aborda essas temáticas com ênfase nos Perfusores de 

Medicação e Dieta do RN. 

 

5.3.2 Classe 5 - Aparatos Tecnológicos relacionados aos eventos adversos na assistência 

Neonatal: Perfusores 

 

A classe 5 apresenta 30 formas reduzidas de palavras. A partir do X²=5, 8 formas 

foram escolhidas a fim de representar as 15 u.c.e. correspondentes ao discurso que emerge 

dessa classe. 

As entrevistas selecionadas pelo software foram: ent_1, ent_5, ent_7, ent_16 e ent_17 

sendo as características de cada uma delas, evidenciadas no quadro 16. 
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Quadro 16 – Características das Variáveis da Classe 5. Niterói, 2015. 

Variáveis 
Tipo 

profissional 

Tempo de 

atuação 

Nível de 

Qualificação 

Tempo de 

experiência no 

setor 

ent_1 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

Especialização 

em 

Neonatologia 

Mais de 10 

anos de 

Experiencia 

ent_5 Enfermeiro De 2 – 10 anos 

Especialização 

em Terapia 

Intensiva 

De 2 – 5 anos 

ent_7 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

ent_16 Enfermeiro De 2-10 anos 
Sem 

especialização 

De 6 meses – 1 

ano 

ent_17 Residente Até 2 anos 

Especialização 

em Materno-

Infantil 

Até 6 meses 

 

O quadro permite analisar que 80% dos profissionais que emergiram na classe são 

enfermeiros da instituição o que confere maior contato com as tecnologias relacionadas ao 

RN. Porém, dentre esses, 20% não apresenta especialização e possui menos de um ano na 

atividade, o que pode gerar u.c.e relatando dificuldades em utilizar os perfusores na 

assistência, além de eventos adversos ocorrido com o profissional durante sua rotina de 

trabalho. 

Diante dessa discussão, a classe 5, fala sobre a Dieta e Medicamentos e a relação com 

os eventos adversos envolvendo as Bombas de infusão. 

 

5.3.2.1 Dieta e Medicamentos: os eventos adversos relacionados às Bombas de infusão. 

 

A portaria 930/2012 dispõe, além de outras questões, sobre as bombas de infusão na 

UTIN, sendo em média 3/por leito dependendo do tipo de UTIN (BRASIL, 2012). Esse dado 
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denota que, além das demais tecnologias, o enfermeiro deve atentar as bombas de infusão de 

cada paciente, tendo em vista seu funcionamento e manutenção. A utilização errônea desse 

equipamento pode gerar eventos adversos ao cliente devido a fatores como volume excessivo, 

reações indesejadas e interações farmacológicas, por exemplo (SILVA et al, 2007). 

Além dos medicamentos, as bombas de infusão também são utilizadas na terapia 

nutricional do paciente neonatal, o que pode acarretar erros relacionados à troca das funções 

nutricionais e medicamentosa ligadas a ele. Por isso, é necessário que o profissional que 

administra essas tecnologias esteja consciente e seguro de sua ação, possuindo conhecimento 

necessário para o gerenciamento desse equipamento (ibid). O quadro 17 apresenta as formas 

reduzidas das palavras que fundamentam as discussões a seguir sobre os eventos adversos que 

emergem da utilização dos perfusores. 

 

Quadro 17 – Formas reduzidas das palavras da classe 5. Niterói, 2015. 

Forma 

Reduzida 
X² f corpus f classe % classe 

Palavras 

Plenas e Contexto 

Semântico 

bomba_de_infusao 65 12 9 75% Bomba de infusão. 

program+ 59 6 6 100% 
Programar, 

programação. 

mililitro+ 29 3 3 100% 
Mililitro, unidade de 

medida. 

err+ 24 9 5 56% 
Erro, relacionado ao 

evento adverso. 

corr+ 19 7 4 57% 

Correr, relacionado ao 

processo de infusão da 

bomba. 

nut_parenteral 8 8 3 38% Nutrição parenteral. 

dieta+ 7 13 4 31% Dieta. 

corret+ 6 5 2 40% Correto, corretamente. 

 

A partir desse quadro, é possível notar que as formas reduzidas das palavras com 

maior x² da classe são:  bomba_de_infusao, program+, mililitro+, err+ e corr+. Ao comparar o 
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aparecimento das u.c.e. na classe (fclasse), observa-se que se destacam  bomba_de_infusao, 

program+, err+, corr+ e dieta+  ,ou seja, a maioria das formas reduzidas com maior x², o que 

ratifica a significância das palavras em relação a construção e denominação dessa classe. 

Como destacado acima, as bombas de infusão tem dupla funcionalidade no 

atendimento ao RN: utilizada para administração de algumas medicações e para dieta. Por 

conta desse fato, os profissionais que não estão preparados ou instrumentalizados para lidar 

com isso podem confundir a finalidade de cada aparelho e gerando, por conseguinte, eventos 

adversos como demonstram as u.c.e abaixo. 

 

[...] com-certeza, ja aconteceu um evento_adverso recente. que eu me lembre foi 

com uma bomba_de_infusao que aconteceu,  eu programei errada e nao sabia 

ajustar a bomba_de_infusao. (u.c.e. : 1 Classe : 5 X² : 32) 

 

[...] isso foi bem assim-que eu entrei, marcou e nao consegui esquecer esse 

evento_adverso. mas nao e a bomba_de_infusao que a os_enfermeiros tem aqui 

agora, era uma bomba_de_infusao que tinha os decimais em vermelho e dai 

programei de-forma-que correu mais-do-que era pra ter corrido. 

(u.c.e. : 2 Classe : 5 X² : 35) 

 

[...] os decimais nao foram levados em consideracao e correu mais que era para ter 

corrido na infusao da hidratacao. ai quando eu reparei, fiquei preocupada, conversei 

com minha colega e ela falou tranquilamente. (u.c.e. : 15 Classe : 5 X² : 2) 

 

Como visto, a falta de preparo para lidar com as tecnologias na UTIN ocasionam 

eventos adversos que poderiam ter sido evitados se, ao iniciar no setor, o profissional fosse 

capacitado para lidar com esse tipo de aparelho. Assim como o processo de administração da 

dieta, a instalação do sistema de medicamentos configura uma atividade que requer atenção 

da equipe multiprofissional, principalmente a de enfermagem, já que é um serviço que exige 

cuidados extremos e monitorização contínua para que a terapêutica seja otimizada (CHAVES, 

2006). Por isso, determinadas atitudes em relação à assistência não devem ser repetidas, pois 

geram uma abertura, desnecessária, para o surgimento dos eventos, como demonstrado 

abaixo. 

