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“Mesmo quando as crianças enfrentam desafios iguais aos dos adultos, elas podem 

precisar de soluções diferentes” (UNICEF, 2005).  
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RESUMO 
 

 

O crescimento humano não é um processo linear e as mudanças corporais e 

fisiológicas associadas à idade são dinâmicas e podem ser distintas durante a primeira década 

de vida. Desta forma, a terapêutica em pediatria é uma área especialmente exigente, pois se 

reveste de particularidades que resultam de aspectos importantes como a insuficiente 

investigação clínica em pediatria, as condicionantes farmacocinéticas e farmacodinâmicas nas 

diferentes subpopulações pediátricas, a falta de formas farmacêuticas adaptadas a esta 

população e consequentemente o maior risco de exposição a erros de medicação. Desta forma, 

conhecer os principais problemas relacionados ao uso de medicamentos em pediatria pode 

contribuir para a utilização segura de terapias medicamentosas por esta população 

contribuindo, portanto, para a ampliação do acesso e promoção do uso racional de 

medicamentos. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo realizar a priorização dos 

problemas relacionados à gestão técnica da assistência farmacêutica, no uso de medicamentos 

para crianças com idade entre zero e dois anos, por meio de um consenso de especialistas, a 

fim de gerar informação que possa contribuir para o delineamento de políticas públicas em 

saúde na área da assistência farmacêutica em pediatria. Para isto foram identificados os 

problemas relacionados ao uso de medicamentos em crianças, através de revisão de literatura, 

e para entender qual o grau de prioridade na solução de cada item foi utilizada a técnica 

Delphi, o consenso foi estabelecido após duas rodadas da técnica e definido por medidas de 

tendência e por testes estatísticos qui quadrado e Kruskal Wallis. Foi utilizada uma amostra de 

conveniência onde foram convidados aleatoriamente profissionais médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos atuantes nas unidades de ensino, sociedades de pediatria e nos hospitais 

públicos que possuem atendimento pediátrico localizados no Rio de Janeiro. Os resultados 

encontrados após estabelecimento do consenso mostraram que todos os problemas são de 

solução extremamente prioritária, porém a dificuldade de administração de medicamentos por 

conta da falta de adequação da forma farmacêutica às crianças é o problema de maior 

prioridade na solução. Além disso, os resultados apontaram as diferentes visões de cada grupo 

de especialista por profissão. Esta pesquisa dá o primeiro passo para estruturação de um 

Planejamento Estratégico Situacional, selecionando, compreendendo e analisando os 

problemas relacionados ao uso de medicamentos em crianças, podendo consequentemente 

auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que busquem a melhora nas terapias 

medicamentosas em crianças e consequentemente o uso racional e o acesso a medicamentos 

para a população pediátrica. 

 

Palavras-chave: Pediatria. Assistência farmacêutica. Técnica Delfos.  
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ABSTRACT 

 

 

 The human being growth is not a linear process and the physical and physiological 

changes associated to age are dynamic and may be discrepant during its first decade of life. 

Thus, pediatric therapy is a specially demanding area, because of its characteristics resulting 

from important aspects such as insufficient clinical research in pediatrics, pharmacokinetic 

and pharmacodynamic conditions in different pediatric subpopulations, the lack of 

pharmaceutical forms adapted to this population and consequently higher risk of exposure to 

medication errors. In this way, by knowing the main problems related to the use of medicines 

in children could contribute to the safe use of drug therapies for this population, contributing 

hence to increase access and promote rational use of medicines. In this context, this study 

aims to carry out the prioritization of issues related to the technical management of 

pharmaceutical care in the use of medicines for children aged zero to two years, through a 

consensus of experts in order to generate information that can contribute to the development 

of public health policies in the area of pharmaceutical care in pediatrics. For this purpose, the 

problems have been identified and related to the use of medicines in children and, in order to 

understand the priority in solving each item, the Delphi technique was applied - the consensus 

was established after two techinical rounds and defined by trend measurements and statistical 

tests statistical chi-squared and Kruskal Wallis tests. A convenience sampling with randomly 

invited medical professionals, nurses and pharmacists active in teaching units, pediatric 

societies and public hospitals with pediatric care located in Rio de Janeiro was used. The 

results, after the consensus establishment, indicated problems with greater priority and the 

different views of each group of specialist by profession. This research provides the first step 

in structuring a Situational Strategic Planning, by selecting, understanding and analyzing the 

problems related to the drug use in infants and can therefore aid in the development of public 

policies that seek improvements in drug therapies in infants and therefore the racional use 

access to drugs for the pediatric population. 

 

Keywords: Pediatrics. Pharmaceutical care. Delphi technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

De acordo com Ariès (2006), o conceito de infância foi construído socialmente com o 

passar do tempo. A falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tardio é um 

indício da incapacidade do adulto de considerar a criança em sua perspectiva histórica. A 

mudança da visão sobre a criança começou a partir dos estudos de Rousseau (1995), 

considerado um dos primeiros pedagogos da história, que propôs uma educação infantil sem 

juízes, sem prisões e sem exércitos. O significado genérico da infância está diretamente ligado 

às transformações sociais, culturais e econômicas da sociedade em um determinado tempo e 

lugar, o qual possui seus próprios sistemas de classes, idades, status e papel social (CASTRO, 

2009). 

No campo da saúde, a modificação do paradigma sobre a criança e a infância foi 

fundamental. O crescimento humano não é um processo linear e as mudanças corporais e 

fisiológicas associadas à idade são dinâmicas e podem ser distintas durante a primeira década 

de vida (RAKHMANINA; ANKER, 2006). Desta forma, a terapêutica em pediatria é uma 

área especialmente exigente, pois se reveste de particularidades que resultam de aspectos 

importantes como a insuficiente investigação clínica em pediatria, as condicionantes 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas nas diferentes subpopulações pediátricas, a falta de 

formas farmacêuticas adaptadas a esta população e o maior risco de exposição a erros de 

medicação e outros problemas relacionados a medicamentos (SHANGERA, 1997). Em 

conjunto, estes aspectos podem contribuir para resultados negativos na saúde infantil. 

No que tange à realização de ensaios clínicos de medicamentos, estes são 

fundamentais para o conhecimento da eficácia e segurança dos fármacos e consequente 

garantia da segurança dos pacientes na sua utilização. No entanto, a grande maioria dos 

estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos é conduzida em adultos e por isso 

proporcionam pouca ou nenhuma informação sobre a ação dos medicamentos na população 

pediátrica. Apenas uma pequena parcela dos medicamentos usados em crianças foi objeto de 

estudos clínicos rigorosos (COELHO et al., 2009). Isto pode ser explicado, ao menos em 

parte, por condicionantes de ordem ética as quais visam à proteção de populações 

consideradas vulneráveis, como é o caso da população infantil, além da complexidade do 

desenho dos ensaios clínicos em pediatria, o que culmina no fenômeno conhecido como 

‘orfandade terapêutica’ (MEINERS & BERGSTEN-MENDES, 2001). A Agência Europeia 

do Medicamento (EMA) estima que mais de 50% dos medicamentos utilizados em crianças 
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na União Europeia não foram avaliados ou licenciados para utilização neste grupo 

populacional (FABREGA & POZAS, 2006). 

A ausência de formas farmacêuticas industrializadas adaptadas às necessidades 

pediátricas é outro aspecto importante neste cenário, e resulta na prescrição de fórmulas 

magistrais e utilização de medicamentos manipulados (NUNN & WILLIAMS, 2005; 

TAKATA et al., 2008). Em amplo estudo realizado na França em 2000 (FONTAN et al, 

2000), farmacêuticos de 53 hospitais responderam a um questionário sobre o preparo de 

medicamentos em suas instituições. Verificou-se que foram preparados, neste ano, mais de 

um milhão de medicamentos para administração em crianças, sendo cerca de 96% destes em 

forma de cápsulas e os demais em formas orais líquidas. Os medicamentos mais frequentes 

foram: captopril, fludrocortisona, ranitidina, espironolactona e ácido ursodesoxicólico.  

No entanto, a manipulação de medicamentos está associada a um elevado risco de 

ocorrência de erros de medicação ocasionados, por exemplo, pela necessidade de efetuar 

cálculos, desconhecimento da biodisponibilidade do fármaco após a manipulação e falta de 

informação sobre estabilidade e incompatibilidades das formulações magistrais (TAKATA et 

al., 2008). A insuficiência de evidências científicas e de formulações padronizadas afeta 

principalmente as crianças hospitalizadas, particularmente aquelas em unidades de tratamento 

intensivo, colocando em risco a eficácia e a segurança dos tratamentos (COSTA, LIMA e 

COELHO 2009). Idealmente, uma formulação pediátrica adequada seria de fácil preparo pelo 

farmacêutico e administração pela enfermagem, em concentração e volume suficientes para 

obtenção da medida ou da dose necessária, sabor agradável e dados científicos que 

respaldassem o preparo e a determinação do seu prazo de validade (COSTA et al., 2009).  

No Brasil, não há regulação específica para registro e uso de medicamentos em 

crianças bem como de uma política de estímulo à pesquisa clínica em pediatria. É possível 

que a carência de produtos adequados para uso em crianças seja um importante fator de risco 

de reações adversas e intoxicações medicamentosas no país, tal como ocorre em outras 

realidades (COELHO et al., 2009). 

Considerando que a população infantil é um grupo heterogêneo em termos de 

processos físicos, metabólicos e psicológicos, que são peculiares ao crescimento, a falta de 

medicamentos desenvolvidos especificamente para a infância configura um sério problema 

em saúde. O mercado farmacêutico brasileiro dispõe de um número limitado de 

medicamentos adequados para a administração em crianças, principalmente para os 
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indivíduos de zero a dois anos de idade. Desta forma, conhecer os principais problemas 

relacionados ao uso de medicamentos em pediatria poderia auxiliar na utilização segura de 

terapias medicamentosas, no estabelecimento de medidas de prevenção e manejo de 

problemas, contribuindo, portanto, para a ampliação do acesso e promoção do uso racional de 

medicamentos. 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo identificar os problemas 

prioritários relacionados ao uso de medicamentos em pediatria, a fim de gerar informações 

que possam contribuir para o delineamento de políticas públicas em saúde na área da 

assistência farmacêutica em pediatria. 

