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RESUMO

De acordo com a  Organização Mundial  de  Saúde,  classifica-se  como recém-nascido  pré-
termo, aquele que nasce com idade gestacional inferior a trinta e sete semanas, sendo por 
necessidade vital, separado de sua mãe e conduzido à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) com objetivo de ter um aporte necessário para alcançar seu crescimento adequado. 
Dentre as atividades realizadas nessa unidade, cabe-se destacar o gerenciamento da unidade e 
a prevenção dos eventos adversos,  fator esse considerado de impacto para saúde que ajuda a 
mensurar a qualidade e segurança dos pacientes, principalmente os de Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral: Analisar as 
ações gerenciais do enfermeiro envolvidas na ocorrência dos eventos adversos na UTIN e 
como objetivos específicos: Identificar as evidências de eventos adversos na UTIN nas bases 
de  dados  online  e  descrever  a  atuação do enfermeiro  na  UTIN diante  da  ocorrência  dos 
eventos adversos identificados. A pesquisa é do tipo Prática Baseada em Evidências, sendo 
operacionalizada  através  de  revisão  bibliográfica  sistematizada.  Para  a  seleção  das  obras 
utilizou-se  a  Estratégia  PICO  e  busca  na  Biblioteca  Virtual  em  Saúde.  A  análise  e 
categorização  das  obras  selecionadas  foi  feita  pelo  software  ALCESTE  seguida  de  uma 
análise hibrida. Como resultados foi construído um perfil das obras e a discussão das três 
categorias que emergiram Eventos Adversos relacionados ao sistema  de medicação neonatal; 
Eventos  adversos:  um  olhar  assistencial,  subjetivo  e  gerencial  e  O  uso  de  tecnologias 
assistenciais e a relação com aos eventos adversos. Conclui-se que  o enfermeiro como líder 
de uma equipe e considerado o profissional mais próximo ao paciente, é o mais indicado para 
supervisionar e avaliar todo o contexto em volta do cuidado com a clientela, o que inclui  
aspectos diretos como procedimentos, indiretos como provisão de materiais úteis á assistência 
e subjetivos como apoio a família.

Palavras-chave:  Gerenciamento  da  assistência,  Eventos  Adversos,  Unidade  de  Terapia 
Intensiva Neonatal



ABSTRACT

According to the World Health Organization ranks as newborn preterm , who is born with a 
gestational age of less than thirty- seven weeks with a vital necessity , separated from his 
mother and led to the Neonatal Intensive Care Unit ( NICU ) in order to have a necessary 
contribution to achieving their proper growth . Among the activities in this unit , it should be 
noted the drive management and prevention of adverse events considered this factor to impact 
health  that  helps  to  measure  the  quality  and  safety  of  patients  ,  especially  those  with  a 
Neonatal Intensive Care Unit . Given the above , this study has the general objective : To 
analyze the management actions of the nurse involved in the occurrence of adverse events in 
the NICU and specific objectives : To identify evidence of adverse events in the NICU in 
online  databases  and  describe  nurses'  actions  in  the  NICU before  the  occurrence  of  the 
identified  adverse  events  .  The  research  is  of  type  Evidence-Based  Practice  ,  being 
operationalized through systematic literature review .  For the selection of works used the 
PICO search strategy and the Virtual Health Library analysis and categorization of selected 
works was taken by ALCESTE software followed by a hybrid analysis. As a result we built a 
listing and discussion of the works of the three categories that emerged related to neonatal 
medication system Adverse Events ; Adverse events: a care look , subjective and management 
and the use of assistive technologies and the relationship to adverse events . It is concluded 
that the nurse as a team leader and considered the closest to the patient professional, is the 
most suitable to supervise and evaluate the whole context around the care of clients, which 
includes aspects such as procedures direct , indirect as provision useful assistance will support 
and subjective materials like family .

Keywords : Management of care , Adverse Events , Neonatal Intensive Care Unit
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO

A motivação para este estudo emergiu durante a graduação, nos momentos em que 

verbalizava  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  que  exigem  maiores  cuidados  prestados  pelo 

enfermeiro. A partir da experiência em projetos na área de gerência, com ênfase na segurança 

do paciente, comecei a pensar no papel do enfermeiro como principal sujeito, responsável pela 

prevenção de eventos adversos nos pacientes submetidos a seus cuidados.  Em relação aos 

eventos adversos, tive a oportunidade de participar de projetos de extensão e pesquisa dentro 

da temática segurança do paciente devido a minha aderência ao Programa Altos Estudos e ao 

Núcleo de Cidadania e Gerência em Enfermagem (NECIGEN), pertencentes a Universidade 

Federal Fluminense. Com isso, pude conhecer o trabalho do enfermeiro e as perspectivas de 

melhora  na  assistência  ao  paciente,  o  que  me  indagou a  conhecer  mais  sobre  como este 

profissional  gerencia  estes  eventos  durante  suas  atividades  no  setor.  Mediante  o  exposto, 

busco investir na ampliação do conhecimento sobre o gerenciamento do cuidado e atuação no 

setor neonatal a fim de compreender como o enfermeiro atua frente aos eventos ocorridos na 

sua prática profissional.

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, classifica-se como recém-nascido 

pré-termo,  aquele  que  nasce  com  idade  gestacional  inferior  a  37  semanas,  sendo  por 
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necessidade vital, separado de sua mãe e conduzido à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Neonatal  com objetivo de ter um aporte necessário para alcançar seu crescimento adequado 

(CALIL, 1999) . Cabe ainda ressaltar que esse setor configura-se como um lócus de produção 

de saber e constitui-se em ambiente terapêutico apropriado para tratamento de recém-nascidos 

de risco, sendo considerado de alta complexidade. Em relação a enfermagem destaca-se ainda 

que é privativo ao enfermeiro  exercer cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 

com risco  de  vida,  de  maior  complexidade  técnica  e  que  exijam conhecimentos  de  base 

científica e que necessitem da capacidade de tomar decisões imediatas,  ratificando  a sua 

importância na UTI Neonatal (BRASIL, 1986).

Dentre as atividades realizadas nessa unidade, cabe-se destacar o gerenciamento da 

unidade,  que  segundo  Montanholi  e  colaboradores  (2011)  corresponde  as  atividades  de 

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. 

Vale destacar que, por ser considerado um setor de alta complexidade, é necessário que o 

enfermeiro gerente dê uma atenção maior no que diz respeito às ações de cuidado direto e 

indireto, de caráter instrumental e expressivo realizados de forma integrada e articulada, ou 

seja, que exerça efetivamente o gerenciamento do cuidado. (CHRISTOVAM et. al, 2012). 

Como uma das principais ações dessa atividade, destaca-se a prevenção dos Eventos 

Adversos (EAs),  definidos como a presença de complicações indesejáveis decorrentes dos 

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

podendo  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 tem tomado grandes dimensões 

(PEDREIRA et.  al,  2004)  já  que  é  um  fenômeno  que  pode  ser  decorrente  de  erros  de 

profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros; da  prática profissional não 

adequada e/ou proveniente da organização hospitalar. Os 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 (REASON, 

2000).
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 Considerando os EAs o fator de impacto para saúde e como parte de uma série de 

medidas colaborativas para ajudar na mensuração da qualidade e segurança dos pacientes, 

ressalta-se que para a assistência adequada ao recém-nascido no berçário é necessário um 

serviço organizado, pressupondo uma estrutura com profissionais altamente qualificados e 

dotados de competências  para o exercício de sua função neste setor (NAGANUMA et. al, 

2000).  

Baseando-se  no  exposto,  o  objeto  de  pesquisa neste  estudo  são  as  ações  do 

enfermeiro no gerenciamento dos eventos adversos na unidade de terapia intensiva neonatal. 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS

A fim de guiar a pesquisa, foram eleitas como questões norteadoras:

-Quais as  evidências científicas  relacionadas  aos  eventos adversos  na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal?

-Qual a atuação do enfermeiro perante os eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal?

1.4 OBJETIVOS

Para responder as questões norteadoras citadas e o objeto de estudo, traçou-se como 

objetivos da pesquisa:

1.4.1 Objetivo Geral

-Analisar as ações gerenciais do enfermeiro envolvidas na ocorrência dos eventos adversos na 

UTI Neonatal

1.4.2 Objetivos Específicos

-Identificar as evidências de eventos adversos na UTI Neonatal nas bases de dados online.

-Descrever  a  atuação  do  enfermeiro  na  UTI  Neonatal  diante  da  ocorrência  dos  eventos 

adversos identificados.

1.5 JUSTIFICATIVA
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A justificativa desse estudo se dá devido a baixa produção de pesquisas sobre esse 

assunto, já que Ventura e colaboradores (2012) destacam que os estudos epidemiológicos que 

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

empregada,  além de ressaltar  a elevada a incidência de Eventos Adversos (EAs)  na UTI 

Neonatal, especialmente entre os recém-nascidos de muito baixo peso. Os autores sugerem 

ainda, que novas pesquisas, com metodologias específicas para a determinação de EAs devem 

ser  realizados  em  outras  unidades  neonatais,  para  a  comprovação  desses  resultados  e  o 

desenvolvimento de estratégias para a prevenção desse importante problema relacionado com 

a qualidade da assistência à saúde. 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO E CONTRIBUIÇÕES

O  estudo  torna-se  relevante  devido  a  discussão  sobre  a  atuação  do  enfermeiro 

mediante o cliente após a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013. 

Os  eventos  adversos  são  consequências  de  uma assistência  inadequada e  parte  integrante 

preconizado pelo Programa, e sabendo que o recém-nascido exige do enfermeiro uma atenção 

maior em relação aos cuidados diretos e indiretos, o estudo vai proporcionar uma base teórica, 

critica  e reflexiva a respeito da sua atuação em relação  á prestação de serviços em saúde para 

a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, considerado de alta complexidade.