[...]E ai, ocorreu que havia um/ recem_nascido que tinha duas bomba_de_infusao 

instaladas,  uma para medicacao e/ outra para dieta. (u.c.e. : 97 Classe : 5 X² : 21) 

 
A bomba_de_infusao de dieta estava identificada como dieta e a/ 

bomba_de_infusao de medicacao nao. E foi preciso utilizar da bomba_de_infusao 

de/ medicacao daquela recem_nascido para outra, ficando aquela recem_nascido 

apenas/ com a bomba_de_infusao de dieta. (u.c.e. : 98 Classe : 5 X² : 0) 

 

[...] E, na/ pressa de fazer as coisas, os_enfermeiros nao olharam, so viu 

bomba_de_infusao de/ dieta e so trocou a seringa e botou para correr. E a pessoa 
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que anteriormente/ foi instalar a medicacao no recem_nascido, usou a 

bomba_de_infusao de dieta, ai/ fez a medicacao e deixou ali, e nao tirou, tambem 

errou.  (u.c.e. : 101 Classe : 5 X² : 10) 

 

Para melhor esclarecer, a u.c.e. retrata que, com fins de otimizar o serviço através do 

compartilhamento da mesma bomba com duas pacientes, o evento adverso surgiu no 

momento seguinte, em que um outro profissional iniciou a administração de medicação na via 

da dieta de uma das pacientes. Tal evento poderia ter sido evitado, inicialmente, se o 

profissional não fizesse a associação de um aparelho para dois pacientes. Vale destacar ainda 

que, além desse erro, uma das bombas não estava identificada, fato esse que vai de encontro 

ao preconizado pelos 10 passos para a Segurança do Paciente já que esse tipo de situação 

torna-se um fator predisponente para a ocorrência de eventos (CORENSP, 2010). 

Por fim, vale destacar que muitos dos eventos adversos se relacionam não só ao 

equipamento utilizado mas também ao ambiente em que estão inseridos. O espaço físico em 

que a UTIN está instalada pode configurar um local apropriado para a assistência ou o 

principal adversário da segurança do paciente. Por isso, a fim de dar prosseguimento às 

discussões, a categoria 3 versa sobre a influência do ambiente neonatal no surgimento de 

eventos adversos. 

 

5.4 CATEGORIA 3 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: A 

INFLUÊNCIA DO AMBIENTE NA OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS 

 

Esse ambiente, embora imprescindível pela tecnologia sofisticada que assegura a 

vida, é também hostil pela agressividade das técnicas e procedimentos invasivos aos 

quais os RNs são submetidos. Essas atividades, por vezes necessárias, podem 

transformar o profissional, tornando-o insensível, racional e desumano, 

evidenciando o empoderamento da ciência e da técnica sobre o homem (NETO; 

RODRIGUES, 2010, p.373) 

 

Neto e Rodrigues destacam a complexidade da UTIN e as transformações que esse 

ambiente pode causar no profissional e no paciente. Por isso, após colocar as atividades do 

enfermeiro em foco e os procedimentos realizados na UTIN, a Categoria 3 tem como objetivo 

demonstrar a relação do ambiente Neonatal com os eventos adversos que abarcam, 

enfaticamente, a tríade profissional-paciente-ambiente. 
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5.4.1 Classe 1  - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: A Influência do ambiente na 

ocorrência de Eventos Adversos 

 

A classe 1 contém 43 formas reduzidas de palavras. Foram escolhidas, a partir do 

x²=5, 12 formas a fim de representar as 61 u.c.e. correspondentes ao discurso que emerge 

dessa classe. 

As entrevistas selecionadas pelo software foram: ent_1, ent_4, ent_5, ent_7,ent_9, 

ent_13, ent_14, ent_16 e ent_17 sendo as características de cada uma delas, evidenciadas no 

quadro 18 abaixo. 

 

Quadro 18 – Características das Variáveis da Classe 1. Niterói, 2016. 

Variáveis 
Tipo 

profissional 

Tempo de 

atuação 

Nível de 

Qualificação 

Tempo de 

experiência no 

setor 

ent_1 Enfermeiro 

Mais de 10 

anos de 

experiência 

Especialização em 

Neonatologia 

Mais de 10 anos 

de Experiência 

ent_4 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização em 

Materno-Infantil 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_5 Enfermeiro 
De 2 – 10 

anos 

Especialização em 

Terapia Intensiva 
De 2 – 5 anos 

ent_7 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Especialização em 

Materno-Infantil 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_9 Residente 
De 2 – 10 

anos 
Mestrado Até 6 meses 

ent_13 Enfermeiro 
Mais de 10 

anos 

Mestrado em 

Andamento 

Mais de 10 anos 

de experiência 

ent_16 Enfermeiro De 2-10 anos 
Sem 

especialização 

De 6 meses – 1 

ano 

ent_17 Residente Até 2 anos 
Especialização em 

Materno-Infantil 
Até 6 meses 
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O quadro permite analisar que 50% (4) dos enfermeiros que pertencem a essa 

categoria são profissionais com um tempo de experiência extenso no setor o que remete a 

possibilidade de informações mais detalhadas da articulação ambiente, profissional e paciente. 

Porém, ter os outros 50% (4) com tempo mais curto de atuação pode proporcionar uma visão 

diferenciada do setor, já que inicialmente, ao se inserir numa UTI, o profissional procura 

conhecer seu funcionamento, normas, rotinas e protocolos que condizem, principalmente, a 

prevenção de Infecções. 

Partindo desse contexto, a classe 1, aborda o locus da Terapia Intensiva Neonatal 

como fator predisponente para o aparecimento dos eventos adversos. 

 

5.4.1.1 O locus da Terapia Intensiva Neonatal como fator predisponente para o aparecimento 

dos eventos adversos 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal   constitui um ambiente terapêutico 

apropriado para tratamento do RN e, por isso, apresenta especificidades que a diferenciam das 

outras, seja em aspectos relacionados às interações humanas ou aparatos tecnológicos (SILVA 

et al, 2008).  O quadro 19 apresenta as formas reduzidas das palavras que compõe o grupo 

temático e que trazem sentido às discussões a seguir. 

 

Quadro 19 – Formas reduzidas das palavras da classe 1. Niterói, 2016. 

Forma 

Reduzida 
X² f corpus f classe % classe 

Palavras 

Plenas e Contexto 

Semântico 

pesso+ 16 15 13 87% 

Pessoa, Pessoal, 

relacionado à equipe e 

funcionários. 

unidade_de_terapia_ 12 26 18 69% UTI Neonatal. 

sab+ 10 9 8 89% 
Saber, relacionado a 

conhecimento. 

andar 10 6 6 100% 

Andar, relacionado ao 

espaço físico do 

hospital. 
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lavar_maos 10 6 6 100% Lavagem das mãos. 

infecc+ 9 13 10 77% Infecção. 

mae+ 8 5 5 100% Mãe do RN. 

atento+ 7 4 4 100% Atentos, Atenção. 

trabalh+ 6 13 9 69% Trabalho, trabalhar. 

olh+ 5 6 5 83% 
Olhar, atenção do 

profissional. 

acoes 5 6 5 83% Ações, Atividades. 

control+ 5 8 6 75% 
Controle, relacionado 

à Infecção. 

 

A partir desse quadro, é possível notar que as formas reduzidas das palavras com 

maior x² da classe são pesso+, unidade_de_terapia_, sab+, andar e lavar_maos. Ao comparar 

o aparecimento das u.c.e. na classe (fclasse), observa-se que  as formas unidade_de_terapia, 

pesso+,  infecc+, trabalh+ e sab+ sobressaem o que caracteriza o grupo temático pertencente a 

essa classe. 