Este estudo é parte integrante de um projeto de pesquisa em desenvolvimento na 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivo propor 

estratégias viáveis para solução dos principais problemas relacionados a medicamentos em 

pediatria. O projeto foi iniciado em 2012 e, em sua primeira etapa, foi descrito o perfil das 

prescrições pediátricas para crianças de zero a dois anos de idade em unidades de saúde 

selecionadas na cidade do Rio de Janeiro (SILVA, 2013; GOMES, 2014). Nesta etapa as 

prescrições foram analisadas quanto à adequação dos fármacos, das formas farmacêuticas, das 

doses prescritas e das vias de administração à faixa etária dos pacientes. O presente trabalho 

consiste na segunda etapa do projeto supracitado e visa à identificação dos problemas 

relacionados ao uso de medicamentos, categorização desses problemas e priorização dos 

problemas identificados na primeira etapa por meio de um consenso de especialistas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estabelecer a prioridade na solução dos problemas relacionados à gestão técnica da 

assistência farmacêutica, no uso de medicamentos para crianças com idade entre zero e dois 

anos, por meio de um consenso. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Descrever, quanto à natureza e frequência, os problemas relacionados à gestão 

técnica da assistência farmacêutica de medicamentos administrados a pacientes 

pediátricos. 

- Submeter os problemas identificados a um consenso de especialistas visando sua 

priorização. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 INFÂNCIA 

 

A sociedade vem delineando o conceito de infância ao longo dos anos, na maior parte 

da história crianças com mais de sete anos foram tratadas como pequenos adultos. Nem 

sempre foi notada pela sociedade a importância de se ter uma infância adequada, com 

vivências infantis e direitos e deveres das crianças, como ocorre na atualidade (SILVA, 2014). 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009) “a infância é o período do 

desenvolvimento do ser humano que vai do nascimento ao inicio da adolescência”. A 

etimologia do termo “infância” em latim é in-fans, que significa sem linguagem. No interior 

da tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não ter 

conhecimento, não ter racionalidade. Nesse sentido a criança é focalizada como um ser 

menor, alguém a ser adestrado, a ser moralizado, a ser educado (CASTRO, 2009). 

Uma nova definição de infância, baseada nos direitos humanos, está refletida na 

Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 1989 pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas. A Convenção é o primeiro tratado internacional de direitos humanos a reunir em um 

único documento, o conjunto de padrões internacionais que dizem respeito à criança e o 

primeiro a entender direitos infantis como uma condição obrigatória por lei. O 

reconhecimento de que a infância constitui um ‘espaço separado’ significa que, mesmo 

quando as crianças enfrentam desafios iguais aos dos adultos, elas podem precisar de soluções 

diferentes (UNICEF, 2005). 

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), no seu artigo 2º, 

“considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos; e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

 

3.2 AÇÕES MUNDIAIS PELA INFÂNCIA 

 

De acordo com o Relatório Ad Hoc Pleno das Nações Unidas (2002), as crianças 

devem ter o melhor início de vida. Sua sobrevivência, proteção, crescimento e 
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desenvolvimento com boa saúde e uma nutrição adequada são as bases fundamentais do 

desenvolvimento humano. Deve ser feito um esforço conjunto para lutar contra as doenças 

infecciosas, combater as principais causas da desnutrição e criar as crianças em um meio 

seguro que lhes permita desfrutar de boa saúde, estar mentalmente alerta, sentirem-se 

emocionalmente seguras e socialmente competentes e capazes de aprender (NAÇÕES 

UNIDAS, 2002).  

Conforme Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas (1990), de acordo 

com o artigo 24, “A criança tem direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a 

beneficiar de serviços médicos”. Os Estados devem dar atenção especial aos cuidados de 

saúde primários e às medidas de prevenção, à educação em termos de saúde pública e à 

diminuição da mortalidade infantil. Neste sentido, os Estados encorajam a cooperação 

internacional e esforçam-se por assegurar que nenhuma criança seja privada do direito de 

acesso a serviços de saúde eficazes. 

No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece a assistência à saúde como um direito 

fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado (BRASIL, 1988). Por sua vez, a Lei 

Orgânica da Saúde (LOS) estabelece que é dever do Sistema Único de Saúde (SUS) executar  

ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, explicitando a importância 

do acesso aos medicamentos (BRASIL, 1990a). 

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), artigo 7º, “A 

criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência”. Ainda neste mesmo documento, em seu 

artigo 11º: “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”. Especificamente o acesso a 

medicamentos é garantido a crianças e adolescentes no artigo 11º§ 2º, que diz: ”Incumbe ao 

poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e 

outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação” (BRASIL, 2010). 
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3.3 MEDICAMENTOS NA INFÂNCIA 

 

 Nos últimos anos, vêm ocorrendo importantes avanços nos estudos e pesquisas sobre 

etiologia, fisiopatologia e terapêutica dos processos mórbidos. Entretanto, a utilização de 

grande parcela de medicamentos em crianças é baseada em extrapolações de doses e/ou 

modificações de formulações para adultos, ignorando-se as diferenças entre crianças e adultos 

e submetendo-as aos riscos de eficácia não comprovada e de possíveis efeitos adversos não 

avaliados (CARVALHO et al., 2003). 

O desenvolvimento de formulações apropriadas para crianças representa um desafio 

para a investigação farmacêutica. As formas farmacêuticas mais conhecidas e de fácil 

aceitação pelos adultos, comprimidos e cápsulas, não são compatíveis com as particularidades 

de pacientes pediátricos das primeiras fases da vida. Raramente encontram-se no mercado 

mundial medicamentos em apresentações adequadas para o público pediátrico (NUNN e 

WILLIAMS, 2005).  

No desejo de atender às necessidades de pacientes tão específicos, quando um fármaco 

apenas está disponível em forma farmacêutica sólida, para facilitar a administração, é 

frequente a prática de esmagar comprimidos ou de abrir cápsulas, e os pós obtidos são 

misturados com os alimentos ou em líquidos. Quando isso ocorre, o principio ativo pode não 

ser completamente diluído no meio, possibilitando uma preparação não homogênea, levando a 

doses imprecisas e consequentemente a erros de administração. Para minimizar estes 

problemas pode-se recorrer à preparação de formulações extemporâneas, mas muitas vezes 

não existem informações completas sobre estas preparações quanto a sua estabilidade, 

solubilidade, biodisponibilidade, toxicidade e sabor, razões que representam uma 

desvantagem para o paciente pediátrico. Em estudo de Giam e Mclachlam (2008) foi 

analisado o uso de preparações extemporâneas na população pediátrica, tendo-se verificado 

que em nível hospitalar, mais de 40% das doses necessitaram ser preparadas para poderem ser 

administradas. 

A RDC/ANVISA 67, de 2007, que estabelece as boas práticas de manipulação de 

preparações magistrais e oficinais, define a preparação magistral como “aquela preparada na 

farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente 

individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia 

e modo de usar” (BRASIL/ANVISA, 2007). No entanto, é difícil assegurar a estabilidade 
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desses medicamentos, devido à ausência de testes para comprovar sua qualidade, segurança e 

eficácia (COSTA, LIMA e COELHO, 2009). Alguns dos medicamentos não comercializados 

no Brasil na forma líquida são de amplo uso hospitalar e preparados de forma extemporânea, 

como é o caso de hidroclorotiazida, espironolactona, captopril, griseofulvina, cetoconazol, 

prednisona, isoniazida e baclofeno (FONTAN et al, 2000). Além disso, conforme Osório e 

Castilho (2004), apenas 7,2% (12 de 163) das farmácias hospitalares realizam fracionamento 

de medicamentos e destas, somente 43% atendem, minimamente, às exigências da legislação. 

O paciente pediátrico precisa de medicamentos que atendam suas necessidades e 

respeitem as características do seu crescimento. Para isso os fármacos precisam ser 

preparados em formulações que possam ser prontamente administradas e que permitam uma 

subdivisão de dose precisa. Em geral, para todas as idades as preparações líquidas são 

administradas facilmente, mas nem todos os fármacos são estáveis em soluções aquosas. A 

tecnologia farmacêutica dispõe de recursos inovadores que permitem a obtenção de soluções 

ou suspensões no momento da administração, podendo ser empregadas para prolongar a 

estabilidade dos medicamentos até o momento da aplicação. 

 

3.4. MERCADO DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS 

 

Inúmeras iniciativas do FDA e do Comitê de Medicamentos da Academia Americana 

de Pediatria, ambas com reconhecimento internacional, têm estimulado a pesquisa, aprovação 

e padronização de formulações medicamentosas para uso em crianças (WILSON, 1999). 

Mudanças na regulamentação governamental para licenciamento de medicamentos podem ser 

uma alternativa, para garantir que produtos usados em crianças sejam seguros e efetivos 

(KMICTOWICZ, 2000).  

Por sua vez, a European Medicines Agency  (EMA) estabeleceu, no início de 2007, um 

conjunto de medidas envolvendo uma regulação específica para o registro de medicamentos 

de uso na infância e incentivos à pesquisa clínica e ao desenvolvimento de medicamentos de 

uso pediátrico. No Reino Unido, também tem sido adotada, pelas autoridades sanitárias, uma 

política específica envolvendo medidas regulatórias, estruturação de uma rede de pesquisa 

sobre medicamentos para crianças e desenvolvimento de um formulário terapêutico 

especializado (COELHO, REY e COSTA, 2009). 
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Em termos globais, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 2007, a 

primeira lista de medicamentos essenciais para crianças, acompanhada de um levantamento 

das necessidades de pesquisa nessa área, e através de uma campanha cujo slogan Make 

Medicine Child Size, chama a atenção mundial para essa questão. 

Dentro de todo o contexto apresentado sobre o mercado de medicamentos para 

infância, percebe-se que ainda existe uma grande dificuldade para que as crianças tenham 

acesso a medicamentos apropriados, que atendam com qualidade, especificidade e eficácia a 

farmacoterapia necessária a demanda pediátrica. 