Em relação a tríade Prática Profissional, Pesquisa e Ensino, o estudo visa contribuir 

para a reflexão do enfermeiro em relação á assistência direta que está exercendo além de 

proporcionar  algumas  sugestões  em  relação  aos  problemas  assistenciais  e  gerenciais 

encontrados na rotina do setor. Para a Pesquisa, o estudo proporcionará um panorama geral em 

relação á Gerência de Enfermagem e os Eventos adversos encontrados na prática, além de 

trazer  o  conhecimento  e  a  reflexão  sobre  a  temática  para  os  integrantes  do  Núcleo  de 

Cidadania e Gerência em Enfermagem (NECIGEN) da Universidade Federal Fluminense. Em 

relação ao Ensino, o estudo pode trazer a reflexão sobre a necessidade da implantação de 

disciplinas  que  abordem mais  diretamente  a  segurança  do  paciente,  uma vez  que  alguns 

enfermeiros não proporcionam a devida atenção a temática muito emergente no cenário atual 

da saúde e da sua prática profissional.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

A  unidade  de  terapia  intensiva  neonatal  (UTIN)  constitui  ambiente  terapêutico 

apropriado para tratamento do recém-nascido (RN) em estado grave.  A fragilidade desse RN, 

a crescente implementação de procedimentos de alto risco e a baixa tolerância a erros de 

medicação são algumas preocupações dos profissionais de enfermagem que atuam na UTIN 

(ALTON et al, 2006)

Estudos nesse campo têm demonstrado que em decorrência da sua especificidade e 

grande diversidade  tecnológica  a  assistência  de  enfermagem nestas  unidades  traz  em seu 

escopo  particularidades  que  a  diferenciam  das  outras  (SILVA et  al,  2008).   Um  estudo 

realizado na Argentina mostra que a atenção ao RN por enfermeiras, na UTIN, é amplamente 

reconhecida e que o cuidado feito por elas é essencial, já que essa é quem trabalha, juntamente 

com o médico, na decisão de condutas de tratamento, realiza assistência direta ao neonato e 

oferece suporte emocional às famílias ( HENDRICKS-MUNOZ E PRENDERGAST, 2007)

 No Brasil,  o art. 11 da Lei nº7.498/86, que regulamenta o exercício profissional da 

enfermagem, dispõe que cabe privativamente ao enfermeiro o cuidado direto de enfermagem a 

pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e 

que  exijam  conhecimentos  de  base  científica  e  capacidade  de  tomar  decisões  imediatas 

(BRASIL, 1986), cuidados esses evidenciados na UTI Neonatal.

Montanholi et al (2011) através de seus estudos, demonstrou que algumas enfermeiras 

se sentem responsáveis pelos cuidados diretos aos recém-nascidos em estado grave e que os 

priorizam, assumindo os cuidados integrais, considerando esse o foco central do seu trabalho, 

partindo desde o tratamento da dor, passagem de PICC (cateter central de inserção periférica), 
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banhos,  medicação,  orientação á  mãe ao aleitamento  materno até  atendimento  em parada 

cardiorrespiratória. Porém, outras enfermeiras elucidaram que os cuidados diretos ficam em 

segundo  plano  e  que  as  atividades  administrativas  são  prioritárias,  excetuando-se  alguns 

cuidados pontuais e em situações específicas. 

Partindo das atividades administrativas,  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 (ibid, 2011). A atividade gerencial é 

uma das quatro atividades que norteiam a enfermeira e que devem estar interligadas com as 

atividades assistenciais, educativas e de pesquisa (SPAGNOL, 2005). Mais especificamente, 

dentro da  gerência  de  enfermagem,  emerge como atividade  do enfermeiro,  a  gerência  do 

cuidado, sendo esta primordial na assistência indireta ao cliente neonatal.

2.1.1  O Gerenciamento do cuidado

Corroborando com o estudo de Montanholi e cols (2011), Christovam e cols (2012) 

salienta  que existe uma dicotomia entre administrar e cuidar,  no discurso das enfermeiras 

evidenciando que desde os primórdios da profissão, existe uma dualidade de atividades do 

profissional: o cuidar e o administrar. Após uma mudança na formação dos saberes e fazeres 

do enfermeiro, emergiu a discussão entre a construção de um conceito de gerência do cuidado, 

o qual buscou trazer uma dialética entre o cuidar e o administrar, diferente do que estava 

presente no cenário científico atual.

Após extensas pesquisas, 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, sendo ratificado já que:

A gerência do cuidado 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).

Sendo assim, a partir da construção do conceito, foi possível identificar as ações do 

enfermeiro na gerência do cuidado. Santos e cols (2013), demonstrou oito ações de  realizadas 
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pelos  enfermeiros  no  seu  cotidiano  de  trabalho,  sendo  elas:  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.  Baseando-se  nisso,  nota-se  que  esta 

especificidade da enfermagem ocorre muito comumente na rotina de trabalho e em setores, 

como a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal,  a qual demanda do profissional, um olhar 

mais atento nas atividades técnico-assistenciais-administrativas, dentre elas a segurança da sua 

clientela.

2.2  A SEGURANÇA DO PACIENTE MEDIANTE AOS EVENTOS ADVERSOS

Em meados dos anos 2000, a segurança do paciente passa a incorporar as pesquisas 

internacionais relacionadas a saúde e vista como principal foco de atenção para a qualidade 

em saúde,  despertando 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 do quadro estabelecido, 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 busca definir 

questões  prioritárias  para  a  pesquisa na área de segurança do paciente  que  sejam de alta 

relevância para países em todos os níveis de desenvolvimento, valendo destacar cuidado as 

várias faixas de idade, gênero e eventos adversos relacionados a medicação e a competências e 

habilidades inadequadas entre os profissionais de saúde (WHO, 2009).

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

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

médica e pública de vários países devido a estimativa de  de 44 a 98 mil óbitos a cada ano, 

nos Estados Unidos (EUA), decorrentes de Eventos Adversos (KOHN et al, 2000). Fato esse, 

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

de tais eventos não desejáveis na assistência á saúde.  Autoridades da OMS perceberam a 
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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). Mediante a isso, em 2007,  Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que atua nas questões relacionadas á 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  os  temas   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  tem  um  contato  maior  com  o   paciente,  a 

Enfermagem  (FILIZOLA  &  FERREIRA,  1997),  através  do  Conselho  Regional  de 

Enfermagem de São Paulo (COREN - SP) juntamente com a 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 

teriam impacto direto na prática assistencial de enfermagem, capazes de serem implementados 

em diversos ambientes de cuidados.

Após a discussão sobre os conhecimentos acadêmicos e práticos acerca da temática, 

obteve-se como os 10 passos: a  Identificação do paciente, o Cuidado limpo e cuidado seguro 

– higienização das mãos,  os Cateteres e sondas – conexões corretas,  a Cirurgia segura,  o 

Sangue e hemocomponentes – administração segura, o Paciente envolvido com sua própria 

segurança, a Comunicação efetiva, a Prevenção de queda, a  Prevenção de úlcera por pressão e 

a Segurança na utilização de tecnologia. (BRASIL, 2010)

A fim de consolidar a cultura do paciente seguro, em abril de 2013, o Ministério da 

Saúde e a  ANIVISA lançaram 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 relativosà segurança do paciente;

IV - implementação de campanha de comunicação social sobre segurança do paciente, 

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

V -  implementação  de  sistemática  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; e

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.

Pautado nessa perspectiva, pode-se destacar a importância dos Eventos Adversos  na 

assistência  em  saúde,  cabendo  aos  profissionais  atentarem  a  esses,  durante  a  rotina  de 

trabalho.

2.2.1 Eventos adversos 

Os  eventos  adversos  (EAs)  são  definidos  como  a  presença  de  complicações 

indesejáveis, não atribuídas a evolução natural da doença (LEAPPE, 2002) de caráter  não 

intencional que resultou em incapacidade temporária ou permanente e/ou prolongamento do 

tempo de permanência ou morte como consequência do cuidado prestado  (MENDES, 2005). 

Tem se constituído um sério problema de saúde pública por ter sido causa de internações, re-
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hospitalização e óbitos que consequentemente, levam ao aumento considerável dos gastos em 

saúde (KELLOGG & HAVENS, 2003). Incluídos neste contexto, estão os erros de medicação 

e as reações adversas ( OTERO & DOMÍNGUES, 2000). 

Erro de medicação  é definido 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) já a reação adversa é definida como uma resposta a um medicamento que 

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

profilaxia, diagnóstico, terapêutica ou para modificação de função fisiológica.(RISSALTO et 

al, 2008).

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 frequência é maior  ou igual  a 

10,00%; comuns, maior ou igual a 1,00% e menor que 10,00%; incomuns, 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, 

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 
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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.

        Destacam-se ainda como eventos adversos: queda do paciente, extubação, queimaduras 

durante procedimentos, hemorragias por desconexão de drenos e cateteres (NASCIMENTO 

et.al,  2008),  além de  infecções  hospitalares,  sendo  também de  cunho  do  enfermeiro,  ser 

responsável pelo controle desses já que existe uma preocupação não só da instituição, mas 

também de caráter mundial nesta prática, devido aos danos gerados para o paciente que as 

adquire  e  também em relação aos  custos  decorridos  destas  infecções.  (PEDREIRA et.  al, 

2013)

Em  relação  a  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  em  que  resultem  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, 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 (MINISTERIO DA SAÚDE, 2008). 

Se tratando do recém-nascido (RN) essa questão é acentuada, por se tratar de um grupo 

vulnerável,  dos  quais  são  expostos  a  inúmeros  procedimentos  invasivos,  a  equipamentos 

sofisticados,  necessitando de longo período de  internação,  o  que gera riscos  que  poderão 

conduzir a danos graves, irreversíveis e até mesmo à morte. (BECCARIA et al, 2009)

A presença  de  Eventos  adversos  em  UTI  neonatais  tem  se  tornado  um 

importante desafio na assistência aos recém-nascidos, uma vez que estima-se que 15% de 

todas as admissões nessas unidades são seguidas de EAs.(KOHN, 1999; CARVALHO, 2002). 