O cuidar do RN não é equivalente ao cuidar do pré-escolar ou escolar, por isso, na área 

Materno-Infantil, há um reconhecimento por parte dos profissionais sobre as interfaces do 

cuidado em Saúde da Criança. 

 

eu acho que como voce esta trabalhando com recem_nascido e algo diferenciado. 

(u.c.e. : 212 Classe : 1 X² : 7,999999874454) 

 

O profissional que reconhece isso já parte do princípio que o olhar deve ser 

diferenciado para o paciente, uma vez que a comunicação do RN com a equipe, por exemplo, 

é diferente das demais faixas etárias, o que possibilita uma reflexão acerca da assistência de 

enfermagem. Os sinais de comunicação provenientes do RN fazem parte da base científica de 

assistência à essa clientela que o enfermeiro deve possuir para reconhecer as possíveis 

intercorrências do setor. 

Nascimento (2013) salienta que o recém-nascido apresenta formas diferentes de se 

comunicar, mas que para serem percebidas é necessária a observação e valoração por parte da 

equipe. A autora aponta como principais sinais de estresse, por exemplo: choro silencioso, 

agitação, batendo e levantando as pernas para retirar o tubo (quando entubado), franzir de 
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fácie e prostração. Porém, devido à complexidade da atuação do enfermeiro na UTIN, em 

alguns momentos, o profissional não consegue identificar esses sinais, o que pode 

comprometer a sobrevida do RN. 

Para isso, Becher e colaboradores (2011) trazem à reflexão que a comunicação entre o 

profissional de saúde e os pais é essencial. Esse contexto pode ser observado nas u.c.e abaixo. 

 

[...] essa mae era uma mae muito presente e ela ficou as doze horas e ela era muito 

observadora. ai ela estava la observando o recem_nascido e me chamou. (u.c.e. : 

104 Classe : 1 X² : 0,99) 

 

porque aqui na/ unidade_de_terapia_intensiva_< e na unidade_intermediaria a 

mae pode/ permanecer por doze horas. so 

nao fica vinte e quatro horas, porque a mae/ precisa descansar, mas durante as doze 

horas elas ficam, se elas quiserem.( u.c.e. : 103 Classe : 1 X² : 9,99999984306749) 

 

A mae perguntou o-que esta acontecendo, isso ja tem uns quinze anos, ai eu falei 

para-que ela aguardasse so um momento que eu iria chamar o medico. (u.c.e. : 106 

Classe : 1 X² : 3,99) 

 

A mae em seguida perguntou se isso [queda da saturação e hipóxia] ja tinha 

acontecido antes. E eu falei que ja tinha acontecido uma outra vez com uma 

recem_nascido, durante um plantao noturno e como tinha pouca gente o 

recem_nascido infelizmente morreu. (u.c.e. : 112 Classe : 1 X² : 7,99) 

 

Como se pode notar, a atuação dos pais nos eventos adversos representa uma 

ferramenta útil para a assistência, por isso, realizar a educação dos pais em relação a 

alterações fisiológicas básicas do RN (como respiração e coloração da pele), transforma esse 

familiar em aliado na prevenção dos eventos adversos que ocorrem na UTIN (BECHER et al, 

2011; SANTOS et al, 2007). 

Um desses eventos que chamou atenção em relação ao ambiente da UTIN foi a 

infecção hospitalar. As u.c.e. abaixo discorrem sobre suas características. 

 

A infeccao e algo que a os_enfermeiros estao sempre buscando combater. para 

evitar o evento_adverso [...]. (u.c.e. : 51 Classe : 1 X² : 0) 

 

no caso da infeccao, e uma coisa que a gente nao/ tem como atribuir a uma pessoa 

apenas. varias pessoas manipulam os cateteres e/ os_enfermeiros tenta orientar 

sempre a manipular com luva esteril e usando a/ gaze com alcool, limpando três 

vezes. (u.c.e. : 63 Classe : 1 X² : 2,99 ) 

 

entao, fiscalizar essa execucao, e missao de os_enfermeiros, por parte de toda equipe 

multi profissional, nao so de enfermagem. nao adianta nada se uma pessoa nao 

fizer, o trabalho de todas outras vai ser em-vao. E preciso envolver todos da equipe 

nutricionista, medico, fisioterapeuta, psicologo, familia, tecnicos, todos. (u.c.e. : 152 

Classe : 1 X² : 0,99) 
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mas os_enfermeiros ficam de olho e pedindo para lavar_maos. mas aqui no quinto 

andar, foi realmente mais complicado, teve uma epoca desse ano, na enfermaria 

pre_escolar, tinha uma recem_nascido com infeccao bem braba e os_enfermeiros 

tinham contato. (u.c.e. : 8 Classe : 1 X² : 24) 

 

As infecções nas UTIN correspondem àquelas adquiridas no período intraparto, 

durante a hospitalização, ou 48 horas após a alta (MARTINEZ;CAMPOS; NOGUEIRA, 

2009). A preocupação com esse tipo de evento adverso está relacionada não só as 

consequências clássicas, mas também devido à clientela em que se está abordando já que, por 

ser um paciente mais sucetível e sua pele ser a porta de entrada para infecções (ADRIANO; 

FREIRE; PINTO, 2009), a atenção com esse paciente deve ser redobrada por parte do 

enfermeiro. 

As u.c.e acima demonstram a preocupação dos profissionais em relação ao controle da 

infecção, atribuindo esse tipo de prática a todos os envolvidos com o RN, sejam familiares, 

funcionários ou os responsáveis pela assistência direta. Esse tipo de quadro apresenta a 

dificuldade na atuação do enfermeiro no setor, uma vez que, ele fica responsável por todas as 

suas ações, sejam diretas ou indiretas, e pelo controle de pessoas e suas atitudes diante da 

prevenção da infecção. A u.c.e abaixo retrata aquilo que é preconizado por alguns 

profissionais. 

se esta cuidando na hora de manipular esse recem_nascido, higienizar as maos entre 

um recem_nascido e outro. Todas essas acoes do controle de infeccao que 

os_enfermeiros sabem que devem ser utilizadas, mas na pratica, as vezes, não sao 

implementadas com tanta eficacia. (u.c.e. : 151 Classe : 1 X² : 5,99) 

 

Porém, como visto nas observações de campo, o profissional, muita das vezes, sabe 

que antes de manipular o RN deve ser feita a lavagem completa das mãos e utilização de luvas 

de procedimento, porém, foi visto que a lavagem se resume somente ao uso de degermante e a 

luva foi utilizada por todo o setor, sem troca entre os pacientes. Essa prática irregular gera 

porta de entrada para infecções que poderiam ser evitadas. 

Somado a essas situações, as u.c.e. abaixo trazem a questão da arquitetura do ambiente 

com um grande desafio para o controle de infecção. 

 

O deslocamento da unidade_de_terapia_intensiva_< para o quinto andar, 

acarretou o aumento de infeccao, coisa que hoje foi controlada. (u.c.e. : 4 Classe : 

1 X² : 9) 
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mas realmente na transferencia para o quinta andar, aumentou o numero de 

infeccao.  (u.c.e. : 10 Classe : 1 X² : 3,99) 

 

no inicio dessa transferencia, tivemos muita dificuldade. por exemplo, essa salinha 

de lavar_maos tem alguns meses. Antes nao tinha, o sujeito passava direto e so 

lavar_maos la-dentro. (u.c.e. : 7 Classe : 1 X² : 5,99) 

 

chega o momento que nao temos controle. E funcionario que vem de outro setor e 

nao lavar_maos. no oitavo andar, tinha algumas barreiras, pois ate chegar na 

unidade_de_terapia_intensiva_< tinhamos mais controle, aqui nao e possivel. 