 

3.5 ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS EM PEDIATRIA 

As crianças apresentam importantes diferenças e alterações na farmacocinética e 

farmacodinâmica de medicamentos, conforme a idade, tornando-as especialmente vulneráveis 

quanto à utilização de medicamentos. Tais mudanças devem ser consideradas no momento da 

elaboração de esquemas terapêuticos, para que sejam atingidos os efeitos desejados com 

menor toxicidade (COSTA, LIMA e COELHO, 2009). 

Preocupados com estas peculiaridades a European Medicines Agency (EMEA) e a 

Food and Drug Administration (FDA) distinguem subpopulações pediátricas, tendo a idade 

como base. Esses grupos não são homogêneos, porém, seus elementos possuem características 

similares relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento (PINTO e BARBOSA, 2008). O 

quadro 1 resume as classificações da população pediátrica em diferentes subpopulações, 

segundo a EMA e a FDA. 

Quadro 1: Subpopulações pediátricas indicadas pelo FDA e pela EMA  

   FDA EMA 

Intrauterino da concepção até o nascimento --- 

Recém-nascido do nascimento até 1 mês pré-termo: <37 semanas de gestação 

termo: 0 a 27 dias 

Lactente 1 mês a 2 anos 28 dias a 23 meses 

Criança  2 anos ao início da puberdade 2 anos a 11 anos 

Adolescente Da puberdade ao início da idade 

adulta 

12 anos a 18 anos  

(Adaptado de PINTO e BARBOSA, 2008) 
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Para proporcionar um tratamento eficaz e seguro é necessário compreender as 

variações sofridas na absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos, que 

ocorrem ao longo do desenvolvimento no período da infância, e afetam a biodisponibilidade. 

O quadro 2 resume os fatores que podem afetar a farmacocinética (AFONSO, 2013). 

 

Quadro 2: Fatores, em geral, que podem influenciar a farmacocinética.  

 

Fonte: Adaptado de AFONSO, 2013. 

 

3.5.1 ABSORÇÃO 

 

A absorção é definida como a transferência de um fármaco do seu local de 

administração à circulação sistêmica e a extensão com que isto ocorre. (GOODMAN & 

GILMAN, 2005). 
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A maioria dos fármacos é administrada às crianças por via oral (KEARNS et al., 

2003). Alterações do pH nos diferentes segmentos do trato gastrointestinal podem afetar 

diretamente tanto a estabilidade como o grau de ionização de um fármaco administrado por 

esta via, e deste modo influenciar a quantidade de fármaco disponível para absorção 

(KEARNS et al.; 2003; STEPHENSEN, 2005). O pH do estômago, praticamente neutro após 

o parto, decresce lenta e gradualmente até alcançar valores do adulto por volta dos dois anos 

de idade (KEARNS et al. 2003; VANS DEN BERG et al., 2011; WALKER e EDWARD, 

2003). 

O esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal são os determinantes primários da 

quantidade de fármaco presente e dispersa ao longo da superfície da mucosa do intestino 

delgado. No recém-nascido, o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal são lentos e 

irregulares (DAHER et al., 2011; YOKOI, 2009). Como consequência, para a maioria dos 

fármacos, a quantidade absorvida por unidade de tempo será menor em recém-nascidos e 

lactentes do que em crianças mais velhas. Desta forma, o tempo necessário para atingir níveis 

plasmáticos máximos é mais longo nos mais jovens (KEARNS et al., 2003). 

Fármacos administrados por via intramuscular são absorvidos erraticamente devido à 

variabilidade nas suas características químicas, ao local de injeção, a variações na massa 

muscular entre as crianças ou a estados de doença (MANUAL MERCK, 2011; WALKER e 

EDWARD, 2003). Nos recém-nascidos e lactentes, o fluxo sanguíneo no músculo-esquelético 

reduzido e a contração muscular ineficiente (responsáveis pela dispersão de fármacos) podem 

reduzir a absorção intramuscular de fármacos. Contudo, a influência destes fatores na 

biodisponibilidade pode ser compensada pela relativa elevada densidade capilar músculo-

esquelética (KEARNS et al., 2003). 

A terapia transretal é geralmente apropriada em emergências quando a via intravenosa 

(IV) não está disponível. No entanto, o mecanismo de absorção retal é em parte semelhante ao 

que acontece na parte superior do trato gastrointestinal (MANUAL MERCK, 2011; 

WALKER e EDWARD, 2003). Os lactentes têm um número mais elevado de contrações 

pulsáteis de grande amplitude no reto em relação aos adultos, o que pode promover a 

expulsão de formas farmacêuticas sólidas, diminuindo a absorção de fármacos (KEARNS et 

al., 2003). 
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3.5.2 DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição ocorre com a passagem do fármaco da corrente sanguínea para os 

compartimentos líquidos do organismo (GOODMAN & GILMAN, 2005). Os vários fatores 

que determinam a distribuição de fármacos no corpo estão sujeitos a alterações com a idade. 

Nestes incluem-se a composição corporal, as características de ligação ao tecido e os valores 

de proteínas plasmáticas ligantes, o volume de líquido cefalorraquidiano e a permeabilidade 

da barreira hematoencefálica (WALKER e EDWARD, 2003; MOLINA, 2011; VANS DEN 

BERG et al., 2011). Destes fatores, a composição corporal e a afinidade as proteínas 

plasmáticas são os mais determinantes para as alterações nos espaços fisiológicos, nos quais 

um fármaco se pode distribuir (CROM, 1999, YOKOI, 2009). 

A elevada percentagem de água, em lactentes e crianças mais novas, leva a diminuição 

do coeficiente de partição, e assim do tempo de meia vida e volume de distribuição de 

fármacos lipofílicos, resultando numa menor retenção de moléculas lipossolúveis 

(GINSBERG et al., 2004).  

Fatores associados com o desenvolvimento e a doença, tais como a variação no fluxo 

sanguíneo, a perfusão dos órgãos, a permeabilidade das membranas celulares e alterações no 

balanço ácido-base e no débito cardíaco, podem também influenciar a ligação de fármacos ao 

sítio de ação e a sua distribuição (CROM, 1999; KEARNS et al., 2003). 

A baixa quantidade de proteínas totais do plasma também influencia na distribuição 

pois, promove aumento das frações livres de fármacos, que é a fração que se liga ao receptor 

para haver o efeito esperado do medicamento, isso pode acarretar num aumento da 

probabilidade de intensidade de efeito e/ou da quantidade de efeitos adversos e tendência ou 

real surgimento de toxicidade. Após o nascimento até aproximadamente um ano de idade, a 

quantidade de proteínas totais se encontra reduzida (KEARNS et al., 2003). 

A barreira hematoencefálica consiste de uma camada contínua de células endoteliais 

unidas por junções íntimas, sendo acessível apenas para fármacos com lipossolubilidade 

suficiente, ou quando ocorre o rompimento da sua integridade (GOODMAN & GILMAN, 

2005). No recém-nascido, a barreira se encontra incompleta, permitindo a penetração de 

fármacos no Sistema Nervoso Central (SNC). Com isso, haverá maior permeabilidade para os 

fármacos lipossolúveis e maior susceptibilidade, dessa faixa etária, aos fármacos que atuam 

no SNC (BORGES, 2012). 
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3.5.3. BIOTRANSFORMAÇÃO 

 

A metabolização ou biotransformação refere-se ao conjunto de transformações que 

uma substância sofre no organismo que pode resultar na sua inativação e eliminação ou em 

metabólitos ativos que podem ter ação terapêutica ou apresentar toxicidade (PINEIRO-

CARRERO, 2004). As reações de biotransformação podem ser divididas em duas categorias 

principais. Na fase I ocorrem reações catabólicas, como oxidação, redução ou hidrólise, seus 

produtos são mais reativos. Na fase II as reações são anabólicas e resultam produtos inativos. 

As duas fases diminuem a lipossolubilidade dos produtos, aumentando a eliminação renal. 

Com frequência, mas não invariavelmente, essas fases são sequenciais (GOODMAN & 

GILMAN, 2005). 

Os fármacos podem sofrer metabolização ou ser eliminados intactos. A maioria dos 

fármacos antes de alcançarem a circulação sistêmica, principalmente os administrados por via 

oral, que através da veia porta vão para o fígado, são parcialmente removidos ou 

metabolizados, por um processo chamado efeito de primeira passagem. Este metabolismo de 

primeira passagem pode reduzir a biodisponibilidade dos fármacos, fato pelo qual, quando 

administrados por via oral necessitam, na maioria das vezes, doses maiores que os 

administrados por outras vias (MOLINA, 2011). 

Grande parte do processo de metabolização do fármaco ocorre, em sua maioria, no 

fígado, com o auxílio de enzimas hepáticas. É importante saber a farmacocinética dos 

medicamentos administrados na pediatria, pois, a imaturidade hepática pode levar a 

toxicidade marcante em recém-nascidos prematuros ou de baixo peso (BRASIL, 2010). 

Para determinação da posologia nesta população especial, deve-se considerar a 

maturação das enzimas hepáticas, do fluxo sanguíneo, dos sistemas de transporte e a 

capacidade funcional do fígado (BARTELINK et al, 2006). Muitas enzimas que metabolizam 

fármacos estão expressas em concentrações baixas ao nascer, embora haja indução de 

algumas isoenzimas específicas depois do nascimento. O CYP2E1 e CYP2D6 aparecem no 

primeiro dia, e, depois de uma semana, surgem o CYP3A4 e a subfamília CYP2C. O 

CYP2A1 não é expresso antes de um a três meses depois do nascimento. Algumas reações de 

glicuronidação mostram-se reduzidas no recém-nascido, como a incapacidade de glicuronizar 

o cloranfenicol que leva a “síndrome do bebê cinzento”. Quando são efetuados ajuste por peso 
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ou superfície corporal, o metabolismo hepático dos fármacos depois do período neonatal 

geralmente é mais acelerado que o dos adultos (GOODMAN & GILMAN, 2005). 