Porém a escassez de estudos, principalmente de caráter epidemiológico nesta área, gera uma 

maior dificuldade na discussão de assuntos em torno desta temática. (VENTURA et. al, 2012).
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3 METODOLOGIA   

3.1 SELEÇÃO DAS OBRAS

Trata-se de um estudo do tipo Prática Baseada em Evidências (PBE), que segundo 

Galvão e colaboradores (2004) é definida como uma abordagem para o cuidado clínico e para 

o ensino, fundamentada no conhecimento científico e qualidade da evidência com a finalidade 

de  promover  a  qualidade  dos  serviços  de  saúde  e  a  diminuição  dos  custos  operacionais 

(GALVÃO et al, 2002), compreendendo ainda a um processo integralizador de competência 

clínica individual com os achados clínicos gerados pelas pesquisas sistemáticas existentes e 

pelos princípios da epidemiologia (ATALLAH & CASTRO,1998; FRENCH, 1999).

O trabalho se operacionalizou através de revisão bibliográfica integrativa, defendida 

por Roman e Friedlander (1998) ser um método que tem como finalidade de reunir e sintetizar 

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

ordenada, o que contribui para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado, além 

do mais é um dos métodos de pesquisa utilizados na PBE, o que permite a incorporação das 

evidências práticas. De acordo com Mendes e cols (2008) para realizar a revisão integrativa, 

deve-se atentar ás 6 etapas essenciais á 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.  Para 

otimizar a compreensão da revisão integrativa, foi elaborado um fluxograma com todas as 

etapas correspondentes á sua construção ( APÊNDICE 1).
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Como  primeira  etapa  da  revisão  integrativa,  utilizou-se  como  busca  de  obras 

relacionadas ao tema, a Estratégia PICO que de acordo com Santos e colaboradores (2007), 

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): 

"newborn", " intensive care unit" , "error" e "adverse event", resultando na questão: Quais são 

os  erros  cometidos  na  unidade  de  terapia  intensiva  neonatal  que  geram efeitos  adversos? 

Tendo como resultado um quantitativo de dezoito  obras.  Como 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 2014. 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 e os descritores utilizados estão no idioma inglês com o 

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

estrangeiras. Todo esse processo é demonstrado  no quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 - Utilização da Estratégia PICO na busca de obras potenciais. Niterói, RJ, 2014.

Paciente  Newborn

Intervenção Intesive Care Unit

Comparação Error

Outcomes Adverse Event

Pergunta
Quais são os erros cometidos na unidade 

de terapia intensiva neonatal que geram 

eventos adversos?

Quantitativo de obras 
após a busca 18

Quantitativo de obras 
após o refino 3

   

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  "eventos  adversos",  "neonatal",  "  Unidade de  Terapia 

Intensiva  Neonatal"  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 2014 e que atendam aos objetivos 

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

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

adversos  na  unidade  neonatal  e  as  que  se  repetiam,  seguindo  o  rigor  da  segunda  etapa 

preconizada  na  construção  da  revisão  integrativa.  Sendo  esse  processo,  demonstrado   no 

quadro 2 abaixo.
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Quadro 2 - Resultados da associação dos descritores para a busca de obras potenciais.  

Niterói, RJ, 2014.

Descritores e Cruzamentos  MEDLINE BDENF LILACS

eventos adversos AND 
neonatal

2 2 15

eventos adversos AND 
Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal

0 0 2

neonatal AND Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal

0 37 74

Resultados 2 39 81
    

Após o refino da pesquisa e leitura dos resumos, foram selecionadas oito obras  das 

quais, juntamente com os artigos selecionados pela Estratégia PICO, formaram o corpus da 

pesquisa  composto  por  onze  obras  potenciais,  sendo  demonstradas  abaixo  no  quadro  3, 

organizado 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).

Quadro 3 - Obras utilizadas para a montagem do corpus da pesquisa. Niterói, RJ, 2014.

AUTORES ANO TÍTULO REVISTA/
UNIVERSIDADE

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
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P
I
C
O

Otero et al. 2008 Erros de Medicação em 
Pacientes internados na 
Pediatria: prevalência e 

resultados de um 
Programa de Prevenção

Pediatrics

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

B
V
S

B
V
S

Ventura et al. 2012 Eventos adversos em 
Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 

Revista Brasileira de 
Enfermagem

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

Franchesci & 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

Klock & Erdmann 2012 Cuidando do recém-
nascido em UTIN: 
convivendo com a 

fragilidade do 
viver/sobreviver à luz da 

complexidade 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP

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
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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

Da Silva 2013 Erros de  Medicação Na 
UTI Neonatal - 

Construção de um 
Protocolo Gerencial A 
Partir Dos Incidentes 

Críticos

Universidade Federal 
Fluminense

Ao final da seleção dos artigos a serem utilizados, foi construído um perfil das obras e 

a categorização dos dados dessas através do   ALCESTE (Análise Lexical de Coocorrências 

em Enunciados Simples de um Texto). 

3.2 O SOFTWARE ALCESTE

O  ALCESTE  é  um  programa  que  permite  realizar  a  análise  de  dados  textuais 

verificando a principal informação presente no texto através da análise de um conjunto de 

segmentos  de  texto,  permitindo  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 clareza dos objetivos e das perguntas que se quer responder com o auxílio do 

programa já que a partir delas é que o corpus do texto será organizado, antes de passar pelo 

processamento (POMBO-DE-BARROS, 2011). 

3.2.1 O Corpus, alguns conceitos importantes e preparação para análise

Para a realização da análise, é necessário adequar o material a ser analisado. A partir 
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disso será construído o corpus, que corresponde ao arquivo com os dados a serem analisados. 

Dentro  do  corpus,  constarão  as  Unidades  de  Contexto  Inicial  (UCI),  correspondendo  a 

unidade pela qual o programa efetuará a fragmentação inicial (SOUSA et al, 2009), sendo que 

no caso desse estudo, corresponde a cada obra selecionada após a busca nas bases de dados. 

Dentro dessas UCIs, estarão as Unidades de Contexto Elementar (UCE) que correspondem a 

um segmento de texto/fragmento de texto com sentido, sendo a partir desses que o programa 

vai estabelecer as matrizes para a classificação (REINERT, 1986). Para estabelecer isso, o 

programa agrupa várias UCEs, formando uma Unidade de Contexto (UC) que são segmentos 

maiores de texto que contextualizam as UCEs. No quadro 4 abaixo é possível compreender o 

significado desses conceitos dentro do contexto do estudo.

Quadro 4- Demonstração de exemplos de UCI,UC e UCE. Niterói, RJ, 2014.

Unidade de Contexto 
Inicial -UCI

Os  erros_de_medicacao  estão  entre  as  principais  causas  de  
eventos_adversos em pacientes hospitalizados e sua freqüência e  
gravidade, são maiores no caso do neonatal em comparação com a  
população  adulta.  No  entanto,  a  dificuldade  em  comparar  
resultados de estudos usando diferentes metodologias e definições  
de erros_de_medicacao impede determinar a verdadeira taxa de  
erros_de_medicacao.  A  preparação  de  produtos  farmacêuticos  
para a administração intravenosa pode ser uma fonte de muitos  
erros_de_medicacao. A falta de formas farmacêuticas específicas  
para o material adequado para os recem_nascido e de dosagem  
pode  causar  discrepâncias  entre  a  dose  prescrita  e  real  
administrada ao paciente. ( texto 1)

Unidade de Contexto 
Elementar -UCE

 
Cada "#" corres-
ponde a uma UCE

#A  #preparação  #de  #produtos  #farmacêuticos  #para  #a  
#administração #intravenosa #pode #ser #uma #fonte #de #muitos  
#erros_de_medicacao.

Unidade de Contexto 
-UC

#A  #preparação  #de  #produtos  #farmacêuticos  #para  #a  
#administração #intravenosa #pode #ser #uma #fonte #de #muitos  
#erros_de_medicacao. ( texto 1)

#Os #mais #comuns #são #os #erros_de_medicacao #relacionados  
#à  #prescrição,  #seguido  #de  #erros_de_medicacao  #na  
#administração #de #medicamentos #ou #soluções #intravenosas. 
( texto 2)
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Para construção desse corpus é necessário seguir alguns passos para que o programa 

identifique as expressões e palavras necessárias para fazer essa categorização. De acordo com 

SOUZA e colaboradores (2009), o primeiro passo é colocar todos os textos na fonte Courier 

New, fonte 10, num único documento do Microsoft Word com extensão ".doc", sendo que o 

nome desse  arquivo deve conter  no máximo 7 caracteres,  não podendo haver  espaço em 

branco entre as letras e underline. O segundo passo é separar as UCIs (textos) com linhas de 

comando. A linha de comando ou linha estrelada, corresponde a identificação dos textos para 

facilitar  a  interpretação da análise,  devendo as  variáveis  identificadoras  ser  separadas  por 

abreviação e declaradas separadamente. Depois disso, a linha de comando deve ser composta 

por quatro asteriscos, um espaço simples, um anterístico, uma variável, um espaço simples, 

um asterisco, a próxima variável e assim por diante. Abaixo no quadro 5, seguem as variáveis 

e exemplos de linha de comando utilizadas no estudo.

Quadro 5- Variáveis e linhas de comando para análise do programa ALCESTE. Niterói,  

RJ, 2014.

Tipo de Estudo
Representação na  linha de 

comando: *tip_

lon = longitudinal
qual = qualitativo
qq = quanti-quali
tran = transversal
qdesc = quantitativo descritivo
coo = coorte

exemplo: *tip_lon

Assunto Relacionado
Representação na  linha de 

comando: *arec_

med = Erro de medicação
adv = Eventos adversos Gerais
cat = Eventos adversos em cateter
assrn = Assistencia ao recem nascido

exemplo: *arec_med

Autores
Representação na  linha de 

comando: *aut_

multi= Equipe multidisciplinar
medc = medicos
enf = enfermeiros

exemplo: *aut_enf

Localização esp = espanha
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Representação na  linha de 
comando: *est_

arg = argentina
ru = Reino Unido
pern = Pernambuco Brasil
mar = Maranhão Brasil
rgs = Rio Grande do Sul Br
rj = Rio de Janeiro
sc = Santa Catarina 
mg = Minas Gerais

exemplo: *est_esp

Linha de comando **** *text_1 *tip_lon *arec_med *aut_multi *est_esp

O  terceiro  passo  corresponde  a  formatação  do  texto,  devendo  esse  estar  sem 

parágrafos, "corrido", com palavras compostas reunidas por underline (SOUSA et al, 2009) e 

deverá  ser  corrigido  obedecendo  um  dicionário  para  que  o  programa  possa   interpretar 

adequadamente os sinônimos de palavras e expressões, palavras compostas e representações 

numéricas.  Abaixo no quadro 6,  encontra-se o dicionário utilizado no estudo em questão. 