(u.c.e. : 6 Classe : 1 X² : 5,9) 

 

Devido a obras no setor, que antes se localizava no 8º andar junto à maternidade, a 

Unidade Neonatal teve que ser deslocada para o 5º andar do Hospital temporariamente.  

Mesmo diante dessa mudança, a UTIN deve se configurar dentro do estabelecido pelo 

Ministério da Saúde em relação à sua estrutura física para melhor atender à sua clientela. A 

Sociedade Brasileira de Pediatria (2010), através de um documento oficial, ressalta pontos 

importantes sobre a estrutura física da UTIN. 

Dentre todas as ressalvas, preconiza uma pia de lavagem de mãos para cada cinco 

leitos como forma de conter a passagem de micro-organismos para dentro da UTIN, porém, 

como visto pela u.c.e, anteriormente, não havia a pia para lavagem das mãos o que 

configurava mais um fator para o aparecimento de infecção. 

Mesmo diante de todos os desafios do espaço em que a UTIN se apresenta, o 

enfermeiro deve estar atento ao máximo que puder para minimizar as consequências de uma 

assistência comprometida. Ressalta-se que os problemas relacionados à infecção hospitalar 

não estão relacionados somente a esse profissional, por isso, tanto eles quanto a instituição e 

os demais atores da saúde devem estar dispostos a diminuir os fatores que podem ocasionar os 

eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Por fim, diante das temáticas apresentadas nessa categoria, vale destacar que o 

enfermeiro é visto como um grande da UTIN e para atuar de forma eficaz, deve estar atento à 

fonte das intercorrências durante sua rotina. Por isso, ao atentar ao cliente, ao ambiente e, com 

isso, mobilizar ações para solucionar problemas, o profissional gera uma triangulação do 

cuidado que possibilita a minimização de eventos adversos já que abarca todas as esferas de 

sua atuação. 
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6 A RELAÇÃO DO CAMPO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E A 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 

 
Novas competências são necessárias para que os enfermeiros mudem a prática e 

reconheçam o método como um meio para assegurar a autonomia dos pais [por 

exemplo]. Adaptado de Weis, Zoffmann & Egerod (2014) 

 

 

Essa frase de um dos artigos utilizados no estudo chamou atenção. Claramente, existe 

uma adaptação para se compreender o contexto em que está inserida, porém, a essência dela 

traz à tona a necessidade de trabalhar a temática de competências quando se trata da UTIN, a 

fim de aprimorar o cuidado desde a sua perspectiva instrumental até a expressiva. Por isso, 

com o objetivo de mapear as competências profissionais na UTIN, este capítulo apresenta o 

fim da trajetória desse estudo. 

6.1 MODELO PARA O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar pessoa 

qualificada para realizar algo, sendo seu oposto ou antônimo não apenas relacionado à 

negação dessa capacidade, mas também expressando um sentido pejorativo 

(FLEURY;FLEURY, 2004).  Por isso, quando o sujeito deseja  “tornar-se competente”, 

associa esse conceito a cursos, palestras e capacitações que podem entrar no seu currículo e 

assim, torna-lo apto a realizar determinadas tarefas. Porém, como exposto por Zarifian, o 

teórico base dos estudos de Fleury, o conceito deve ir além daquele que designa qualificação, 

devendo referir-se à capacidade da pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades 

prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e 

reconhecido por isso (ZARIFIAN, 2012). 

Zarifian toma como base dessa premissa, a evolução da complexidade do processo de 

trabalho. O autor defende que o ofício não é mais o conjunto de tarefas associadas 

diretamente ao cargo, mas torna-se o prolongamento direto da competência que o profissional 

mobiliza mediante a situação laboral com características cada vez mais mutáveis e complexas, 

o que torna o imprevisto mais rotineiro. (ibid). 

Por isso, baseados nas discussões propostas por Zarifian, Fleury e Fleury (2004) 

assumem a noção de competência através de expressões como saber agir, mobilizar 
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recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica. A partir disso, tomam como definição de 

competência: “um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo” (FLEURY; FLEURY, 2004). 

A fim de elucidar cada uma das expressões que trazem a ideia de competência, a 

Figura 11 apresenta algumas definições propostas pelos autores. 

 

Figura 12 – Definição das expressões que remetem à competência. Niterói, 2016. 

 

Fonte: Fleury e Fleury (2004, p.31)    
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Tomando como base essas definições, as competências mapeadas neste trabalho 

assumem características a partir desse referencial teórico a fim de melhor elencar as 

competências profissionais básicas, específicas e de gestão. 

 

6.2 O PERFIL DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO ENFERMEIRO NO 

GERENCIAMENTO DOS EVENTOS ADVERSOS NA UTIN 

 

A fim de facilitar a construção do perfil, foi adotada uma classificação das 

competências divididas em três universos: Competências Básicas, Competências Específicas e 

Competências de Gestão. 

Ruthes e Cunha (2008, p.141) definem essas três classificações como: 

1) Competências Básicas: Aquelas que fazem parte da atividade operacional do 

cargo, ou seja, relacionado a assistência de enfermagem e atendimento aos usuários e 

familiares. 

2) Competências Específicas: Aquelas referentes à visão sobre o mercado de trabalho 

e tendências e sobre as mudanças que impactam a profissão. Relacionadas a técnicas 

modernas e inovação na assistência de enfermagem. 

3) Competências de Gestão: Aquelas que facilitam o relacionamento com outros 

profissionais, usuários e família. Modo de agir, liderar pessoas e posicionamento diante dos 

problemas da função que exerce. 

Baseando-se nisso, seguem abaixo, as competências profissionais mapeadas a partir 

dos dados deste trabalho, de acordo com a classificação acima, ilustradas na figura 13. 
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Figura 13 – As competências profissionais do enfermeiro no gerenciamento dos eventos 

adversos. Niterói, RJ, 2016. 

 

 

6.2.1 Competências Profissionais Básicas 

 

1) Saber Comprometer-se com a articulação das atividades da tríade profissional, 

ambiente e paciente. 

 

Essa competência emergiu, primeiramente, das observações de campo ao notar que o 

enfermeiro deve estar atento aos processos que ocorrem em âmbito neonatal. Com isso, é 
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possível concluir que a responsabilidade engloba as ações da equipe multiprofissional 

envolvida, desde os médicos até os técnicos de enfermagem, os materiais, a higiene do 

ambiente, os protocolos, normas e rotinas da UTIN, o paciente e sua família. Ao possuir essas 

atribuições, o profissional deve saber articular seu tempo e conhecimento em prol de uma 

assistência de qualidade e segura a fim de evitar os eventos adversos. A fim de ratificar as 

observações, as u.c.e. abaixo demonstram algumas dessas atividades e a importância do 

enfermeiro se comprometer com a articulação destas. 