 

3.5.4 ELIMINAÇÃO 

 

Quer seja diretamente ou após biotransformação, os fármacos são essencialmente 

eliminados do organismo pela urina e em alguma escala pela via biliar. Em pequenas 

quantidades são também excretados pelo suor, saliva, secreções nasais, e leite materno 

(STRUYS et al., 2009). 

A maioria dos medicamentos e metabólitos é eliminada pelo rim. A maturação da 

função renal é um processo dinâmico que se inicia na organogênese fetal e se completa cedo 

na infância. Em humanos, a nefrogênese inicia-se na quinta semana de gestação e os nefróns 

tornam-se funcionais na oitava semana (CHEN et al., 2006). 

A eliminação renal está dependente do balanço entre os processos de filtração, 

secreção e reabsorção que apresentam tempos de maturação diferentes, pelo que é difícil 

prever a depuração renal de medicamentos que são eliminados por mais do que um 

mecanismo (CARRANZA, 2006; MOLINA, 2011). A secreção tubular está imatura no 

nascimento e atinge a capacidade adulta durante o primeiro ano de vida. Em um estudo 

realizado com a furosemida, verificou-se que o clearance renal no recém-nascido é mais de 

10 vezes inferior ao do adulto, sendo que apenas por volta dos dois meses de idade ambos os 

valores se assemelham (GINSBERG et al., 2004). 

A falha na avaliação do desenvolvimento da função renal para o ajuste no regime 

posológico pode resultar na exposição de lactentes a níveis séricos potencialmente tóxicos do 

fármaco. Assim, para fármacos que são principalmente eliminados pelo rim, deve-se proceder 

a individualização dos regimes posológicos, ajustando-os a idade (KEARNS et al., 2003; 

GINSBERG et al., 2004). 
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3.6. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Segundo a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), a Assistência 

Farmacêutica (AF) é definida como “Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando o acesso e seu uso racional”. Este conjunto envolve a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e 

serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004) 

 As atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica ocorrem numa sequência 

ordenada. A execução de uma atividade de forma imprópria prejudica todas as outras, 

comprometendo seus objetivos e resultados. Como consequência, os serviços não serão 

prestados adequadamente, acarretando em insatisfação dos usuários e, apesar dos esforços 

despendidos, evidenciam uma má gestão (BRASIL, 2007). A Figura 1 ilustra o Ciclo da 

Assistência Farmacêutica. 

 

 

Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica. (Reproduzido de Oliveira et al., 2007) 

 

A Política Nacional de Medicamentos tem como propósito principal garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o 
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acesso da população àqueles considerados essenciais (BRASIL, 1998). A reorientação do 

modelo de assistência farmacêutica (AF), sendo uma das diretrizes, deverá estar 

fundamentada, principalmente, na promoção do uso racional dos medicamentos, não devendo 

mais se restringir a aquisição à distribuição de medicamentos (BRASIL, 1998). Tais diretrizes 

foram posteriormente reafirmadas pela política nacional de assistência farmacêutica 

(BRASIL, 2004). 

A assistência farmacêutica é composta pela gestão técnica e pela gestão clínica do 

medicamento. A gestão técnica da assistência farmacêutica se caracteriza como um conjunto 

de atividades farmacêuticas interdependentes e focadas na qualidade, no acesso e no uso 

racional de medicamentos, ou seja, na produção, seleção, programação, aquisição, 

distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. A gestão clínica do 

medicamento está relacionada com a atenção à saúde e os resultados terapêuticos 

efetivamente obtidos, tendo como foco principal o paciente. Caracteriza-se como uma 

atividade assistencial fundamentada no processo de cuidado. O medicamento deve estar 

disponível no momento certo, em condições de uso e deve ser fornecido juntamente com 

informações que possibilitem sua correta utilização pelo paciente. Apesar da Política Nacional 

de Medicamentos estabelecer um novo foco para a AF, sendo direcionada mais para o 

paciente e o uso racional do medicamento, o atual modelo de AF, ainda é centrado nas 

atividades logísticas (CORRER, SOLER, OTUKI, 2011).  

O medicamento não deve ser o cerne da AF, deve ter foco central de ação no paciente, 

estruturando-se em ações técnico-assistenciais e ações técnico-gerenciais. As ações técnico-

gerenciais são estruturadas para dar conta da logística do ciclo do medicamento, enquanto as 

ações técnico-assistenciais têm como foco central de ação o paciente e como ator principal o 

farmacêutico, que, ressignificando seu ser, seu saber e o seu fazer reelabora suas estratégias e 

métodos de trabalho (CORRER, SOLER, OTUKI, 2011). 

A orientação legal é que o processo de seleção de medicamentos, entendido como base 

estrutural da AF, aconteça nas diferentes esferas governamentais e níveis de atenção 

(MAGARINOS-TORRES et al., 2013). 

O processo de seleção envolve uma fase de preparação, com a constituição de um 

grupo multidisciplinar denominado genericamente Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), uma etapa de escolha propriamente dita dos itens que irão compor a lista e um 

momento de divulgação e monitoramento dos resultados alcançados. A qualidade do processo 
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está atrelada à composição da comissão. Dada à diversidade de competências exigidas, o 

grupo deve ser composto por diferentes categorias profissionais, como médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros e administradores (WHO, 2003).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define medicamentos essenciais como 

àqueles que satisfazem às necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população (OMS, 

2002). Esse conceito está totalmente mesclado à integralidade da atenção (VIEIRA, 2008). O 

propósito principal é fazer da seleção de medicamentos essenciais um instrumento orientador 

da prática (WANNAMACHER, 2006), a fim de melhorar a qualidade da atenção à saúde, a 

gestão dos medicamentos, a capacitação dos prescritores e a informação dos cidadãos 

(HOGERZEIL, 2004). 

A seleção dos medicamentos essenciais é considerada a pedra angular de uma PNM, 

orientando todas as ações subsequentes da assistência farmacêutica e, neste sentido, a 

constante atualização da Lista de Medicamentos Essenciais, que no Brasil se denomina 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2013). 

A elaboração de uma lista de medicamentos essenciais para crianças (LMEC) foi 

conduzida para corrigir uma injustiça que prevaleceu por 40 anos, já que a lista geral de 

medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS) não contemplava, 

suficientemente, as necessidades de tratamento de crianças. Essa lista específica, mesmo na 

quarta versão (2013), continua incompleta e certamente insatisfatória, devido à falta de 

medicamentos adequados para crianças no mundo (COELHO, REY e COSTA, 2013). 

 

3.7. PLANEJAMENTO  

 

Pensar sobre a integralidade das ações e dos serviços de saúde também significa 

pensar sobre as ações e os serviços de assistência farmacêutica. Considerando que a maioria 

das intervenções em saúde implica no uso de medicamentos e que, tal uso pode ser decisivo 

para a conquista de resultados satisfatórios ou não, é indispensável que a assistência 

farmacêutica seja vista sob uma ótica integral (BRASIL, 2006). Em outras palavras, não é 

suficiente considerar que se está oferecendo atenção integral à saúde quando a assistência 

farmacêutica é reduzida à logística de medicamentos (adquirir, armazenar e distribuir). É 

preciso agregar valor às ações e aos serviços de saúde, por meio do desenvolvimento da 

assistência farmacêutica (BRASIL, 2006). 



35 

 

Desde 1999, o Ministério da Saúde tem investido na formação de gestores da AF para 

o planejamento e organização das atividades administrativas e clínicas. Em 2006, empreendeu 

um esforço de capacitação que levou aos estados brasileiros 61 seminários de planejamento, 

privilegiando a elaboração de planos de ação para apoiar a implementação das atividades de 

AF (BRASIL, 2006). No entanto, estima-se que os avanços na estruturação do componente 

seleção de medicamentos tenham sido tímidos (VIEIRA, 2008). 

Segundo Chiavenato (1999), administração é o processo de planejar, organizar, dirigir 

e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos de uma instituição. O 

planejamento se constitui na primeira função do processo administrativo, permitindo o 

estabelecimento dos objetivos organizacionais conforme os recursos necessários para atingi-

los eficazmente. Dependendo do nível hierárquico o planejamento pode ser operacional, tático 

ou estratégico (Chiavenato, 2004). 

O planejamento operacional é voltado para curto prazo, absorvendo as operações de 

caráter rotineiro, e direciona-se para otimização de resultados através de execução de planos 

de ação para atingir seus objetivos (Chiavenato, 2004). Conforme Antonioli e Da Graça 

(2004), no planejamento tático são identificadas as ações anteriormente definidas no 

planejamento estratégico e de que forma estas serão executadas.  

O planejamento estratégico é um processo de formulação de estratégias 

organizacionais, no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em 

que ela esta atuando. Segundo CHIAVENATO (2004), é desenvolvido de acordo com as 

seguintes etapas, a saber:  

1- Diagnóstico estratégico: Nesta etapa é estabelecido como se encontra a 

organização, com base nas análises das informações sobre seu ambiente interno e 

externo definindo seus pontos fortes e fracos. 

2- Definição da missão: Determinação dos propósitos atuais e potenciais, e dos 

posicionamentos estratégicos da organização. 

3- Estabelecimento de objetivos, desafios, metas, estratégias e políticas funcionais 

que culminam no estabelecimento de projetos e na produção de planos de ação. 

4- Controle e avaliação: Verificação de como a organização está se comportando para 

atingir o objetivo proposto. 
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O planejamento estratégico trás mudanças estruturais nas organizações, tais como: 

culturais, tecnológicas e filosóficas e não deve ser visto apenas como uma aplicação de 

métodos científicos porque é elaborado por um processo que é caracterizado por análises, 

raciocínios e responsabilidades. Os gestores encontram no planejamento o entendimento 

necessário para as decisões que vão afetar o futuro organizacional. 