Ressalta-se  que  para  não  perder  o  sentido  da  sentença,  foram  feitas  as  modificações 

necessárias a fim de manter a coesão da língua portuguesa.

.

Quadro  6  -  Dicionário  de  palavras  e  expressões  utilizadas  na  análise  do  ALCESTE.  

Niterói, RJ, 2014.

Palavras e expressões nas obras Palavras adequadas ao ALCESTE

Eventos adversos, EAs eventos_adversos

Erros de medicação, Erro de medicação, 
Erros ( dentro do contexto)

erros_de_medicacao

neonatos, neonatais neonatal

RN,  recém-nascido,  recem-nascidos, 
neném/nenéns,  bebê/bebês,  criança/crianças 
(dentro do contexto)

recem_nascido

segurança( dentro do contexto), segurança do 
paciente

seguranca_do_paciente

Unidade  de  Terapia  Neonatal,  Unidade  de 
Terapia  Intensiva  Neonatal,  Unidade 
Neonatal, UTIN, UTINs.

uti_neo
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Ainda dentro da formatação, é possível destacar: quando houver hífen nas palavras, 

esse deve ser trocado por underline; O texto não deve ser justificado;  Não se deve usar aspas, 

apóstrofos,  cifrão,  porcentagem,  asterisco,  interrogação  e  exclamação,  tampouco  negrito, 

itálico ou sublinhado; Não se deve deixar espaço entre a linha de comando e o texto mas sim 

entre o texto e a próxima linha de comando.

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 são características dessa mesma classe, gerada a partir  

do  Teste  Qui-quadrado  e  que  revela  a  força  associativa  entre  cada  palavra  e  sua  classe 

(KRONBERGER & WAGNER, 2004). Após a análise, considera-se adequado um corpus com 

70% ou mais de aproveitamento, tendo esse estudo resultado num corpus com 85%. Após a 

categorização, realizou-se uma análise de conteúdo híbrida, com o objetivo de complementar 

a análise feita pelo ALCESTE.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 PERFIL DAS OBRAS

Correspondente a terceira etapa da revisão integrativa, o Perfil das Obras tem como 

objetivo trazer os aspectos mais relevantes, organizando as obras  de  modo que se torne 

possível estabelecer  uma visão multifocal do tema.

4.1.1 Características Gerais

As características gerais abordaram os aspectos que envolviam os estudos, bem como o 

que levou os autores a construi-los, seus resultados e conclusões. Abaixo segue o quadro 7 

demonstrando essas características.

Quadro 7 - Relação dos autores e obras selecionados. Niterói, RJ, 2014.

Nume
ração 
das 

Obras

Autores Propósito
(objetivo)

Característic
as ,Tamanho 
da Amostra, 

e Cenário

Desenho 
da 

Pesquisa 
e 

Instrum
entos

Principais 
achados

Conclusões

 O1 Ainara 
Campino, 

Elena 
Santesteban,

Maria Garcia,
Miguel Rueda, 
Adolf Valls-i-

Soler

 O objetivo 
do estudo foi 
determinar a 
taxa de erro 

de preparação 
de drogas 

injetáveis em 
uma Unidade 

de Terapia 
Intensiva 
Neonatal.

Estudo 
observacional 
prospectivo.
Utilizou-se 

Alíquotas de 
91 diluições 

de 
vancomicina e 

tobramicina 
coletados, 

pronto para ser 

Observaç
ão e 

Coleta de 
Dados

Em 33/87 
(37,93%) 

das 
amostras 

apresentara
m falta de 
precisão 
(16/50 

amostras de 
vancomicin
a e 17/37, 

Embora os 
erros 

encontrados 
em nosso 

estudo não 
teve 

consequênci
as clínicas 

óbvias, 
nossos 

resultados 
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administrado a 
doentes.
Cenário: 
Hospital 

Universitário 
Cruces

tobramicina
) .

quer chamar 
a atenção 
para uma 

fonte 
potencial de 
complicaçõe

s graves. 

O2 Paula Otero, 
Andrea 
Leyton,

Gonzalo 
Mariani,

José María 
Ceriani 

Cernadas

 Avaliar a 
prevalência e 

as 
característica
s dos erros de 

medicação 
em pacientes 
pediátricos e 
neonatais e 

medir o 
impacto de 

intervenções 
para reduzir 
os erros de 
medicação.

Um estudo 
transversal 
pré-
intervencional 
e pós-
intervencional.

A amostra 
corresponde as 
prescrições 
que foram 
requisitados 
por médicos e 
medicamentos 
que foram 
administrados 
por 
enfermeiros 
aos pacientes 
na UTI 
neonatal e 
pediátrica do 
Hospital 
Italiano de 
Buenos Aires .

Transvers
al e 

Coleta de 
dados

Foram 
avaliados 

um total de 
590 

prescrições 
e 1.174 

administraç
ões de 

medicament
os para 95 

pacientes na 
primeira 
fase do 
estudo e 

1.144 
prescrições 
com 1.588 
administraç

ões de 
medicament
os para 92 

pacientes na 
segunda 

fase.
A 

prevalência 
da taxa de 

erro de 
medicação, 
na segunda 
fase foi de 
7,3% (199 
de 2732) e 
11,4% (201 
de 1764), 

na primeira 
fase.

O 
desenvolvim
ento de um 
programa 
centrado 

principalmen
te na 

promoção de 
uma 

mudança 
cultural na 
abordagem 

de erros 
médicos 

pode 
efetivamente 
diminuir os 

erros de 
medicação 
em recém-
nascidos e 
crianças.
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O3 Julie-Clare 
Becher,

 Shetty S. 
Bhushan,

 Andrew J. 
Lyon

 Determinar a 
incidência  da 
população 
de  Colapso 
pós  natal  e 
morte  pós 
natal  súbita 
no  Reino 
Unido.

Estudo  de 
Coorte 
longitudinal.

A  amostra 
utilizada 
foram  45 
notificações de 
casos  de 
Colapso  ou 
morte  pós 
natal  do 
Hospital   da 
Universidade 
Real  de 
Medicina  da 
Irlanda.

Longitud
inal e 

Coleta de 
dados

45  casos 
foram 
notificados, 
dos  quais 
12  crianças 
morreram. 
Em 
15/45 
crianças, 
uma doença 
subjacente / 
anormalida
de foi 
determinad
a. Em 30/45 
casos, 
nenhuma 
causa  foi 
encontrada, 
mas, em 24, 
o clínico / 
diagnóstico 
patológico 
foi  de 
obstrução 
das  vias 
aéreas 
durante 
amamentaç
ão  ou  em 
decúbito 
ventral.

O Colapso e 
morte  pós-
natal  é  rara 
em  qualquer 
um centro e 
não  há  uma 
abordagem 
padrão  para 
investigação. 
Em 
os  casos  em 
que  o 
colapso  não 
é  devido  a 
um 
subjacente 
anormalidad
e, 
amamentaçã
o  e  posição 
prona são 
associações 
importantes. 
Diretrizes 
para  a 
assistência 
pós-natal 
segura  deve 
incluir  a 
vigilância 
adequada de 
crianças 
particularme
nte  onde  as 
mães  são 
primíparas 
ou  onde  a 
capacidade 
de  avaliar  o 
bebê  pode 
ser 
prejudicada

O4 Claudiane 
Maria Urbano 

Ventura; 

Determinar a 
frequência de 

EAs, 

Estudo 
observacional, 
prospectivo.

Observac
ional e 

utilização 

Dos 218 
recém-

nascidos, 

Conclui-se 
que  é 
elevada  a 
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João 
Guilherme 

Bezerra Alves; 
Jucille do 
Amaral 

Meneses 

aplicando a 
metodologia 

do 
"instrumento 
de gatilho" 
Americano, 

em uma 
UTIN de um 

país em 
desenvolvime

nto .

Amostra todos 
os recém-
nascidos 

admitidos no 
período de 

março a 
agosto de 

2009.

de um 
instrume

nto 
específic
o do tipo 
"instrume

nto de 
gatilho".

183 (84%) 
apresentara

m EAs, 
corresponde

ndo a 2,6 
EA/pacient

e. 
Distúrbios 

da 
termorregul
ação (29%), 
distúrbios 

da glicemia 
(17,1%) e 
Infecção 

Relacionad
a à 

Assistência 
à Saúde 

(IRAS) de 
origem 

hospitalar 
(13,5%) 
foram os 

mais 
frequentes.

incidência 
de  eventos 
adversos  em 
uma  UTIN 
de 
referência, 
especialment
e  entre  os 
recém-
nascidos  de 
muito  baixo 
peso.  A 
metodologia 
empregada, 
através  do 
instrumento 
de  gatilho 
desenvolvid
o  para 
recém-
nascidos  em 
UTINs, 
possibilitou 
a 
identificação 
dos  eventos 
adversos 
mais 
frequentes 
nesta 
população. É 
importante 
ressaltar  que 
a  maioria 
dos  eventos 
adversos  são 
passíveis  de 
prevenção, 
através  de 
intervenções 
simplificada
s  e 
accessíveis à 
equipe 
multidiscipli
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nar. 

O5 Fernando 
Lamy Filho;

Antônio A. M. 
da Silva;

José M. A. 
Lopes;

Zeni C. Lamy;
Vanda M. F. 

Simões;
Alcione M. 
dos Santos. 

Investigar 
uma possível 
associação 

entre a carga 
de trabalho 

de 
profissionais 
da saúde e 

eventos 
adversos 

intermediário
s, tais como 
extubação 
acidental, 

obstrução do 
tubo 

endotraqueal 
e desconexão 
acidental do 
circuito do 
ventilador, 

durante 
ventilação 
mecânica 

neonatal em 
unidades 

neonatais de 
alto risco.