 

[...] os_enfermeiros ficam responsaveis pelo medicamento, armazenagem de 

material, checar a validade, ou seja, todos os componentes necessarios para se 

oferecer uma assistencia a esse recem_nascido, observando se o recem_nascido tem 

material necessário.  (u.c.e. : 25 Classe : 3  X² : 10) 

 

[...] E feito um trabalho em conjunto junto com os tecnicos de enfermagem.  checa 

os sinais_vitais, examina o paciente, caso seja um recem_nascido que esta 

entubado, e realizada a aspiracao. (u.c.e. : 200 Classe : 3  X² : 23) 

 

A responsabilidade de os_enfermeiros esta na supervisao da equipe tecnica, 

planejamento da assistencia de enfermagem, preparo_medicam sendo esse de 

competencia exclusiva de os_enfermeiros neonatal, assistencia aos recem_nascido 

grave. (u.c.e. : 42 Classe : 4  X² : 14) 

 

A infeccao e algo que a os_enfermeiros estao sempre buscando combater. para 

evitar o evento_adverso acredito que tenha que ter treinamento e cobranca. 

treinamento para conscientizar e a cobranca que e uma coisa no dia_a_dia porque a 

tendencia e quando vem uma pratica nova, se demora muito para implantar, a 

equipe demora para absorver e se adaptar. (u.c.e. : 51 Classe : 1 X² : 0) 

 

O material de consumo que os_enfermeiros irao usar durante as nossas doze horas, 

os equipamentos, se esta tudo funcionando. cada recem_nascido tem o seu kit, por 

exemplo o seu esteto, o seu termometro, um material de puncao, algodao, essas 

coisas, fralda, tudo isso e individual. (u.c.e. : 77 Classe : 1 X² : 1,9999999686135) 

 

[...] ai, os_enfermeiros, alem-de dar conta do seu servico, tem que realizar 

treinamento e olhar o-que a pessoa esta fazendo tempo todo. na epoca, nos 

tinhamos muitos contratados. mas essas coisas sao basicas, a tecnica e uma so, 

entao não adianta o os_enfermeiros querer fazer tudo. (u.c.e. : 122 Classe : 1 X² : 

2,9) 

 

As seis u.c.e evocam a necessidade de se desenvolver uma competência básica do 

enfermeiro, ou seja, comum aos diversos setores do hospital. A articulação dessas atividades 

faz com que o enfermeiro otimize seu tempo durante o plantão e que, ao mesmo tempo, 

atenda as necessidades do paciente sem comprometer a assistência, transmitindo segurança 

dentro dos padrões preconizados pelos programas e políticas dispostos à favor do paciente. 
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2) Saber Agir com Criatividade nas intercorências da profissão 

 

 A criatividade é uma das características que o enfermeiro deve desenvolver para 

perpassar as falhas provenientes da assistência de enfermagem. Esse fato se deve as 

diferenças  entre a formação e a realidade da prática profissional, uma vez que, nem sempre o 

que é preconizado representa aquilo que ocorre na rotina do profissional. Muitas vezes, o 

enfermeiro solicita determinados insumos que a instituição, ou não possui devido ao 

descontrole na utilização desses, ou porque não leva em consideração o aval do profissional 

em relação à adaptação do material à assistência. Diante desse quadro, o enfermeiro deve  

articular seus conhecimentos com a realidade a fim de adaptar o material com a técnica. 

Dentre o universo dos insumos, as u.c.e. abaixo destacam a utilização do Cateter Central de 

Inserção Periférica (PICC) no RN no contexto citado. 

 

[...] devido ao fato do cateter nao ter a marcacao centimetro a centímetro, talvez 

o cateter_periferico migrou apos a insercao. (u.c.e. : 253 Classe : 2  X² : 10) 

 

[...] ou seja, ele entrou mais-do-que deveria e nao foi possivel detectar se isso 

ocorreu durante a passagem do cateter_periferico, pois o profissional pode ter se 

perdido na hora da contagem. (u.c.e. : 252 Classe : 2  X² : 12) 

 

Como visto, devido ao cateter não possuir a marcação adequada, o profissional teve a 

necessidade de usar da criatividade e lógica para adaptar uma contagem que não existe no 

material. Esse tipo de atitude representa um risco para o paciente já que, como demonstrado, 

gerou um evento adverso. Porém, ao solicitar que a instituição mude o material por não ser 

adequado e a mesma se posicionar negativamente quanto ao pedido, o profissional acaba por 

realizar o procedimento de forma adaptada para que o paciente tenha a manutenção mínima 

da saúde. 

Então, como resolver essa situação? Deixar de fazer devido ao risco de eventos 

adversos? A sugestão é que esse profissional saiba discernir sobre os riscos e benefícios ao 

agir com criatividade. Um exemplo está na escolha da fralda ao faltar o tamanho desejado. O 

risco de gerar um evento adverso e comprometer a saúde do RN ao utilizar uma fralda 

diferente do tamanho é mínimo. Já, como apresentado, ao lidar com um cateter central, o 

enfermeiro deve perceber que a criatividade, que antes era aliada, pode ser tornar a principal 

inimiga, podendo levar esse profissional a gerar um evento adverso. 
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Esse tipo de situação ocorre em demasia no dia-a-dia do profissional, por isso, ao 

mapear as competências profissionais, foi possível concluir que o “agir com criatividade” faz 

parte das competências básicas do enfermeiro e que cabe a ele, saber em que momento é 

conveniente tomar determinadas atitudes pautas nessa competência. 

Partindo dessa base, as discussões a seguir, versam sobre as competências 

profissionais específicas do enfermeiro na UTIN. 

 

6.2.2 Competências Profissionais Específicas 

 

3) Saber assumir responsabilidades no manuseio da bomba de infusão 

 

 Um dos equipamentos que se destaca na UTIN é a bomba de infusão. Devido a 

dificuldade com seu manuseio, uma competência específica emergiu desse contexto: a 

responsabilidade com sua utilização. As u.c.e. abaixo retratam um evento adverso que traduz a 

necessidade do profissional saber utiliza-la. 

 

[...] com-certeza, ja aconteceu um evento_adverso recente. que eu me lembre foi 

com uma bomba_de_infusao que aconteceu,  eu programei errada e nao sabia 

ajustar a bomba_de_infusao. (u.c.e. : 1 Classe : 5 X²: 32) 

 

[...] isso foi bem assim-que eu entrei, marcou e nao consegui esquecer esse 

evento_adverso. mas nao e a bomba_de_infusao que a os_enfermeiros tem aqui 

agora, era uma bomba_de_infusao que tinha os decimais em vermelho e dai 

programei de-forma-que correu mais-do-que era pra ter corrido. 