Na década de 70, foi idealizado por Matus, autor chileno, a partir da sua vivência 

como ministro da economia do governo Allende, o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), que possui um enfoque mais geral e vem sendo crescentemente adaptado e utilizado 

em áreas como saúde, educação e planejamento urbano. Este enfoque parte do 

reconhecimento da complexidade, da fragmentação e das incertezas que caracterizam os 

processos sociais, onde os problemas se apresentam, em sua maioria não estruturados e o 

poder encontra-se compartido, ou seja, nenhum ator detém o controle total das variáveis que 

estão envolvidas na situação (ARTMANN, 1997) 

O PES é um método de planejamento por problemas, e que trata, principalmente, dos 

problemas mal estruturados e complexos que, por definição, são aqueles para os quais não 

existe solução normativa. Os problemas são abordados em suas múltiplas dimensões – 

política, econômica, social, cultural etc., e as soluções dependem, muitas vezes de recursos 

em outras esferas e da interação dos diversos atores envolvidos. O método PES prevê quatro 

momentos para o processamento técnico-político dos problemas: 1. Momento explicativo - É 

o momento em que se realiza a seleção, a compreensão e a análise do problema. 2. Momento 

normativo - Partindo dos nós críticos, desenha-se o plano de intervenção e são elaboradas 

propostas de ação, com a construção de planilhas de programação de ações. 3. Momento 

estratégico - É a fase de construção da viabilidade do plano. 4. Momento tático-operacional - 

É a fase de gestão do plano. O conceito de momento, formulado para superar a idéia de 

“etapas”, muito rígida, implica numa visão dinâmica do processo de planejamento, que se 

caracteriza pela permanente interação de suas fases ou momentos e pela constante retomada 

dos mesmos (ARTMAN, 1997) 

O foco deste trabalho foi a primeira etapa do planejamento: Diagnóstico, isto é, 

seleção, compreensão e análise do problema.  
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3.8. TÉCNICAS DE CONSENSO 

 

 Técnicas de consenso são métodos de síntese indicados para avaliar a extensão da 

concordância e/ou possibilitar resolver discordâncias, principalmente, em situações que 

envolvam conflito de opinião e/ou onde inexistam ou sejam pouco desenvolvidos dados 

básicos (SCHERSTÉN, 1990). 

O que se espera de um método de consenso é que, ao mesmo tempo, seja de fácil 

aplicação, deixe os participantes à vontade para apresentar suas considerações e estimule 

ampla discussão das questões-objetivo focalizando a obtenção de um consenso genuíno. 

(HARTZ et al., 2005). 

Um dos métodos de consenso é o grupo nominal e, seu nome vem do fato de que os 

membros do grupo não são anônimos. É necessário um planejamento, onde se define a 

questão específica que será abordada. Posteriormente é feito um encontro presencial onde o 

grupo, inicialmente, não pode se comunicar verbalmente e o coordenador do grupo deve ser 

uma pessoa de reconhecida autoridade sobre o assunto. Na primeira parte do processo, cada 

participante relata individualmente as idéias que tem sobre a pergunta feita pelo coordenador. 

Em seguida, há uma apresentação abrangente de todas as idéias geradas, uma discussão sobre 

o mesmo e um único voto anônimo por membros do grupo, de acordo com o previamente 

estabelecido de zero a cem. Depois se obtém os resultados estatísticos das classificações 

dadas aos questionários, e o grupo é submetido a uma discussão mais aprofundada. No final 

desta reunião é proposta uma re-pontuação. A mediana e outros percentis das respostas são 

usados para medir a tendência central dos escores de cada questão (PEREZ, 2000). 

Como vantagem, este método assegura a participação por igual de todos os indivíduos 

do grupo e a ponderação equilibrada das idéias. Permite, ainda, que se produza um grande 

número de idéias, por isso pode ser considerada uma técnica estimulante, democrática, 

criativa e atenta a cada participante. Dentre as desvantagens constam: o custo para reunir os 

especialistas, a impossibilidade de abordar mais de uma questão em um único momento e o 

risco de não se conseguir aprofundar as idéias elucidadas (CASSIANI e RODRIGUES, 1996). 

 O comitê tradicional, outra técnica de consenso, tem como característica 

principal a discussão aberta entre os participantes sobre um tema determinado pelo 

organizador. Sua principal vantagem é a possibilidade, com a troca de idéias e confronto de 

opiniões divergentes, de se obter um consenso nascido de um debate rico e, portanto, mais 
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sólido. Todavia, deve-se atentar para a possibilidade de maior influência do “argumento de 

autoridade” - integrantes dos grupos podem se sentir constrangidos frente a outros com 

posição hierárquica superior ou com maior habilidade de argumentação. (KITZINGER, 

2006).  

Vários são os métodos de opinião de especialistas encontrados na literatura. Porém, 

todos apresentam etapas semelhantes de estruturação e têm como finalidade gerar um 

processo metodologicamente validado para qualificar as pesquisas (GONTIJO, 2007). 

O Método Delphi por ter sido eleito como referencial metodológico deste estudo será 

examinado a seguir, em tópico distinto. 

 

3.8.1 A TÉCNICA DELPHI 

 

Pode-se dizer que o nome dado a este método tem origem na Grécia antiga, inspirado 

no oráculo Delfos (Zachiewicz et al., 2001). A técnica Delphi, elaborada numa versão 

moderna por Helmer e Dalker, pesquisadores da American Rand Corporation, baseia-se na 

construção coletiva de grupos para ampliar conceitos individuais. Utilizada desta maneira pela 

American Rand Corporation durante o período da guerra fria para analisar e prever os 

acontecimentos, a partir de 1960 começou a ser mais utilizada na previsão de acontecimentos 

em vários setores (SPINOLA, 1984). 

A técnica Delphi interroga um grupo de especialistas com relação a eventos futuros 

através de um questionário, que é repassado até que se obtenha confluência nas respostas, isto 

é, um consenso, que representa uma fusão do julgamento intuitivo do grupo. Pressupõe-se que 

o julgamento coletivo, ao ser bem organizado, é melhor do que a opinião de um só indivíduo. 

O anonimato dos respondentes, a representação estatística da distribuição dos resultados, e o 

feedback de respostas do grupo para reavaliação nas rodadas subsequentes são as principais 

características deste método (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000). 

Na área da saúde, o método Delphi e a Técnica de Grupo Nominal se destacam pelo 

seu histórico de utilização e permitem a coleta e a análise de informações de maneira 

sistemática além de permitir a visualização dos aspectos qualitativos e quantitativos da 

evidência científica (FINK et al., 1984; JONES e HUNTER, 1995). 
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A aplicação deste método permite uma troca de idéias e, consequentemente, um 

aprendizado por parte dos participantes (SPINOLA, 1984). Outro ponto positivo do método 

Delphi é a inexistência de interferência de personalidade, todos têm igual oportunidade de 

expressar sua opinião. Como não ocorre confronto pessoal, evita a influência de status e de 

argumentos persuasivos e possibilita a mudança de opinião frente aos argumentos 

apresentados, uma vez que não será necessário manter uma posição pública adotada. O 

anonimato é preservado uma vez que as respostas individuais não identificam os seus 

informantes, favorecendo a franqueza nas respostas e garantindo maior validade nas 

informações fornecidas. Ademais, possibilita o especialista o preenchimento do questionário 

no momento que julgar mais adequado, com disponibilidade de tempo para a reflexão 

(SPINOLA, 1997). 

Vale ressaltar que Williams e Webb (1994) apontam que muitas das limitações no uso 

da técnica Delphi são relacionadas com as dúvidas sobre respeitabilidade científica que é 

frequentemente referida sobre o método. Estas autoras citam três questões como 

problemáticas no uso da técnica: 

1. A seleção dos participantes; 

2. O número de participantes; e 

3. O critério do consenso. 

Outras dificuldades são o tempo requerido para realização desta técnica e as perdas 

ocasionadas pelo não retorno dos questionários enviados (MAGARINOS-TORRES, 2006).  

O método se inicia como uma página em branco. Os participantes respondem a 

questionários escritos e podem sugerir inclusões. O moderador do grupo reúne e resume as 

informações que são repassadas, incluindo toda a informação acerca do grau de consenso do 

grupo e os argumentos utilizados, para uma nova apreciação dos participantes. Isso 

corresponde a uma rodada do processo. No total, geralmente duram de três a quatro rodadas, 

entretanto cinco ou mais podem ser utilizadas. O processo é considerado terminado quando há 

uma convergência de opiniões. Outra variação do processo consiste na coleta e envio de 

informações de maneira eletrônica afinal, por não precisar do encontro presencial, o método 

não restringe geograficamente a seleção dos participantes (FINK et al., 1984).  

Medidas de estatística descritiva como mediana e quartis são frequentemente 

utilizados para demonstrar o grau de consenso do grupo, o encaminhamento ao consenso pode 
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ser medido pela distância entre o primeiro e terceiro quartil das respostas e o valor da mediana 

(VERGARA, 2006).  

A escala de Likert expressa seu conteúdo de maneira unidimensional (Ex. mais ou 

menos importante). Em geral, expressa categorias de escolha que variam de discordo 

totalmente até um concordo totalmente. Quando utilizada, podem-se criar tabelas de 

frequência para tabular os dados (TASTLE e WIERMAN, 2007).  
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4 METODOLOGIA 

 

 Esta dissertação é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado “Medicamentos 

em Pediatria” da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, coordenado 

pela Dra Débora Omena Futuro, iniciado em 2012, que tem como um dos seus objetivos 

conhecer as características e os problemas de prescrição de medicamentos em pacientes 

pediátricos nas primeiras fases da vida. O projeto iniciou-se pelo estudo de prescrições de 

pacientes da faixa etária de 0 a 24 meses, internados em hospitais públicos da cidade do Rio 

de Janeiro. Os achados destes trabalhos serão base de pesquisa para esta dissertação. 

Este estudo foi realizado em três etapas: (i) categorização dos problemas relacionados 

ao uso de medicamentos para crianças, (ii) desenvolvimento e validação do instrumento de 

consenso e (iii) estabelecimento do Consenso. Cada uma destas etapas é descrita a seguir. 

 

4.1 Categorização dos problemas relacionados ao uso de medicamentos para crianças 

(PRUMC) 

Nesta etapa, foi realizada a categorização dos PRUMC identificados na primeira etapa 

do projeto. Os resultados desta primeira etapa foram obtidos por meio da avaliação das 

prescrições de crianças com idade entre 0 e 2 anos, internadas em clínicas pediátricas de 

hospitais localizados na cidade do Rio de Janeiro (SILVA, 2013; GOMES, 2014; SILVA, 

2015). A pesquisa realizada nesta primeira etapa do projeto foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (parecer número 615.087, de 4 de Abril 

de 2014) e Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro/SMS/RJ 

(parecer número 871.012, de 13 de novembro de 2014).  