Este estudo de 
coorte 

prospectiva.
A amostra foi 
de 543 recém-

nascidos de 
unidades de 

terapia 
intensiva 

neonatal do 
Hospital 

Universitário 
Materno 
Infantil 

(HUMI) e da 
Maternidade 

Estadual 
Marly Sarney.

Observaç
ão e 

coleta de 
dados em 
prontuári

os.

Ocorreram 
eventos 
adversos 
117 vezes 

durante esse 
período. As 
associações 
entre carga 
de trabalho 
e eventos 
adversos 

foram 
analisadas 

por meio de 
equações de 
estimação 

generalizad
a .

A carga de 
trabalho dos 
profissionais 

de UTINs 
parece 

interferir nos 
resultados 

intermediári
os do 

cuidado 
neonatal e, 
portanto, 
deve ser 

levada em 
conta na 
avaliação 

dos 
desfechos na 

UTIN. 

O6 Alessandra 
Tomazi 

Franceschi; 
Maria Luzia 

Chollopetz da 
Cunha 

Identificar os 
eventos 
adversos 

relacionados 
ao uso de 
cateteres 
venosos 
centrais 

(CVC), em 
recém-

nascidos 
internados 
em unidade 
neonatal. 

Pesquisa 
quantitativa, 
descritiva, 

retrospectiva. 

A amostra  foi 
constituída por 
167 neonatos 
internados na 

unidade 
neonatal do 
Hospital de 
Clínicas de 

Porto Alegre 
que utilizaram 

Quantitat
ivo e 

Coleta de 
dados 
através 

de 
revisão 

de 
prontuári

os

Nos PICCs 
houve 
maior 

prevalência 
de eventos 
adversos 

mecânicos, 
predominan

do a 
oclusão 

(19,44%) e 
a ruptura do 

cateter 
(8,8%). Os 
CVCs por 

O estudo 
sugere que, 
para maior 

segurança do 
uso de 

CVCs, é 
importante 

que seja 
utilizada a 

técnica 
correta de 

inserção do 
cateter e 

realizado o 
acompanha
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CVCs, 
inseridos por 

punção 
percutânea 
(PICC) e 
inserção 
cirúrgica, 

totalizando 
241 cateteres.

inserção 
cirúrgica 

apresentara
m maior 

prevalência 
dos eventos 

adversos 
infecciosos 
relacionado
s ao cateter, 

sendo o 
mais 

frequente a 
sepse 
clínica 
(16%). 

mento dos 
CVCs por 

equipe 
especializad

a e atenta 
para a 

prevenção de 
eventos 

adversos. 

O7 Aline Verônica 
de Oliveira 

Gomes,
 Maria 

Aparecida de 
Luca 

Nascimento,
 Leila Rangel 

da Silva,
 Keli de 
Cássia,
 Luiz de 
Santana

Identificar os 
tipos de 
cateteres 
venosos 
centrais 

(CVCs) que 
são utilizados 
na clientela 
neonatal e 
pediátrica, 

descrevendo 
os efeitos 
adversos 

relacionados 
ao processo 

do 
cateterismo 

venoso 
central em 
unidade de 

terapia 
intensiva 

(UTI) 
neonatal e 
pediátrica.

Pesquisa 
descritiva, de 

coorte 
prospectiva, 

com 
delineamento 
longitudinal e 
abordagem 

quantitativa. 

A amostra 
consiste  em 

82 
prontuários. 

Longitud
inal e 

coleta de 
dados 
através 

de 
prontuári

os.

Os tipos de 
CVCs 

utilizados 
foram: 
cateter 

central de 
inserção 

periférica – 
PICC 

(45,4%) – 
cateter 
venoso 

central por 
punção 
direta – 
CVCP 

(29,2%) – 
dissecção 
venosa – 

DV (14,6%) 
– cateter 
venoso 

umbilical – 
CVU 

(10,8%). O 
efeito 

adverso 
mecânico 

mais 

A redução 
das taxas de 
complicaçõe
s mecânicas 

e 
infecciosas 

em UTI 
neonatal e 
pediátrica 

depende de 
intervenções

, 
modificaçõe

s e 
padronizaçã

o das 
práticas 

assistenciais 
de saúde, 

para garantir 
qualidade e 

segurança da 
assistência
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frequente 
foi a 

obstrução 
(47,4%), e 

o infeccioso 
foi a sepse 

clínica 
(41,4%).

O8 Patrícia Klock; 
Alacoque 
Lorenzini 
Erdmann 

Compreender 
o significado 
do ser e do 

fazer o 
cuidado para 

os 
enfermeiros 

em uma 
Unidade de 
Tratamento 
Intensivo 
Neonatal 

Trata-se de um 
estudo 

qualitativo, 
utilizando 

como 
referencial 

metodológico 
a Teoria 

Fundamentada 
nos Dados .

A amostra 
utilizada foi de 

11 sujeitos.

Quantitat
ivo e 

coleta de 
dados 
através 

de 
Entrevist
a Aberta.

Identificou-
se a 

categoria 
central: 

Convivendo 
com a 

fragilidade 
do 

viver/sobre
viver: 

cuidado 
altamente 
complexo, 
sensível, 
singular e 

compartilha
do. O 

cuidado em 
UTIN, 

valorizando 
as inter-
relações 

cotidianas, 
busca atuar 
em todas as 
esferas do 
cuidado 

complexo 
em saúde, 
integrando 
e aplicando 
conhecimen

tos 
científicos. 

É necessário 
exercitar as 
potencialida
des já inatas 

dos 
profissionais 

de 
enfermagem 
e caminhar 

rumo ao 
encontro de 
novas, um 
convite a 

novos 
modos de 
cuidar do 

neonato, sua 
família e os 
membros 

deste 
sistema 

complexo. 

O9 Liciane 
Langona 

Compreender 
a experiência 

Trata-se de 
estudo 

Qualitati
vo e 

As unidades 
de 

Conclui-se 
que a 
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Montanholi; 
Miriam 

Aparecida 
Barbosa 
Merighi;

 Maria Cristina 
Pinto de Jesus 

de 
enfermeiras 
que atuam 
em uma 

unidade de 
terapia 

intensiva 
neonatal. 

qualitativo na 
perspectiva da 
fenomenologia 

social. 

A amostra 
consistiu em 

12 enfermeiras 
de hospitais 
públicos e 

privados de 
São Paulo.

Coleta de 
dados 
através 

de 
entrevista

.

significado 
identificada

s foram 
agrupadas 

em três 
categorias: 
desenvolve
ndo ações, 
percebendo 
suas ações e 
expectativa
s. A análise 

foi 
fundamenta

da na 
fenomenolo
gia social. 

sobrecarga 
de 

atividades, o 
reduzido 

número de 
pessoal, a 
falta de 

materiais, 
equipamento

s e a 
necessidade 

de 
aprimorame

nto 
profissional 

são a 
realidade do 
trabalho da 
enfermeira 
nesse setor. 

Supervisiona
r os cuidados 
é o possível; 

cuidar 
integralment
e do recém-

nascido, 
envolvendo 

seus pais, é o 
ideal 

almejado. 

O10 Verônica 
Resende 
Ferreira

Analisar 
a evolução 
dos eventos 
adversos em 
uma Unidade 

de Terapia 
Intensiva 
Neonatal 

como 
estratégia 
gerencial 

para a 
melhoria da 
qualidade da 

Trata-se de um 
estudo 
epidemiológic
o,  tipo  coorte 
retrospectiva.

A  amostra 
consistiu  em 
prontuários  do 
um  hospital 
particular  de 
Minas  Gerais, 
sendo  que  o 
estudo  não 

Retrospe
ctivo  e 
coleta  de 
dados 
através 
de 
prontuári
os.

 O grupo de 
crianças 

mais 
afetado 

pelos 
eventos 

adversos foi 
o de 

prematuros 
extremos. 
Os eventos 
adversos 

que 
apresentara

 A redução 
dos eventos 

adversos 
pode ocorrer 
mediante a 

implementaç
ão 
de 

programas 
de 

treinamento 
da equipe a 

fim de 
qualificar 
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assistência de 
enfermagem.

descreveu  a 
quantidade 
desses. 

m 
associação 

com o óbito 
foram 

hemorragia 
intracranian
a, troca de 

tubo 
traqueal e 

septicemia 
laboratorial.

tecnicamente 
a equipe e 

propiciar o 
fortalecimen

to de 
iniciativas 

de 
humanização 
do cuidado 
na Unidade 
Neonatal

O11 Gustavo Dias 
da Silva

Elaborar um 
processo de
reestruturaçã
o do sistema 
de medicação 

da UTIN, 
com base nos 

erros de 
medicação 

identificados 
por meio de 
incidentes 
críticos.

Pesquisa de 
natureza 

aplicada do 
tipo descritiva, 

com 
abordagem 

quanti-
qualitativa, 

adotando-se a 
Técnica dos 
Incidentes 

Críticos (TIC) 
como 

norteadora dos 
procedimentos 
metodológicos

.
A amostra 

consistiu em 
40 

profissionais 
de 

Enfermagem.

Quanti-
qualitativ
o e coleta 
de dados 
através 

de 
entrevista 

semi-
estrutura

da e 
observaç
ão não-

participa
nte.

A 
caracterizaç

ão dos 
relatos dos 
profissionai

s de 
enfermage
m revela 

que o tipo 
de erro 
mais 

freqüente é 
o de 

paciente 
errado 

(28,2%), 
seguido de 

medicament
o errado e 

dose errada 
(17,0% 
cada), 
houve 

predominân
cia de 

relatos de 
incidentes 
entre os 

enfermeiros 
, servidores 
estatutários, 
com média 
de tempo de 
experiência 

Os 
resultados 

desta 
pesquisa 

apontam que 
a ocorrência 

de erros e 
iatrogenias é 
freqüenteme

nte 
associada às 
característica

s 
sistemáticas 

e fatores 
latentes 

institucionai
s, 

sendo a 
interface 

destas 
característica
s do sistema 

de 
medicação 

com o 
processo de 

trabalho 
vivo em ato 

do 
profissional 

de 
enfermagem, 

fator 



43

profissional 
de 12,6 
anos e 
tempo 

de vínculo 
na 

instituição 
de 8,4 
anos .

determinante 
para a 

ocorrência 
de incidentes 

críticos 
negativos 

envolvendo 
o uso de 

medicament
os na UTIN.