(u.c.e. : 2 Classe : 5 X² : 35) 

 

[...] os decimais nao foram levados em consideracao e correu mais que era para ter 

corrido na infusao da hidratacao. ai quando eu reparei, fiquei preocupada, conversei 

com minha colega e ela falou tranquilamente. (u.c.e. : 15 Classe : 5 X² : 2) 

 

 Sabendo que a bomba de infusão fica responsável por perfundir medicamentos e 

dieta, se faz necessário que o profissional saiba como manusea-la antes de entrar em contato 

com a assistência ao RN. Aqui não se fala de algo simples que pode gerar um evento adverso 

leve pois, como visto pela mídia, a troca das vias de nutrição e medicação não é algo simples 

pois leva a óbito. Por isso, para evitar esse tipo de evento, sugere-se que, além do treinamento 

profissional em relação a esse equipamento, o enfermeiro deve estar atualizando seu 

conhecimento em relação as inovações da assistência de enfermagem, já que, os insumos 

passam por mudanças no seu desenvolvimento. Por isso, saber assumir responsabilidade 
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envolve conhecimento, e atualização por parte do enfermeiro e capacitação por parte da 

instituição. 

 

4)Ter visão estratégica na utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) 

 

 Ter visão estratégica significa conhecer e entender o equipamento, por exemplo, e 

identificar oportunidades e alternativas, como salientam Fleury e Fleury (2004, p.31). Sabe-se 

que o enfermeiro da UTIN lida com insumos que exigem tanta atenção e conhecimento no seu 

manuseio que necessita de uma habilitação específica como no caso do PICC. Sabe-se, 

também, que nem todos os profissionais são capacitados para utiliza-lo na assistência, mas 

mesmo assim, a competência em relação ao PICC emergiu principalmente devido as u.c.e 

abaixo. 

 

[...] E o-que aconteceu e que, quando foi feito o exame de raio x para detectar a 

localizacao deste cateter_periferico, este estava dobrado dentro atrio do 

recem_nascido [...] (u.c.e. : 251 Classe : 2  X² : 0) 

 

[...] ou seja, ele entrou mais-do-que deveria e nao foi possivel detectar se isso 

ocorreu durante a passagem do cateter_periferico, pois o profissional pode ter se 

perdido na hora da contagem. (u.c.e. : 252 Classe : 2  X² : 12) 

 

Se tratando das tecnologias, o profissional deve, além de conhecê-lo, pensar em 

alternativas no seu uso. Como ressaltado na competência “Saber Agir com Criatividade nas 

falhas provenientes da rotina da profissão”, o PICC representa um insumo invasivo e, por 

isso, seu manuseio deve ser cauteloso de modo a evitar o aparecimento de eventos adversos. 

Porém, como visto pelas u.c.e. acima, as disparidades desse insumo se deram devido ao 

profissional conhecer o equipamento e, esse, ao não possuir as características ideais, fez com 

que o enfermeiro tivesse que pensar em algo além daquilo que é preconizado, mesmo 

apresentando riscos, com fins de prestar uma assistência mínima ao RN. Por isso, baseando-se 

nos resultados desse estudo, a competência que emergiu baseou-se na visão estratégica na 

utilização desse material pelo profissional. 
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5) Saber aprender a identificar sinais de comunicação do recém-nascido 

 

Uma das características diferenciadas no cuidado ao RN são os sinais de comunicação 

realizados por ele. Visto que esse paciente não tem como se comunicar verbalmente, o 

enfermeiro deve atentar-se para os sinais a fim de evitar eventos adversos como o descrito 

pela u.c.e. abaixo. 

os_enfermeiros foram verificar a recem_nascido e observou que no monitor os 

batimentos cardiacos estavam acelerados, a saturacao caindo e quando olhou para 

recem_nascido, ela ja estava com a pele toda arroxeada. (u.c.e. : 105 Classe : 1 X² : 

0,99) 

 

A u.c.e deixa claro que, primeiramente, foi observado o monitor para que em seguida 

fossem vistas as condições fisiológicas do RN. Partindo do principio que o RN,ao representar 

desconforto respiratório, apresenta sinais como batimento de asa de nariz, respiração 

intercostal e um choro diferenciado (HOCKENBERRY, 2013), o enfermeiro deve 

prioritariamente estar atento a esses sinais já que alguns deles aparecem antes mesmo de 

sinalizar no monitor, o que muitas das vezes, pode evitar o aparecimento de eventos como 

hipóxia e suas consequências. Por isso, o profissional deve saber aprender a identificar os 

sinais de comunicação. 

 

6.2.3 Competências Profissionais de Gestão 

 

6) Saber Mobilizar a gerência do cuidado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

 

 Durante esse trabalho foi priorizada, em alguns momentos, a gerência do cuidado na 

UTIN. Mobilizar a gerência consiste em utilizar dela para garantir uma assistência de 

qualidade ao paciente. As u.c.e. abaixo ilustram esse contexto. 

 

[...] ainda no inicio do plantao, se prioriza quais sao os cuidados de enfermagem 

que, a principio, vao ser necessarios para anoite, separa e ve quais sao as 

medicacoes a serem feitas, faz a identificacao e depois observa recem_nascido por 

recem_nascido. (u.c.e. : 172 Classe : 3 X² : 39) 

 

A responsabilidade de os_enfermeiros esta na supervisao da equipe tecnica, 

planejamento da assistencia de enfermagem, preparo_medicam sendo esse de 

competencia exclusiva de os_enfermeiros neonatal, assistencia aos recem_nascido 

grave. (u.c.e. : 42 Classe : 4  X² : 14) 
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[...] esse e o momento que requer que os_enfermeiros tenham o conhecimento do 

que ele pode fazer, nao so do procedimento mas tambem do setor. 

unidade_de_terapia_intensiva_< deve estar preparada para essas emergencias com 

todo o equipamento, oxigenio, sonda.( u.c.e. : 45 Classe : 1 X² : 0,99) 

 

Diante dos discursos, foi visto que o enfermeiro é responsável pela provisão e previsão 

de materiais, identificação do paciente, supervisão da equipe e planejamento da assistência. 

Ao utilizar das ferramentas gerenciais, o profissional é capaz de organizar a assistência  a fim 

de atender as necessidades do paciente de modo holístico através da organização e previsão 

do que pode ocorrer e do que já é esperado de acontecer no plantão. Por isso, o saber 

mobilizar a gerência do cuidado deve compor o arcabouço das competências profissionais de 

gestão. 

 

7) Saber Assumir Responsabilidades de Liderança na assistência ao recém-nascido 

 

 A liderança do enfermeiro representa uma das competências de gestão do 

profissional (PEREZ; CIAMPONE, 2006). Porém, em muitos casos, observa-se que essa 

competência não é trabalhada entre os profissionais já que o  líder deve, dentre as várias 

habilidades, refletir sobre o problema, ter capacidade decisória e agir no momento certo. A 

u.c.e. abaixo demonstra o contexto mencionado. 

 

O evento_adverso costuma acontecer muito e a parada_cardiorrespiratoria. 

os_enfermeiros tem que agir prontamente na primeira assistencia ate-a chegada do 

medico na unidade_de_terapia_intensiva_<. (u.c.e. : 44 Classe : 4 X² : 8) 

 

Como visto, quando o evento da parada cardiorrespiratória ocorre, o enfermeiro 

prontamente age a fim de fazer a manutenção da sobrevida do RN e aguarda a equipe 

multiprofissional para dar prosseguimento ao atendimento. Isso denota que o profissional 

assume a responsabilidade de liderança diante do evento adverso, realizando todos os 

procedimentos pertinentes à sua profissão. Por isso, emergiu como competência de gestão 

saber assumir a responsabilidade de liderança. 