Foi feita uma busca na literatura em bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO 

com a finalidade de identificar os PRUMC já descritos na literatura. 

Foram considerados no presente estudo aqueles PRUMC relacionados à gestão técnica 

da AF encontrados na análise dos trabalhos iniciais (SILVA, 2013 e GOMES, 2014 e SILVA 

2015) e na literatura.  

Em seguida, os PRUMC identificados foram classificados de acordo com as seguintes 

categorias: 1- Problemas relacionados às características fisiológicas do paciente, 2- Problemas 
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relacionados à disponibilidade do medicamento e 3- Problemas relacionados à informação 

sobre medicamentos. 

A categorização dos problemas foi utilizada como base para o desenvolvimento dos 

instrumentos do consenso. 

   

4.2 Desenvolvimento e pré-teste do instrumento de consenso 

O método Delphi foi eleito como a metodologia de consenso a ser utilizada neste 

estudo, pois permite o envolvimento de especialistas de diferentes realidades hospitalares e 

formações profissionais, além de ser um método relativamente rápido e barato.  

O instrumento consiste em um questionário (APÊNDICE C) que foi elaborado com 

base nos PRUMC identificados na primeira etapa do projeto (SILVA, 2013; GOMES, 2014). 

Este questionário possui duas partes, a primeira contendo perguntas sobre características 

demográficas e profissionais dos participantes e a segunda relacionada à percepção dos 

participantes acerca dos PRUMC. Um exemplo do questionamento desta etapa é apresentado 

na figura 2. 

 

 

O questionário foi enviado a dois especialistas de cada uma das três formações 

acadêmicas (enfermeiro, farmacêutico e médico) com a finalidade de realizar um pré-teste do 

instrumento.  

Após análise das respostas do primeiro questionário, foi enviado a cada participante 

uma carta-convite (Apêndice A) convidando-o a participar do projeto. 

Figura 2: Exemplo de questionamento da primeira rodada 
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4.3 Estabelecimento do consenso 

 

4.3.1 Primeira etapa do consenso 

A primeira etapa da aplicação da técnica Delphi foi realizada através do envio pessoal 

e virtual do questionário a 123 participantes, com o objetivo de delinear e estruturar o início 

do processo do consenso. Nesta etapa 72 participantes aceitaram responderam sobre o grau de 

prioridade que atribuem aos problemas descritos por meio da valoração de cada resposta, de 

acordo com uma escala de 5 pontos adaptada da escala de Likert (TASTLE e WIERMAN, 

2007) conforme apresentado na quadro 3. 

 

Quadro 3: Valores atribuídos aos graus de prioridade 

PONTUAÇÃO SIGNIFICADO 

1 Nenhuma prioridade 

2 Pouca prioridade 

3 Alguma prioridade 

4 Muita prioridade 

5 Extrema prioridade 

Fonte: Adaptado da escala de Likert (TASTLE e WIERMAN, 2007) 

 

O processamento das respostas da primeira rodada foi feito da seguinte forma: 

Na primeira questão da primeira rodada foi feita a caracterização demográfica da 

amostra. 

Na segunda questão da primeira rodada foram identificadas todas as respostas e 

através do teste de hipótese Qui Quadrado, foram estabelecidas as concordâncias entre os 

profissionais quanto à presença ou não do problema avaliado na vida profissional do 

especialista. 

Na terceira pergunta da primeira rodada do questionário foram calculadas todas as 

medidas de tendência (média, moda, mediana e o desvio padrão) e o primeiro e terceiro 
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quartil de cada resposta, os itens que obtivessem maiores distâncias interquartis não 

atingiriam o consenso. Desta forma, seria realizado o ajuste das perguntas para o segundo 

questionário, com o objetivo de reduzir a possibilidade de interpretações ambíguas, e assim, 

manter a coerência nas respostas. Ainda com estes dados, e através das médias das respostas, 

estabeleceu-se o grau de prioridade dos problemas em ordem decrescente, que foi chamado de 

primeiro ranking. 

Para toda compilação e análise de dados foi utilizado o programa EXCEL e os 

programas estatísticos R e Rcomander. 

Um exemplo esquemático para a aplicação da técnica Delphi é mostrado na Figura3. 

 

 

 

4.3.2 Segunda etapa do consenso 

 Feitas as avaliações dos primeiros resultados da pesquisa, foram organizados os dados 

gerados e elaborado o instrumento da segunda rodada (Apêndice D) que foi repassado aos 

participantes incluindo toda a informação acerca do grau de consenso do grupo para uma nova 

avaliação dos participantes. Nesta segunda etapa dos 72 participantes da primeira rodada 

apenas 53 responderam. 

Um exemplo do questionamento desta etapa é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 3: Exemplo esquemático para técnica Delphi  
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 Foi utilizada a mesma metodologia de análise de dados descrita na primeira etapa. 

 

4.3.3. Seleção dos participantes 

 

Foram convidados aleatoriamente a participar desta pesquisa 123 profissionais de 

saúde com vivência em pediatria e que tivessem maior contato com medicamento, 

considerando a prática de quem está executando o trabalho. Ou seja, foram convidados 

médicos, enfermeiros e farmacêuticos que lidam com pediatria em sua vivência profissional. 

A seleção contou com profissionais da Sociedade Brasileira de Enfermagem 

Pediátrica, Sociedade Brasileira de Pediatria, docentes da pós-graduação Stricto Sensu em 

pediatria da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

profissionais de hospitais públicos localizados na cidade do Rio de Janeiro, de esferas 

municipais, federais e estaduais, que possuem atendimento pediátrico.  

 Os critérios de inclusão dos participantes foram: ser profissional médico, enfermeiro 

ou farmacêutico que atue ou tenha atuado em unidades de saúde especializadas em pediatria 

ou com atendimento pediátrico, ter pós-graduação ou pelo menos um ano de experiência em 

pediatria ou ser pesquisador da área.  

  

Figura 4: Exemplo de questionamento da segunda rodada 
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4.4. QUESTÕES ÉTICAS 

 

Como a metodologia selecionada indica a participação de indivíduos, foram definidos 

os seguintes cuidados para com o especialista-colaborador: participação voluntária com base 

em informações sobre o estudo encaminhadas por escrito e não correlação das respostas 

fornecidas ao seu nome. 

Garantidos também os seguintes direitos: (1) solicitar, a qualquer tempo, maiores 

esclarecimentos sobre esse estudo; (2) ampla possibilidade de negar-se a responder a 

quaisquer questões ou fornecer informações que julgue prejudicial a sua integridade física, 

moral e social; (3) desistir a qualquer momento de participar e retirar o seu consentimento; (4) 

ter seu nome divulgado junto com os resultados finais da pesquisa, caso seja de seu interesse, 

devendo para tanto encaminhar autorização. 

O projeto foi aprovado pelo CEP/UFF, CAAE:43048715.5.00005243. Os profissionais 

selecionados concordaram em participar voluntariamente, recebendo a carta convite 

(Apêndice A), assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) e 

autorizando o uso dos dados coletados. Todas as informações coletadas foram resguardadas, 

mantendo-se a ética e o sigilo quanto à identidade dos participantes e, após a análise dos 

dados, os resultados serão divulgados, de forma coletiva, em revista científica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Categorização dos problemas relacionados ao uso de medicamentos para crianças 

(PRUMC) 

 Para categorizar os PRUMC, foi realizada uma análise minuciosa dos resultados dos 

trabalhos de monografia de residência em farmácia hospitalar de Carolina Loureiro Silva 

(2013), Natália dos Santos Ferreira Gomes (2014) e Cinthia Cristina A. da Silva (2015). Estes 

trabalhos estudaram perfil de prescrições de pacientes da faixa etária de 0 a 24 meses, 

internados em hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro.  

 Em seguida, os PRUMC identificados foram classificados de acordo com as seguintes 

categorias: 1- Problemas relacionados às características fisiológicas do paciente, 2- Problemas 

relacionados à disponibilidade do medicamento e 3- Problemas relacionados à informação 

sobre medicamentos. Os PRUMC relatados nos trabalhos de referencia estão listados no 

quadro 04. 

 Quadro 4: Problemas relacionados ao uso de medicamentos para crianças, relatados nos estudos de 

referencia e categorizados. 

1 - Problemas relacionados às características fisiológicas do paciente 

 Impossibilidade de acesso venoso, 

 Dificuldade de deglutição. 

2 - Problemas relacionados à disponibilidade do medicamento: 

 Ausência do medicamento na lista de padronização hospitalar,  

 Falta de estoque do produto,  

 Rediluições e recálculo de doses devido ausência de apresentações adequadas,  

 Necessidade de triturar e/ou particionar medicamentos sólidos,  

 Falta de estrutura física na farmácia hospitalar para adequação dos medicamentos a 

formas farmacêuticas líquidas,  

 A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral pode 

levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

3 - Problemas relacionados à informação sobre medicamentos:  

 Falta de informação sobre estabilidade, diluições e compatibildades em rediluições e 

em formulações magistrais,  

 Falta de conhecimento e/ou divulgação da lista de padronização hospitalar. 
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Os problemas encontrados nos trabalhos iniciais do projeto relatam dificuldades muito 

semelhantes àquelas descritas na literatura. Segundo CRISTENSEN e colaboradores, (1999) e 

WILSON, (1999), a utilização de medicamentos em pediatria é frequentemente baseada em 

extrapolações de doses ou em modificações das formulações para adultos, ignorando as 

diferenças fisiológicas entre ambos, o que pode aumentar o risco de reações adversas e falta 

de eficácia, apesar do conhecimento de que as características fisiológicas das crianças são 

distintas, de acordo com o período de desenvolvimento. . 