 4.1.2 Características Sistemáticas

As características sistemáticas abordaram os aspectos relacionados á organização dos 

estudos nas Bases de Dados e nas Universidades com o objetivo de demonstrar a disposição 

dessas em relação aos critérios de Inclusão e Exclusão, obedecendo a ordem cronológica e 

alfabética dos estudos, conforme mostra o quadro 8 abaixo.

Quadro 8 - Disposição das obras de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Niterói,  

RJ, 2014.

Caracterização Discriminação Quantidade Obras

Ano de Publicação 2007
2008
2010
2011
2012
2013

1
1
1
3
4
1

(O10)
(O2)
(O6)

(O3, O5,O9)
(O1,O4,O7,O8)

(O11)

Base de Dados Biblioteca da 
Universidade Federal 

Fluminense

Biblioteca Virtual da 
Universidade Federal 

de Minas Gerais

LILACS

MEDLINE

PUBMED

1

1

6

2

1

(O11)

(O10)

(O4,O5,O6)
O7,O8,O9)

(O1, O2)

(O3)
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Fonte de Dados Annals of Pediatrics

Archives of Disease 
in Childhood, Fetal 

and Neonatal

Jornal de Pediatria

Pediatrics

Revista Brasileira de 
Enfermagem

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP

Revista Eletrônica de 
Enfermagem

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem

Universidade Federal 
Fluminense

Universidade Federal 
de Minas Gerais

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

(O1)

(O3)

(O5)

(O2)

(O4)

(O8)

(O7)

(O6,O9)

(O11)

(O10)
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4.1.3 Características Específicas

As  Características  Específicas  abordaram  quantitativamente,  os  aspectos  que 

envolveram  os  autores  e  os  estudos,  sendo  esses  classificados  de  acordo  com  a  maior 

titulação que cada um possui, conforme o quadro 9 abaixo.

Quadro 9- Características específicas dos estudos. Niterói, RJ, 2014.

Caracterização Discriminação Quantidade Obras
Origem dos 

estudos
Espanha

Argentina
Irlanda

Brasil - Pernambuco
Brasil- Maranhão

Brasil- Rio Grande do Sul
Brasil- Rio de Janeiro
Brasil- Santa Catarina
Brasil- Minas Gerais

1
1
1
1
1
1
2
1
2

(O1)
(O2)
(O3)
(O4)
(O5)
(O6)

(O7,O11)
(O8)

(O9,O10)

Formação dos 
autores

Doutor(a)  em  Ciências 
Médicas

Enfermeiro(a)

Enfermeiro(a) Residente

Enfermeiro(a)  Especialista 
Neonatal

Enfermeiro(a) - Mestre em 
Enfermagem

Enfermeiro(a)  -  Doutor(a) 
em Enfermagem

Estatística  -  Doutora  em 
Engenharia de Produção

Farmacêutico

Farmacêutico  -  Doutor(a) 
em Farmácia

Médico

3

1

1

1

5

3

1

2

1

1

(O5,O6)

(O7)

(O6)

(O2)

(O4,O7,O8,O9,O10,
O11)

(O5,O6)

(O5)

(O1)

(O1)
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Médico Neonatologista

Médico Pediatra

Médico  -  Doutor  (a)  em 
Medicina

Médico - Doutor em Saúde 
da Criança e da Mulher

Médico  -  PhD  em 
Pediatria

4

2

4

1

1

(O3)

(O2,O3)

(O1,O2)

(O4,O5)

(O5)

(O1)

Local de 
realização

Hospital das Cruces

Hospital  Italiano  de 
Buenos Aires

Hospital  da Universidade 
Real  de  Medicina  da 
Irlanda

Instituto  de  Medicina 
Integral  Prof.  Fernando 
Figueira 

Hospital  Universitário 
Materno  Infantil  e  a 
Maternidade  Estadual 
Marly Sarney 

Hospital  de  Clínicas  de 
Porto Alegre

Instituto  Fernandes 
Figueira

Hospital  Geral  do  Sul  do 
Brasil

Hospitais  públicos  e 
privados de São Paulo

Maternidade  Escola  da 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(O1)

(O2)

(O3)

(O4)

(O5)

(O6)

(O7)

(O8)

(O9)

(O11)
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Universidade  Federal  do 
Rio de Janeiro

4.1.4 Discussão a respeito do Perfil das Obras

Após a construção do Perfil, foi possível notar que de acordo com o recorte temporal 

escolhido, as obras que abordam a temática apareceram mais frequentemente nos anos de 

2011 (27%) e 2012 (36 %), corroborando com  o "Boom" da discussão acerca da Segurança do 

Paciente no Brasil em níveis acadêmico e profissional ocorrido nesse periodo, o que contribui 

para a reflexão do Enfermeiro a cerca da sua prática profissional, já que o gerenciamento de 

enfermagem abrange o cuidado direto e indireto ao paciente (CHRISTOVAM et al, 2012), 

sendo  de  suma  importância  a  atenção  ao  cliente  neonatal  por  ser  considerado  de  alta 

complexidade de cuidados (SILVA et al, 2010).

 Em relação ás  bases  de  dados,  foi  observado que a  LILACS (Literatura  Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde ) se destacou, correspondendo a  55% do total de 

obras, demonstrando que é uma base adequada para buscas de artigos de nível nacional e 

internacional. Em relação as Fontes de Dados e Locais de realização dos estudos, pode-se 

notar que existe uma homogeneidade, não cabendo um destaque significativo  para os meios 

de publicação tampouco para os ambientes em que foram construidos, cabendo ressaltar que 

os resultados envolvem obras de várias regiões nacionais e internacionais. Já em relação á 

titulação máxima dos autores, observou-se um destaque para os Enfermeiros com Mestrado 

(21%) porém os estudos selecionados demonstraram a atuação da equipe multidisciplinar na 

atuação  do  cuidado  com  o  recém  nascido,  com  a  atuação  de  Médicos,  Enfermeiros  e 

Fermaceuticos em todas as suas esferas de conhecimento (especialização, mestrado, doutorado 

e phD). 

Por fim, a elaboração do Perfil contribiu para concluir que o estudo traz uma visão 

geral  já  que  envolve  aspectos  relacionados  aos  eventos  adversos  na  UTI  Neonatal  de 

diferentes locais do Brasil e do mundo, num periodo considerado recente pela pesquisa, de 

2007 á 2013 (7 anos).
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4.2 CATEGORIZAÇÃO DAS OBRAS

Como apresentado anteriormente, o ALCESTE classifica os textos de acordo com o 

Teste  Qui-quadrado,  a  partir  das  UCEs  que  mais  aparecem.  A forma apresentada  "uce+" 

envolve o prefixo da palavra e suas derivações, ou seja, no exemplo de prescric+ , as palavras 

envolvidas são prescrição, prescritos, prescreve e afins. Para tal,  o quadro 10, demonstra as 

UCEs das  7 classes  resultantes  do processo,  que se destacaram após a  análise  e que são 

importantes para o processo de categorização.

Quadro 10 - Demonstração das Unidades de Contexto Elementar significativas de acordo  

com os textos, classes e porcentagem em que aparecem. Niterói, RJ, 2014.

Classe e textos 
correspondentes

UCEs Porcentagem  nos textos

Classe 1 - 
O1 e O2

prepar+
prescric+
administr+
diluic+
medica+

79%
84%
66%
100%
53%

Classe 2 -
O3,O8, O9

vivenci+
cuid+
teor+

92%
63%
87%

Classe 3-
O11

erros
medic+
incid+
notific+

69%
61%
69%
71%

Classe 4-
O7

qualifica+
tecnolog+
demand+
desafio+

63%
53%
63%
80%

Classe 5-
O10

hemorragia+
septicemia+
intracraniana+
tubo

97%
94%
100%
63%

Classe 6-
O4 e O5

carg+
extubac+
acident+

64%
58%
61%

Classe 7 - cateter+ 79%
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O6 e O7 infecci+
veia+
venoso+

89%
100%
77%

Para  melhor  sintetizar  o  estudo,  as  classes  foram  nomeadas  e  agrupadas  em  3 

categorias, de acordo com a sua semelhança em relação ao assunto, resultando em: 1- Eventos 

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

assistencial, subjetivo e gerencial; 3-Procedimentos assistenciais e patologias relacionadas aos 

eventos adversos, sendo essas demonstradas na figura 1 abaixo. Em seguida, foi realizada a 

quarta e quinta etapas da revisão integrativa, a análise dos resultados e discussão.

Figura 1-  Categorização da Pesquisa Bibliográfica. Niterói, RJ, 2014.
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Fonte: Raí Moreira Rocha

4.2.1 Categoria 1 - Eventos Adversos relacionados ao sistema  de medicação neonatal

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

neonatal, correspondendo as obras O1,O2 e O11, como demonstrado no quadro 11.
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Quadro 11 - Obras correspondentes a categoria Eventos Adversos relacionados ao sistema  

de medicação neonatal. Niterói, RJ, 2014.

Identificação da 
Obra

Autores Ano Título Objetivo

O1 Ainara Campino, 
Elena 

Santesteban,
Maria Garcia,

Miguel Rueda, 
Adolf Valls-i-

Soler 

2012 Erros na preparação de 
drogas intravenosas em 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal.Uma 

fonte potencial de eventos 
adversos

 O objetivo do 
estudo foi 

determinar a taxa 
de erro de 

preparação de 
drogas injetáveis 
em uma Unidade 

de Terapia 
Intensiva 
Neonatal.

O2 Paula Otero, 
Andrea Leyton,

Gonzalo Mariani,

José María 
Ceriani Cernadas

2008 Erros de Medicação em 
Pacientes internados na 
Pediatria: prevalência e 

resultados de um 
Programa de Prevenção

 Avaliar a 
prevalência e as 

características dos 
erros de 

medicação em 
pacientes 

pediátricos e 
neonatais e  medir 

o impacto de 
intervenções para 
reduzir os erros de 

medicação.