 

8) Saber Aprender a Trabalhar em Equipe multiprofissional 

 

 Através das observações foi visto que a união da equipe multiprofissional é essencial 
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para que a assistência ao RN seja eficaz. Por mais que o enfermeiro seja líder da sua equipe 

técnica e esteja a par das variadas situações que ocorrem no setor, é imprescindível que ele 

seja capaz de articular os conhecimentos e decisões junto à equipe, como demonstrado pelas 

u.c.e abaixo. 

 

[...] entao, fiscalizar essa execucao, e missao de os_enfermeiros, por parte de toda 

equipe multi profissional, nao so de enfermagem. nao adianta nada se uma pessoa 

nao fizer, o trabalho de todas outras vai ser em-vao. E preciso envolver todos da 

equipe nutricionista, medico, fisioterapeuta, psicologo, familia, tecnicos, todos. 

(u.c.e. : 152 Classe : 1 X² : 0,99) 

 

[...] voce e a equipe, mas voce mais especificamente porque e a lider do plantao. 

querendo ou nao, tudo voce vai ter que responder primeiro [...] (u.c.e. : 93 Classe : 1 

X² : 14,9) 

 

 

 Baseando-se nisso, somado a necessidade de uma atenção especializada dos 

membros da equipe ao RN já que esse não é capaz de expressar pela fala o que sente ou o que 

precisa, emergiu a competência profissional saber aprender a trabalhar em equipe a fim de que 

o enfermeiro tenha a consciência de que a assistência de enfermagem está articula com a 

assistência de outros profissionais a fim de prevenir quaisquer eventos indesejados que 

possam aparecer. O “saber-fazer enfermagem” precisa extrair do profissional a premissa de 

que o cuidado não se faz fragmentado em profissões mas que, na verdade, esse necessita de 

que os variados profissionais se comuniquem entre si para que, transdisciplinarmente, 

consigam reestabelecer a saúde do paciente. 

 

9) Saber Comunicar-se com equipe e familia do paciente 

 

 Paes (2011) apresenta a comunicação interpessoal como aquela que ocorre no 

contexto da interação face a face dos sujeitos. Destaca ainda que  as tentativas de 

compreender o outro comunicador e de se fazer compreendido representam alguns aspectos 

importantes da comunicação, além da percepção da pessoa e da  possibilidade de conflitos. As 

u.c.e abaixo representam dois momentos em que a comunicação em saúde se faz importante. 

 

[...] aconteceu na troca do senso_oxi. nao foi feita a troca dentro do tempo em-que 

os_enfermeiros recomendaram que e de duas a tres horas conforme mudancas 

decúbito. (u.c.e. : 130 Classe : 2 X² : 5) 
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[...] eu corrigi na hora e registrei. quando ocorre um evento_adverso, eu chamo a 

equipe, oriento e mostro o-que aconteceu, como foi no caso do senso_oxi. (u.c.e. : 

22 Classe : 2  X² : 4) 

 

os_enfermeiros foram verificar a recem_nascido e observou que no monitor os 

batimentos cardiacos estavam acelerados, a saturacao caindo e quando olhou para 

recem_nascido, ela ja estava com a pele toda arroxeada. (u.c.e. : 105 Classe : 1 X² : 

0,99) 

 

A mae em seguida perguntou se isso ja tinha acontecido antes. E eu falei que ja 

tinha acontecido uma outra vez com uma recem_nascido, durante um plantao 

noturno e como tinha pouca gente e recem_nascido infelizmente morreu. (u.c.e. : 

112 Classe : 1 X² : 7,99) 

 

No primeiro momento, o enfermeiro orienta aos técnicos à mudança de decúbito do 

RN, porém, ao não levar em consideração o pedido, o evento adverso acaba aparecendo. Esse 

tipo de situação ocorre quando as partes não estabelecem uma comunicação efetiva já que 

para um a informação é muito importante e para o outro não passa de uma orientação. A 

sugestão diante disso é não falar somente uma vez e num tom tradicional, é enfatizar que esse 

procedimento deve ser feito e,diante do não cumprimento, pode gerar problemas para o 

paciente e para o profissional. Nesse contexto, somente assim, ao inserir alguns elementos que 

mexem com a atenção e o emocional do profissional, a comunicação em relação à prevenção 

do evento pode ser levada em consideração. 

No segundo momento, o enfermeiro nota algumas alterações cardiorrespiratórias no 

RN. Ao observar o acontecido, a mãe pergunta se já ocorreu isso antes, tendo a confirmação 

do profissional que relata o óbito devido ao déficit de pessoas no momento. Isso demonstra o 

quanto a comunicação pode ser aliada do profissional ao instrumentalizar a família em relação 

aos sinais fisiológicos como defende Becher e colaboradores (2011). 

Mesmo não sendo especialista no assunto, o mínimo de conhecimento possível que o 

familiar possua pode ajudar ao profissional a observar alterações do RN durante a assistência. 

Por isso, o enfermeiro deve saber estabelecer uma comunicação eficiente, explicando o 

porquê de alguns problemas do paciente e como alguns sinais são importantes para que seja 

feita a manutenção da saúde dele. Diante dessas reflexões, emergiu a competência relacionada 

ao saber como se comunicar com a equipe e família com fins desses realizarem uma 

assistência adequada e auxiliar no cuidado, respectivamente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo demonstrou a relação multifatorial entre as competências profissionais e o 

gerenciamento dos eventos adversos na Unidade de terapia intensiva neonatal. Ao descrever a 

atuação do enfermeiro, foi possível identificar a diferença entre o que se faz e o como deve 

ser feito, o que possibilitou avaliar, através das competências, o ponto chave para melhorar o 

serviço em saúde. Vale ressaltar que, embora o estudo tenha sido realizado com uma equipe 

específica de um hospital universitário, a replicação é válida com fins de avaliação da 

instituição em relação às competências dos enfermeiros. 

Foi visto que as atividades dos enfermeiros permeiam a provisão de materiais, 

gerenciamento do capital humano, exame físico do RN, implantação de cateteres, 

monitoramento da saúde, administração de medicamentos, curativos e supervisão do setor. E, 

a partir dessas atividades, emergiram como eventos adversos lesões em membro inferior pela 

utilização não adequada do sensor de oxímetro e erros na comunicação com a equipe, 

migração de PICC para o átrio do RN devido erros na manipulação do cateter, infusão 

inadequada de medicamento devido à utilização inadequada da bomba de infusão, hipóxia 

devido a erros na comunicação profissional – paciente – família e a presença de infecção 

devido à supervisão inadequada e não realização da atividade pela equipe. Com o objetivo de 

classificar as atividades baseando-se no conceito de gerência do cuidado, foi possível destaca-

las como ações instrumentais. 

 As ações instrumentais da gerência do cuidado elencadas levaram à reflexão sobre a 

integração e complexidade das atividades do enfermeiro, uma vez que, ele precisa estar atento 

aos cuidados diretos e indiretos necessários a manutenção da vida do recém-nascido através 

do desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o gerenciamento dos 

eventos adversos. Ao destacar o aparato tecnológico utilizado, verificou-se a necessidade de 

maior capacitação por parte da instituição, a fim de aprimorar alguns conhecimentos 

essenciais para o desenvolvimento das atividades do enfermeiro em relação à utilização de 

cateteres, bombas de infusão e monitores, por exemplo. Com isso, ocorre a minimização do 

surgimento de eventos adversos por dificuldades no manuseio das tecnologias. 