Nas últimas versões, a RENAME vem incluindo medicamentos e formulações de 

medicamentos para uso pediátrico. Contudo, trabalhos recentes mostram uma falta de acesso a 

formulações adaptadas à idade em unidades públicas, bem como a inexistência de algumas 

dessas formulações no mercado farmacêutico brasileiro (COELHO, REY e COSTA, 2013). 

As boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais são definidas 

pela RDC/ANVISA 67 de 2007. No entanto, é difícil assegurar a estabilidade desses 

medicamentos, devido à ausência de testes para comprovar sua qualidade, segurança e 

eficácia (COSTA, LIMA e COELHO 2009).  

Infelizmente apenas 7,2% das farmácias hospitalares brasileiras realizam 

fracionamento de medicamentos e destas, somente 43% atendem, minimamente, às exigências 

da legislação, conforme Osório e Castilho (2004).  

Segundo Sullivan e colaboradores, (2004) e Rowe e colaboradores, (1998), a 

necessidade do cálculo individualizado da dose, baseada na idade, peso e superfície corpórea 

da criança, envolvendo múltiplas operações matemáticas em várias fases do processo de 

medicação (prescrição, dispensação, preparo, administração e monitorização), favorece a 

ocorrência do erro de medicação em crianças. 

Alguns estudos demonstraram a dificuldade de enfermeiros, médicos e residentes de 

pediatria em realizar os diversos cálculos matemáticos, ocasionando o erro relacionado à dose 

de medicamentos, que se refere à prescrição ou à administração incorreta do fármaco 

(CONROY et al., 2007; ROWE et al., 1998; KAUSHAL et al., 2004). 

Apesar do uso respaldado pela prática clínica, ressalta-se no cotidiano da prática 

hospitalar de atendimento pediátrico a falta de medicamentos parenterais com características e 

formulações específicas para aplicação em pediatria. A indústria farmacêutica não 

disponibiliza a maioria dos fármacos de uso parenteral em apresentação pediátrica. Deste 

modo, profissionais de saúde devem realizar práticas que promovam o uso de medicamentos 
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formulados para adultos em crianças gerando necessidade de cálculos, re-diluições, 

manipulação excessiva e administração de doses muito fracionadas, o que predispõe a 

ocorrência de falhas. Tal situação tem levado alguns pesquisadores a nominarem crianças 

como órfãs de terapia parenteral (PETERLINI et al., 2003). 

A falta de acesso à informação sobre estabilidade e compatibilidade de medicamentos, 

informações sobre diluição encontradas em manuais de diluição de injetáveis, lista de 

padronização de medicamentos da unidade hospitalar, pode levar a erros de administração e 

de prescrição, podendo causar graves prejuízos aos pacientes. Em estudo de Costa, Lima e 

Coelho (2009), foi evidenciada a carência de informações dos entrevistados sobre a 

disponibilidade de medicamentos na instituição, isto é, a padronização de medicamentos da 

unidade hospitalar, no SUS e no mercado brasileiro, sendo necessário investigar que fatores 

dificultam o acesso a essas informações. 

 

5.2 Desenvolvimento e pré-teste do instrumento de consenso 

 O primeiro instrumento do consenso (Apêndice C) foi elaborado com base nos 

PRUMC encontrados na etapa anterior. 

 O instrumento foi dividido em três partes, sendo elas: perguntas relativas às 

características profissionais dos especialistas; perguntas relativas à confirmação por parte do 

participante se aquele problema estava relacionado à sua vivência profissional; perguntas 

relativas à priorização dos PRUMC, onde através de uma escala de Likert adaptada, o 

especialista classificava o nível de prioridade dado à solução daquele PRUMC. 

O instrumento foi respondido por dois profissionais de cada uma das três categorias 

que participariam do estudo, a saber, enfermeiros, farmacêuticos e médicos. Os participantes 

não mostraram dificuldades de entendimento dos textos e enunciados propostos para o 

questionário e responderam o mesmo conforme o esperado. Não houve relato de nenhum 

constrangimento relativo às perguntas. Os resultados obtidos nestes seis questionários não 

foram considerados para a avaliação geral do trabalho e estes especialistas não participaram 

das etapas seguintes do estudo. Após o pré-teste, o mesmo instrumento foi utilizado para 

primeira rodada do consenso.  

5.3. Estabelecimento do Consenso pelo Método Delphi 
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5.3.1. Caracterização dos participantes do consenso 

 Para esta etapa foram convidados 123 profissionais dentre estes 44 enfermeiros, 33 

farmacêuticos e 46 médicos. Os convites foram feitos por contato pessoal para 55 

profissionais e por contato virtual para 68, através de endereço eletrônico.  

 Dentre os 123 convidados, 79 aceitaram participar (64,2%) e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B), 04 não aceitaram formalmente e 40 não 

responderam ao convite. Dos 79 que aceitaram participar, apenas 72 responderam ao primeiro 

questionário do consenso (91%). 

 A primeira parte do primeiro questionário respondido foi relativa a perguntas sobre 

características profissionais dos participantes. Dentro da amostra de 72 participantes, 23 eram 

médicos, 26 eram enfermeiros e 23 farmacêuticos. Sendo assim, foi possível obter percentuais 

semelhantes de cada formação profissional para a pesquisa, visto que as três classes de 

profissionais de saúde lidam com o medicamento de forma equivalente, porém em momentos 

diferentes. A tabela 1 mostra as características dos participantes do estudo, quanto ao nível de 

formação profissional. 

 

Tabela 1: Nível de formação dos participantes do consenso. 
 

Nível de formação Numero de 

participantes 

% 

Doutorado 6 8,3% 

Mestrado 9 12,5% 

Especialização  49 68,1% 

Graduação 8 11,1% 

Total 72 100% 

 

 Levando em conta que 68,1% dos participantes tem algum tipo de especialização ou 

residência, pode-se dizer que este fato deu maior credibilidade à pesquisa. O nível de 

formação por profissão é apresentado na Tabela 2, mostrando que os níveis de formação são 

semelhantes entre cada profissão: 
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Tabela 2: Nível de formação dos participantes do consenso por profissão 

 

Nível de formação 

Médicos 

(N=23) 

Enfermeiros 

(N=26) 

Farmacêuticos 

(N=23) 

Doutorado 2 3 1 

Mestrado 3 0 6 

Especialização/residência 18 17 14 

Graduação 0 6 2 

  

A pesquisa interrogou sobre o número de anos que o participante possuía em atuação 

na área pediátrica (Figura 5). Estes últimos resultados imprimem confiabilidade na pesquisa, 

visto que 70,1% dos participantes da pesquisa atuavam na área pediátrica há cinco anos ou 

mais.  

 

 

Figura 5: Gráfico mostrando o resultado do número de anos de  

experiência dos participantes do consenso. 

 

5.3.2 Primeira Rodada do Método Delphi 

 A primeira etapa, propriamente dita, da aplicação da técnica Delphi foi realizada 

através do envio do primeiro instrumento aos participantes de forma eletrônica ou impressa, 

com o objetivo de delinear e estruturar o início do processo do consenso. 

Na primeira rodada do consenso, dos 72 participantes que responderam 56 o fizeram 

através de contato pessoal e 16 através de contato virtual.  
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Primeira pergunta da primeira rodada para consenso por especialistas 

 

A primeira pergunta do consenso foi relativa à confirmação por parte dos especialistas 

sobre os PRUMC e possuía o seguinte enunciado: “Os principais problemas observados na 

administração de medicamentos na prática pediátrica foram relatados em diversos trabalhos 

científicos. Eles estão expostos no quadro abaixo. Diga-nos se você concorda (S) ou se 

discorda (N) que estes são os principais problemas observados na sua experiência”. A Tabela 

3 expõe os resultados desta questão. 

 

Tabela 3: Resultados gerais da primeira pergunta da primeira rodada para consenso  

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS S N 

Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 73,6% 26,4% 

Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica. 69,4% 30,6% 

Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria. 62,5% 37,5% 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração. 
72,2% 27,8% 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 
79,2% 20,8% 

Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para administração em 

vias que não se adequam aos pacientes de pequena idade. A inexistência do 

medicamento na forma adequada para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

73,6% 26,4% 

Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos 73,6% 26,4% 

Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 
70,8% 29,2% 

 

Os resultados encontrados confirmaram os achados da literatura (SHANGERA, 1997; 

COELHO, REY e COSTA 2009; PETERLINI et al., 2003; OZÓRIO e CASTILHO, 2004; 

COSTA, LIMA e COELHO, 2009), visto que a maioria dos participantes concordou que 

aqueles PRUMC faziam parte da sua vivência profissional. 

Após avaliação das respostas desta questão, levando-se em conta os três grupos, houve 

interesse em saber se os participantes das diferentes profissões fizeram escolhas diferentes. 

Foi realizado o teste de hipótese Qui Quadrado com nível de significância de 5%, a fim de 
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verificar se profissionais enfermeiros, farmacêuticos e médicos concordam entre si, que os 

problemas avaliados fazem parte da sua vida profissional (Tabela 4). O teste avalia se as 

diferenças aleatórias nas respostas de cada grupo interferem a ponto dos resultados não 

poderem ser extrapolados para a população. É usado para verificar se há evidências de 

associação entre duas variáveis qualitativas (VIEIRA, 2011). 

 

Tabela 4: Teste Qui quadrado para a primeira pergunta da primeira rodada para verificar a concordância entre as 

respostas dadas pelos diferentes profissionais  

 

Problema Problemas Encontrados P valor 

1 Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 0,008776 

2 Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica.   0,01304 

3 Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em 

pediatria. 

0,1226 

4 Os medicamentos que as crianças precisam não estão como 

xaropes, soluções ou suspensões, o que dificulta a administração.  

0,1123 

5 Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

0,00624 

6 Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para 

administração em vias que não se adequam aos pacientes de 

pequena idade. A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo 

por via venosa.  

0,2201 

7 Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos 0,346 

8 Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 

0,7465 

 

Os resultados não evidenciaram diferença significativa na resposta, através do teste de 

hipótese (p=0,05), nos problemas 3, 4, 6, 7 e 8, onde pelo menos dois grupos profissionais 

possuem as mesmas posições quanto à avaliação proposta. 