O11 Gustavo Dias da 
Silva

2013 Erros de  Medicação Na 
UTI Neonatal - 

Construção de um 
Protocolo Gerencial A 
Partir Dos Incidentes 

Críticos

Elaborar um 
processo de

reestruturação do 
sistema de 

medicação da 
UTIN, com base 

nos erros de 
medicação 

identificados por 
meio de incidentes 

críticos.

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

adversos, sendo apresentados como mais frequentes e graves em relação á população neonatal 



52

(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, ressaltando, 

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  que  envolve  aspectos  relacionados  a  dosagem,  rótulo,  via  de 

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

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 preconizada 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 paciente, já que é de cunho 

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

comparadas a adulta (CHAPPELL & NEWMAN, 2004). 

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

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

relacionados a prescrição e a administração do medicamento em si. Já Campino e cols, na 

pesquisa sobre Erros de preparação de drogas intravenosas de uma UTI neonatal na Espanha, 

trouxeram como mais comuns o erro de cálculo e de precisão. Ambos autores, juntamente 

com Da Silva, demonstraram que os erros de medicação mais comuns diferem de país para 

país,  o  que  retrata  que  não  existe  uma  homogeneidade  na  assistência  e  que  sim  cada 

profissional relacionado aos cuidados, seja indireto ou direto ao paciente neonatal, têm um 

foco de atenção na sua prática, o que retrata a tamanha responsabilidade e complexidade do 

sistema de medicação neonatal.

Em relação a  atuação do enfermeiro,  Miassi  e  Cassiani  (2000) ressaltam que para 

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

ação  do  mesmo  no  organismo,  métodos  e  vias  de  administração  e  eliminação,  reações 

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

administração e do cliente, chamando atenção ainda para as instituições brasileiras que não 
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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 com os recém natos. 

Como ação gerencial, visando a 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  realmente  o  paciente  receba  sua  medicação  prescrita.  Destas  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 ambiente de trabalho relacionados a assistência neonatal, 

foi  possível  notar  que  problemas  relacionados  a  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 o cuidado com o recem-nascido, pelo fato das dosagens serem 

muito  específicas,  fisicamente  ser  um  organismo  pequeno,  vulnerável  e  em  constante 

transformação além do mais pela razão de que esse cliente 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 foram as condições de trabalho diretamente 

relacionados à ocorrência de erros de medicação (DA SILVA, 2013, p.96), sendo o excesso de 

trabalho  e  a  sobrecarga  no  profissional  de  enfermagem um dos  fatores  mais  comuns  na 

ocorrência de erros (CARVALHO et al, 1999), o que corrobora mais uma vez que a instituição 

está diretamente relacionada á ocorrência de eventos adversos.

Por  fim,  os  três  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 e além do envolvimento das autoridades de 
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saúde, agências reguladoras e empresas farmacêuticas, além de apresentações das drogas mais 

seguras para a população neonatal. Otero e cols (2008) traz 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 a 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 refletir  em estratégias  para sua prevenção e resolução, 

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

4.2.2  Eventos adversos: um olhar assistencial, subjetivo e gerencial

Nessa categoria, os resultados e discussão envolvem o aspectos diretos e indiretos que 

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

gerais, correspondendo as obras O3,O4,O5, O8 e O9, demonstrado no quadro 12.
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Quadro 12 - Obras correspondentes a categoria Eventos adversos: um olhar assistencial,  

subjetivo e gerencial. Niterói, RJ, 2014.

Identificação da 
Obra

Autores Ano Título Objetivo

O3 Julie-Clare 
Becher,

 Shetty S. 
Bhushan,

 Andrew J. Lyon

2011 Colapso inesperado em 
recém nascidos 

aparentemente saudáveis 
- um estudo prospectivo 

nacional de coorte de 
mortes neonatais e eventos 

de quase-morte

 Determinar  a 
incidência  da 
população 
de  Colapso  pós 
natal e morte pós 
natal  súbita  no 
Reino Unido.

O4 Claudiane Maria 
Urbano Ventura; 
João Guilherme 
Bezerra Alves; 

Jucille do Amaral 
Meneses 

2012 Eventos adversos em 
Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 

Determinar a 
frequência de 

eventos adversos, 
aplicando a 

metodologia do 
"instrumento de 

gatilho" 
Americano, em 

uma UTIN de um 
país em 

desenvolvimento 
..

O5 Fernando Lamy 
Filho;

Antônio A. M. da 
Silva;

José M. A. 
Lopes;

Zeni C. Lamy;
Vanda M. F. 

Simões;
Alcione M. dos 

Santos.

2011 Carga de trabalho de 
profissionais da saúde e 

eventos adversos durante 
ventilação mecânica em 

unidades de terapia 
intensiva neonatal 

Investigar uma 
possível 

associação entre 
a carga de 
trabalho de 

profissionais da 
saúde e eventos 

adversos 
intermediários, 

tais como 
extubação 
acidental, 

obstrução do 
tubo 

endotraqueal e 
desconexão 
acidental do 
circuito do 
ventilador, 

durante 
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ventilação 
mecânica 

neonatal em 
unidades 

neonatais de alto 
risco.

O8 Patrícia Klock; 
Alacoque 
Lorenzini 
Erdmann 

2012 Cuidando do recém-
nascido em UTIN: 
convivendo com a 

fragilidade do 
viver/sobreviver à luz da 

complexidade 

Compreender o 
significado do ser 

e do fazer o 
cuidado para os 
enfermeiros em 
uma Unidade de 

Tratamento 
Intensivo 
Neonatal 

O9 Liciane Langona 
Montanholi; 

Miriam 
Aparecida 

Barbosa Merighi;
 Maria Cristina 
Pinto de Jesus 

2011 Atuação da enfermeira na 
unidade de terapia 

intensiva neonatal: entre o 
ideal, o real e o possível 

Compreender a 
experiência de 

enfermeiras que 
atuam em uma 

unidade de 
terapia intensiva 

neonatal. 

Ao se debater 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 

esse profissional não é capaz de atender a todas as responsabilidades com eficácia. Ao falar de 

relações trabalhistas,  Filho e colaboradores (2011) na sua obra 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 durante a ventilação mecânica. 

Os  autores  trouxeram como eventos  adversos   durante  a  ventilação  mecânica:  extubação 

acidental, obstrução do tubo endotraqueal e desconexão acidental do circuito do ventilador, 

sendo que dos 136  recém-nascidos submetidos a ventilação mecânica ocorreram 117 vezes o 

surgimento de eventos adversos . Ressalta 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. 
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Com isso, durante a análise foi visto que existe uma associação positiva entre o número de 

recém-nascido por enfermeiro e eventos adversos, concluindo que quanto maior a proporção 

entre o número de recém-nascido e o número de enfermeiros, maior o risco de ocorrência de 

eventos adversos.

Tendo proximidade com o estudo de Filho e cols,  Ventura e  colaboradores  (2012) 

também retrata  os  eventos  adversos  gerais  encontrados  no  cuidado  ao  recém-nascido.  Os 

autores  utilizaram um instrumento  específico  de  avaliação em que constavam 14 eventos 

adversos mais frequentes em terapia intensiva neonatal. Dos 228 recém-natos selecionados, 

183 apresentaram eventos adversos, sendo identificados 579 desses eventos, uma taxa de 2,9 

eventos/paciente.  Foi  possível  registrar  como  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 (FILHO 

et  al,  2011).  Se  tratando  de  eventos  adversos  relacionados  a  ventilação  mecânica,  esses 

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

se as conexões estão bem colocadas e  se existem corpos estranhos que estejam impedindo a 

passagem de ar pelos tubos, já em relação aos eventos gerais achados por Ventura e cols, o 

enfermeiro deve ter competências e conhecimento científico para  tomar a decisão adequada 

no  surgimento  dessas  patologias  secundárias  ao  cuidado  inadequado.  Em  suma,  esse 

profissional  está  incumbido  de  fazer  a  prevenção de  situações  problemáticas  que  possam 

afetar a assistência além de fazer a avaliação  com o objetivo de melhorar a prestação de 

serviços e garantir a qualidade do cuidado (KURCGANT, 1991, p.119).

 Por  fim,  Filho  e  cols  (2011)  conclui  que  embora  a  maioria  das  UTIs  neonatais 

brasileiras  tenham  incorporado  novas  tecnologias  durante  esse  período,  muitas  ainda 
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enfrentam problemas de pessoal, que podem ter impacto na carga de trabalho, especialmente 

em  situações  de  superlotação  no  setor,  trazendo  como  sugestão  também  uma  melhor 

qualificação  de  enfermeiros,  já  que  muitos  deles  que  são  atuantes  em  neonatologia  não 

possuem diploma de especialista.

Se tratando de gerenciamento da assistência, 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 consequência alguns eventos adversos (ANVISA, 

2013, p.67). Não o bastante, Becher e colaboradores (2011) trazem a reflexão em seu estudo 

sobre Colapso inesperado em recém-nascido que geram morte ou eventos de quase-morte 

(como sepse  e  hipoxemia)  que  a  comunicação entre  o  profissional  de  saúde  e  os  pais  é 

essencial.  Em relação á prevenção de eventos adversos,  os autores trazem a comunicação 

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

conhecimento  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.

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

de decisão. Klock & Erdmann (2012) na sua pesquisa sobre o cuidar do recém-nascido tem 

como objetivo compreender o significado do cuidar em terapia intensiva neonatal, traz que os 

enfermeiros   salientam  a  importância  de  rever  e  ampliar  saberes  que   subsidiem  suas 

habilidades  profissionais,  conferindo  respaldo  ao  desenvolver  sua  prática  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.

 Paulina (1991) complementa a tomada de decisão, caracterizando-a 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).

Com isso, no processo decisório deve-se levar em conta que esse não depende somente 

de  fatores  objetivos  como  recursos  materiais,  físicos  e  humanos,  mas  está  intimamente 
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relacionado  ao  lado  subjetivo  do  enfermeiro,  de  modo  que  se  o  mesmo  não  possui  um 

equilíbrio  emocional  diante  da  sua  prática  profissional,  o  mesmo poderá  equivocar-se  ao 

tomar uma decisão acarretando consequências para o cuidado prestado.