 Foi visto, também, que o ambiente da UTIN apresenta riscos significativos para o 

paciente, não só pelo fato de ser um setor do hospital, mas também por não estar dentro do 

preconizado pelo Ministério da Saúde devido às obras de infraestrutura. Por mais que 
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corresponda a um fator momentâneo, a disposição da arquitetura da UTIN deve ser levada em 

consideração, pois estando dentro do padrão, minimiza o aparecimento de eventos adversos 

como a infecção. 

 O estudo também destacou a importância da comunicação e capacitação dos pais como 

sujeitos complementares da assistência à saúde do recém-nascido. O fato dos familiares 

estarem empoderados ajuda a resolver algumas intercorrências que emergem da prática 

profissional, além de chamar atenção para detalhes do cuidado, que passam despercebidos 

devido à complexidade da atuação do enfermeiro. 

 Em relação às competências, vale destacar que a triangulação dos dados auxiliou no 

mapeamento dessas, uma vez que, a partir das atividades e das observações, foi possível 

mapea-las de acordo com o método e o teórico utilizados. As nove competências descritas 

contribuem significativamente para a avaliação de profissionais na sua atuação, bem como 

para futuros estudos que possibilitem a construção de materiais para selecionar profissionais 

ou desenvolver as competências necessárias para o gerenciamento na UTIN. 

 Trazendo para a pesquisa, o estudo possibilitou fazer a articulação entre teóricos de 

outras áreas com a enfermagem, o que gerou uma discussão transdisciplinar entre temáticas 

muito próximas. Ao destacar os eventos adversos e a segurança do paciente, pode-se notar a 

necessidade de trabalhar nos cursos, a relação das ações do enfermeiro e o gerenciamento da 

segurança do paciente, ou seja, como esse profissional deve pensar, se portar e refletir em 

relação à assistência e os eventos inesperados que ocorrem durante sua atuação. Cabe destacar 

também que a utilização da entrevista semiestruturada articulada com as observações não 

participantes contribuíram para a articulação das informações portadas com as analisadas sob 

o olhar crítico no ambiente profissional. Além disso, ao apresentar o software ALCESTE 

como ferramenta de análise de discurso, o estudo demonstra que a utilização do programa se 

torna algo inovador a fim de que outras pesquisas o utilizem pelo fato da sistematização dos 

dados qualitativos e diminuição da inferência do pesquisador ao analisá-los. 

 Por fim, devido às prioridades atualmente destacadas em relação à pesquisa em 

neonatologia, o estudo se faz relevante por acrescentar, à área da Saúde da Criança, subsídios 

necessários para mudanças em relação à prática profissional, ensino e pesquisa ao estabelecer 

a inter-relação entre os aspectos cognitivos, do trabalho, da tríade profissional-paciente-

ambiente e de temáticas do campo da sociologia, possibilitando assim, a expansão e evolução 

do conhecimento na área da saúde. 
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9 APENDICE 

 

9.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Instrumento de Pesquisa 

1: Perfil Socioprofissional 

Instituição: HUAP - UFF 

Idade:_________  

Especialização/Residência  

(   ) Sim, Qual(is)?_________________________________________________  

(    ) Não  (    ) Não se aplica 

Pós-graduação Stricto-sensu ? 

(   ) Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

(    ) Mestrado Profissional em Enfermagem       Área:___________ 

(    ) Doutorado em Enfermagem                         Área:___________ 

(    ) Nenhuma 

Qual a carga horária semanal de trabalho? ____________horas 

Tempo de Experiência Profissional (anos completos):______________ 

Número de Vínculos Empregatícios:  (    ) 1     (   ) 2     (   ) 3    (   ) 4 ou mais  

Tempo de Vínculo Profissional no HUAP (anos completos): ___________ 

2: Atuação profissional 

 Prezado participante, por favor, ao responder as perguntas caso haja pessoas 

envolvidas, não cite o nome dessas. 

1- Pense no seu trabalho e descreva detalhadamente as  atividades desenvolvidas por você no 

setor de atuação. 

2- Tendo em vista que os eventos adversos são definidos como a presença de complicações 

indesejáveis, não atribuídas a evolução natural da doença tais como erros de medicação, 

queimaduras, hemorragias e infecções, pense numa situação em que ocorreu um evento 

adverso durante sua permanência no setor: 

a- Descreva detalhadamente como ocorreu. 

b- O que você e/ou pessoas envolvidas fizeram em relação ao ocorrido? 
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c- De que forma, você acredita que poderia ter sido evitada a ocorrência deste evento 

adverso? 
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9.2 ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Roteiro de Observação 

1.Enfermeiro 

- Manuseio do paciente 

- Processo de administração de medicamentos 

-Utilização de equipamento de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) 

- Registro de enfermagem 

- Exames de rotina dos pacientes 

 

2.Paciente 

- Identificação do Paciente 

-Identificação dos medicamentos  

- Verificação de Sinais vitais e exame físico 

- Identificação de sinais de infecção 

 

3.Ambiente 

- Fluxo de materiais 

-Manejo de material estéril 

- Planta física do setor 

- Limpeza do setor 
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9.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido para Participação em Pesquisa 

 

Título da pesquisa: “Competências profissionais do enfermeiro no gerenciamento de eventos 

adversos na UTI Neonatal ” 

Pesquisadores Responsáveis: Profa Dra Zenith Rosa Silvino, COREN-RJ 22307 

(Orientadora); Raí Moreira Rocha, RG 24323035-6 (Pesquisador) 

 

Prezado(a) colega, 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa inserida no programa de pós-

graduação stricto-sensu: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS) 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC-UFF). O objetivo geral do estudo é: Elaborar o perfil de competências do 

enfermeiro para o gerenciamento dos eventos adversos na UTI Neonatal. Como objetivos 

específicos propomos: a) Descrever as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na UTI 

Neonatal relacionadas aos eventos adversos; b) Identificar os eventos adversos ocorridos na  

UTI Neonatal; c) Correlacionar as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na UTI 

Neonatal relacionadas aos eventos adversos com as competências profissionais .  

Este estudo pretende contribuir para a melhoria na qualidade da assistência de 

enfermagem na UTI Neonatal, resultando em maior segurança para os pacientes e 

profissionais, e consequentemente melhoria nos serviços de saúde. 

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)26163578 ou 

(21)995197799, ou por e-mail: moreirarocha958@gmail.com. 

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 as atividades desenvolvidas no setor que tenham gerado eventos 

adversos. 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. 

 
___________________________________________ 

Raí Moreira Rocha 

Pesquisador  

mailto:gustavodias@me.ufrj.br
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Rua Dr. Celestino, 74 Centro - Niteroi, RJ - Brasil  

Tel.: (21) 26163578 / (21) 95197799 

E-mail: moreirarocha958@gmail.com 
 

___________________________________________ 

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. 
Niterói, _____ de ____________ de 20____. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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10 ANEXOS 

 

10.1 TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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10.2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA PELA MATERNIDADE DO HUAP 
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10.3  APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUAP 
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