Corroborando  com  a  maioria  das  ações  gerenciais  ligadas  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  tenha deveres  gerenciais  (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 assistenciais (como cateterismo e 

administração de medicamentos), passem por sobrecarga de trabalho e ainda tenham que dar 

suporte  emocional  aos  pais,  é necessário  que ele  seja  capaz de associar  tudo isso com a 

pesquisa, já que esta é a base para melhorias no cuidado em neonatologia, principalmente se 

tratando  de  eventos  adversos.  Os  autores  ressaltam  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.  Além  do  mais,  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).

4.2.3  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, correspondendo as 

obras O6,O7 e O10, demonstrado no quadro 13.
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Quadro  13  -  Obras  correspondentes  a  categoria  O uso  de  tecnologias  assistenciais  ea  

relação com os eventos adversos. Niterói, RJ, 2014.

Identificação da 
Obra

Autores Ano Título Objetivo

O6 Alessandra 
Tomazi 

Franceschi; 
Maria Luzia 

Chollopetz da 
Cunha 

2010 Eventos adversos 
relacionados ao uso de 

cateteres venosos centrais 
em recém-nascidos 

hospitalizados 

 Identificar os 
eventos adversos 
relacionados ao 
uso de cateteres 
venosos centrais 

(CVC), em 
recém-nascidos 
internados em 

unidade neonatal. 

O7 Aline Verônica 
de Oliveira 

Gomes,
 Maria Aparecida 

de Luca 
Nascimento,

 Leila Rangel da 
Silva,

 Keli de Cássia,
 Luiz de Santana

2012 Efeitos adversos 
relacionados ao processo 

do cateterismo venoso 
central em  unidade 
intensiva neonatal e 

pediátrica 

Identificar os 
tipos de cateteres 
venosos centrais 
(CVCs) que são 

utilizados na 
clientela neonatal 

e 
pediátrica, 

descrevendo os 
efeitos adversos 
relacionados ao 

processo do 
cateterismo 

venoso central 
em unidade de 

terapia intensiva 
(UTI) neonatal e 

pediátrica.
O10 Verônica 

Resende Ferreira
2007 Análise dos eventos 

adversos em uma unidade 
de terapia 

intensiva neonatal como 
ferramenta de gestão da 

qualidade 
da assistência de 

enfermagem 

Analisar 
a evolução dos 

eventos adversos 
em uma Unidade 

de Terapia 
Intensiva 

Neonatal como 
estratégia 

gerencial para a 
melhoria da 
qualidade da 
assistência de 
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enfermagem.

Ao se falar de assistência adequada e de qualidade pela 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,  temática  muito  discutida  por  profissionais 

atuantes no ensino e na prática de enfermagem. Porém, se por um lado  realizar intervenções 

de  cuidados  avançadas  objetiva  uma  melhoria  da  prestação  de  serviços,  por  outro,  a 

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

que leva o 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. Franceschi e Cunha (2007) demonstrou 

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

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

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

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

2003).  Além do  mais,  como  parte  dos  eventos  adversos  infecciosos  foi  possivel  notar  a 

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

laboratorial; sepse clínica, aquela em que ocorreram indícios clinicos mas não foi possivel ter 

confirmação laboratorial e a suspeita de infecção, observada através de sinais clínicos. Em 

relação ao tipo de cateter e os eventos, obteve-se destaque de 19% para a oclusão de cateter 

central  de  inserção  periférica  (PICC).  Ratificando  os  resultados  de  Franceschi  e  Cunha, 

Gomes  e  cols  (2012)  na  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 com o 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  eventos  adversos  em 

comparação com o  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 
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laboratorial   e  a  flebite   foram predominantes  nos  cateteres  venosos  centrais  de  inserção 

periférica. 

Ainda  abordando  sobre  o  uso  de  tecnologias  como  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  deve-se  considerar  que 

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

consequência,  gera  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 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, patologia essa considerada grave.  

Uma criança com diagnóstico de hemorragia intracraniana tem uma tendência a ter 

maiores problemas respiratórios de acordo com a sua sequela neurológica, sendo submetida à 

maior  tempo  de  ventilação  mecânica  podendo  levar  um  aparecimento  de  retinopatia  da 

prematuridade  (FERREIRA,  2010,  p.  56).  O  autor  ainda  traz  que  os  eventos  adversos 

aumentam  o  estresse  dos  pacientes,  concluindo  que  quanto  maior  o  número  de  eventos 

adversos no geral, maior a chance de uma criança desenvolver hemorragia intracraniana. 

Mediante o uso de tecnologias e suas consequências, os autores pertencentes a essa 

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

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. 

Além disso, ratifica que o enfermeiro está incumbido de fazer a inspeção/supervisão diária 

desses  cateteres,  sendo autônomo para  sua  remoção quando necessário.  Já  Gomes  e  cols 

(2012),  ressalta  o  papel  importante  do  enfermeiro  como  líder  de  equipe,  devendo  estar 

respaldado cientificamente através da prática profissional e de pesquisa para passar confiança 

e segurança ao paciente, além de tomar as decisões condizentes em relação ao cuidado. Sugere 
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ainda, a criação e gestão de um grupo de terapia intravenosa, com a finalidade de elaborar um 

protocolo clínico institucional  em relação à  inserção,  manutenção e  retirada dos  cateteres 

venosos. Traz também a importância da orientação dos profissionais da assistência 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 com os autores citados, Ferreira (2010, p.70) além de demonstrar as 

mesmas estratégias ditas anteriormente, traz a reflexão que se o dimensionamento de pessoal 

está adequado e os recursos materiais e tecnológicos são suficientes, a prestação de serviços 

será  eficaz,  porém  caso  seja  negativo,  o  enfermeiro  deve  reavaliar  o  processo  de 

gerenciamento do cuidado ao 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.

Ao  fim  dessa  categoria,  pode-se  perceber  que  as  ações  envolvendo  o  uso  de 

tecnologias permeiam todo o gerenciamento da unidade, de modo a abordar desde a tomada 

de decisão, passando pela posição de líder, orientação da equipe e por fim na reavaliação da 

assistência, o que evidencia que o enfermeiro é um profissional único, ou seja, além de ser 

responsável  por  todo um sistema de procedimentos  ao paciente  desde o início ao fim da 

técnica,  é  responsável  também  pelo  setor,  envolvendo  seus  recursos  físicos,  materiais  e 

humanos.

4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Pautado nos objetivos e com a finalidade de demonstrar que esses foram atendidos 

mediante os resultados encontrados, o quadro 14 demonstra a associação dos eventos adversos 

encontrados nas obras com as ações do enfermeiro, correspondendo á sexta e última etapa da 

revisão integrativa.

Quadro  14  -  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.
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C
A
T
E
G.

1

C
A
T
E
G.

2

C
A
T
E
G.

2

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  venoso,  hipotensão 
arterial,  insuficiência  renal  aguda,  convulsões, 
distúrbios  da  glicemia,  hemorragia  peri-
intraventricular, enterocolite necrotizante e óbito.

O  enfermeiro  deve  ter 
competências e conhecimento 
científico  para   tomar  a 
decisão adequada  no 
surgimento  dessas  patologias 
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 
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C
A
T
E
G.

3

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 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.

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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5 CONCLUSÃO

A  prática  baseada  em  evidências  utilizada  na  pesquisa,  auxilia  na  geração  de 

conhecimento  dos  enfermeiros  uma vez  que seleciona lacunas  da prática profissional  que 

necessitam de atenção. Ao se destacar ações gerenciais que envolvem os eventos adversos, 

contribui-se ainda para a sobrevida dos pacientes, prevenindo agravos á saúde do neonato que 

é considerada vulnerável e fragilizada perante a hospitalização.

O enfermeiro como líder de uma equipe e considerado o profissional mais próximo ao 

paciente, é o mais indicado para supervisionar e avaliar todo o contexto em volta do cuidado 

com a clientela, o que inclui aspectos diretos como procedimentos, indiretos como provisão 

de materiais úteis a assistência e subjetivos como apoio a família.

Em relação  aos  eventos  adversos,  foi  possível  identificar  que  as  ações  gerenciais 

prioritárias  do  enfermeiro,  envolvem  a  obsevação,  supervisão,  a  tomada  de  decisão, 

prevenção, a comunicação, o dimensionamento de pessoal e ao processo de planejamento o 

que corrobora com a premissa de que a gerência de enfermagem se encontra em todos os 

aspectos relacionados ao cuidado além de ser uma temática ampla e que deve ser estudada 

com mais profundidade em âmbito acadêmico.

No que condiz ao ensino, foi possível observar na discussão dos resultados, que existe 

um déficit em relação ao conhecimento sobre a Segurança do Paciente e da identificação de 

alguns eventos adversos, o que ratifica a necessidade da implantação de disciplinas no meio 

acadêmico que abordem a temática com o objetivo de minimizar essa lacuna tão importante 

para a  prática profissional.  Devido a  complexidade  envolvida no processo de elaboração, 

reforma e implatação dos Currículos dos Cursos de Enfermagem no Brasil, sugere-se que a 

temática  seja  abordada inicialmente  dentro  de  Semiologia  e  Semiotécnica  (  semelhante  a 
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Fundamentos  de  Enfermagem),  por  se  tratarem de  disciplinas  que  envolvem os  contatos 

iniciais do estudante de graduação com o paciente hospitalizado, além da complementação ou 

atualização nas disciplinas de Gerenciamento dos Serviços de Saúde que tenha como contexto 

o cenário hospitalar.

Ao  final  deste  estudo,  foi  possivel  evidenciar  as  ações  gerenciais  do  enfermeiro 

mediante aos eventos adversos mais frequentes em Terapia Intensiva Neonatal. Por se tratar de 

uma temática com pouca divulgação científica, o estudo pretende contribuir para a difusão do 

conhecimento acerca do gerenciamento neste setor com o objetivo de trazer o profissional á 

reflexão acerca da sua prática bem como despertar a atenção desse em relação a outros pontos 

chave na assistência que necessitam de aprofundamento científico para serem solucionados.
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8.1 APÊNDICE 1

Figura 2 - Fluxograma do processo de construção da revisão integrativa
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