Os resultados sugerem que a maioria dos profissionais, independente da profissão, 

concordam que os problemas apresentados fazem parte da sua vida profissional. 
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Segunda pergunta da primeira rodada para consenso por especialistas 

Nesta metodologia, os participantes podem sugerir inclusões, exclusões e/ou 

referências aos itens que estão sendo discutidos para consenso. Neste sentido, foi incluída 

uma questão aberta, visando dar oportunidade ao participante de relatar algo que não estivesse 

no instrumento, porém fizesse parte da sua vivência profissional. A questão aberta teve o 

seguinte enunciado: “Caso exista algum problema relacionado a medicamentos pediátricos 

que fez ou faz parte da sua experiência, e não está relatado acima, descreva-o abaixo”. 

Os participantes relataram os seguintes problemas: 

A. “Falta de dados científicos para embasar o uso, uma vez que não são realizados 

ensaios clínicos em crianças.” 

B. “Inexistência de informações sobre a segurança do uso em indivíduos de zero a dois 

anos”. 

C. “Para alguns medicamentos importantes em terapias até por vezes críticas, 

delicadas, falta no serviço público uma flexibilidade e possibilidade em ter 

apresentações mais adequadas à pediatria na baixa idade. E grande parte dessas 

apresentações existe no setor privado.” 

D. “É um problema o fato de não ser levado em consideração, na maioria das vezes, a 

expansão do volume de alguns medicamentos injetáveis na forma de pó liofilizado 

após a reconstituição, como cefepime e piperacilina+tazobactam.” 

E. “Considero um problema os profissionais de saúde receber baixos salários, com 

sobrecarga de trabalho, sem capacitação para exercer tarefas comuns causa 

desmotivaçao de toda cadeia.” 

F. “Uma das minhas dificuldades foi em relaçao a infusão contínua e intermitente de 

medicamentos cujos volumes eram muito pequenos, sendo necessária a multiplicação 

do volume prescrito elevando o gasto e em consequência os custos. Fato esse que 

ocorre muitas vezes e que não era compreendido por quem dispensava ou comprava 

os mesmos.” 

G. “Acho que o maior problema na administração de medicamentos por via oral é o 

sabor, a quantidade por dose e a frequência das doses.” 
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H. “O sabor das medicações em medicação oral, a comodidade posológica e o volume 

oral do medicamento.” 

I. “Falta de entendimento pelas mães e falta de vontade de explicar como administrar o 

medicamento.” 

J. “Falta de medicamentos com espaçador.” 

K. “Estabilidade e compatibilidade.” 

L. “Seringas agulhadas para administrar fármacos por via oral, sonda nasogástrica ou 

gastrostomia, isto é, recursos materiais inadequados.” 

M. “Informação sobre diluição e rediluição e tempo de infusão.” 

N. “Dificuldade de se conseguir acesso venoso em alguns pacientes.” 

O. “Medicamentos orais em pediatria tem que ser palatáveis, com gosto ruim a criança 

não toma. Medicamentos com frequencia alta de administração também dificulta a 

adesão.” 

P. “Dificuldade de diluição pela enfermagem.” 

Q. “Na maioria das vezes é prescrito medicamentos para uso em crianças que não está 

disponível para uso fracionado e/ou em forma diluída que facilita a administração.” 

 

Os dezessete problemas encontrados foram avaliados no intuito de definir se estavam 

relacionados a problemas descritos ou se realmente eram um novo problema. A Tabela 5 

mostra a correlação entre os problemas descritos no trabalho e os problemas descritos pelos 

profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabela 5: Correlação entre problemas sugeridos pelos participantes na segunda questão da primeira rodada e 

aqueles já descritos  

 

Problema já descrito 
Problema 

relatado 

Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica.   G, H, O 

Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria. C 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo necessária a 

diluição ou fracionamento. 
Q 

Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para administração em vias 

que não se adequam aos pacientes de pequena idade. A inexistência do medicamento na 

forma adequada para administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa.  

N 

Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos D, K, M, P 

  

 Diversos problemas relatados nesta pergunta são confirmados pela literatura, como a 

falta de medicamentos adequados a terapia oral em crianças, com sabor agradável e 

comodidade posológica (COSTA et al., 2009), a falta de informação sobre estabilidade dos 

medicamentos quando re-diluídos ou fracionados (TAKATA et al., 2008). 

Os problemas considerados como “novos” foram agrupados, inseridos na pesquisa e 

fizeram parte do segundo instrumento do consenso. A Tabela 6 ilustra de que forma os 

“novos” problemas foram agrupados.  

 

Tabela 6: Novos problemas descritos pelos profissionais que foram incluídos no instrumento para a segunda 

rodada para consenso 

Problemas relatados pelos participantes da pesquisa que não constam da primeira rodada  
Identificação 

do grupo 

Falta de dados científicos para embasar o uso uma vez que não são realizados ensaios clínicos 

em crianças 
A, B 

Falta de materiais adequados, como seringas específicas para administração oral (oralpack) e 

espaçadores. 
F, J, L 

Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso I 

Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros E 

 

É importante ressaltar que a sobrecarga de trabalho pode sim induzir a erros. Em 

unidades pediátricas para atendimento de emergência, diferentes estudos apontam que grande 
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parte dos erros acontece durante o procedimento de reanimação cardiorrespiratoria, quando 

existe uma tensão e desgaste muito grande do profissional, principalmente em plantões 

noturnos e aos finais desemana, ocorrendo em aproximadamente 10% de todos os pacientes 

admitidos nesse setor (KOZER et al., 2004). 

A dificuldade de entendimento da prescrição médica também ficou evidenciada. Em 

um estudo realizado por Sano (2002) em Hospital Universitário, foram entrevistados 100 

acompanhantes, dos quais 83% receberam prescrição médica. Destes, 29% apresentavam 

compreensão regular ou ruim, e 13% não se lembravam da posologia, nem conseguiam ler. O 

baixo grau de escolaridade e a baixa renda familiar (grande maioria dos pacientes que 

utilizam o SUS), também foram apontados como fatores diretamente relacionados com a 

dificuldade na compreensão da prescrição pediátrica. Neste mesmo trabalho, 47% das 83 

receitas médicas analisadas apresentavam algum tipo de símbolos e/ou abreviaturas, cujos 

significados não foram compreendidos por 59% dos acompanhantes. Dos 23 símbolos não 

compreendidos, 91% eram VO (via oral); 4,35% eram ml, e 4,35% eram gts (gotas). 

A receita médica é uma importante ferramenta na comunicação entre médico e 

paciente, pois nela são registradas informações valiosas sobre o tratamento, bem como outras 

orientações. A importância da correta compreensão da receita médica é indiscutível, sendo 

que ela corresponde ao guia a ser seguido pelo responsável da criança para o seu tratamento. 

Alguns autores propõem que talvez não se deva falar tanto do paciente que não adere ao 

tratamento, mas sim do médico que não adere aos quesitos básicos para que ocorra a 

compreensão da terapia (SANO, 2002). 

Não ter o material e equipamento adequado à terapia pediátrica é um problema 

relatado pelos participantes que se evidencia também em estudo que mostram casos referentes 

à administração inadvertida de medicamentos por vias diferentes da prescrita. Crianças 

criticamente enfermas possuem múltiplas vias de acesso para administração de medicamentos 

(ex. venosa central e periferica; enteral; epidural) e para monitorização hemodinâmica 

podendo esse constituir fator de risco para ocorrencia de erros (COURREGES e PODDEVIN, 

2001). Neste caso, ter disponível para administração enteral seringas agulhadas pode levar a 

administração intravenosa de um medicamento enteral. Já existem no mercado seringas 

específicas para administração oral ou via cateter naso-gástrico, onde não se encaixam 

agulhas evitando assim erros de administração. 
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Terceira pergunta da primeira rodada para consenso por especialistas 
 

A terceira questão foi descrita da seguinte forma: “Precisamos que você indique quais 

os problemas mais críticos em sua opinião. Você vai indicar quais são os problemas que 

precisam ser resolvidos com maior rapidez. Avalie cada item para nos dizer: se você fosse 

gestor de uma unidade pediátrica qual problema solucionaria primeiro?”. 

Defina a prioridade atribuindo valores onde:  

1 = Nenhuma prioridade 

2= Pouca prioridade 

3 = Alguma prioridade 

4 = Muita prioridade 

5 = Extrema prioridade. 

 Os enunciados dos oito problemas avaliados estão apresentados o Quadro 05. 
 
Quadro 05: Enunciados dos problemas da terceira pergunta da primeira rodada para o consenso. 

1 As crianças apresentam importantes diferenças e alterações na fisiologia conforme a idade, 

tornando-as especialmente vulneráveis quanto à utilização de medicamentos. Dificuldade de 

deglutição e de acesso venoso foram os problemas mais relatados em estudos anteriores. 

Em sua opinião ter medicamentos disponíveis que tenham facilidade de administração em crianças 

de 0 a 2 anos é de: 

2 A falta de produtos adequados para uso em crianças é um importante fator de risco de reações 

adversas e intoxicações medicamentosas no país. Não ter o medicamento adequado em estoque 

pode gerar diversos transtornos. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste 

problema? 

3 A carência de medicamentos em doses pediátricas gera diversos transtornos como: rediluições e 

recálculos de dose. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste problema? 

4 A prática de triturar e/ou particionar medicamentos sólidos como comprimidos e cápsulas pode 

gerar riscos, pois há a possibilidade de se obter doses incompletas, sobredoses ou erros na 

preparação. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste problema? 

5 A manipulação de medicamentos de formas farmacêuticas líquidas, como xaropes, suspensões e 

soluções é uma opção para adequação da prescrição, porém a falta de estrutura física nas farmácias 

hospitalares torna essa alternativa rara.  No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste 

problema? 

6 Muitas vezes, por não ter disponível a apresentação adequada do medicamento, a prescrição pela 

via intravenosa pode ser considerada uma opção a uma melhor adequação da prescrição, porém 

pode gerar riscos inerentes a terapias invasivas. No seu entendimento qual a prioridade na resolução 

deste problema? 

7 A falta de informação sobre medicamentos como: Diluição, compatibilidades, tempo de 

administração aumenta o tempo da enfermagem nos cuidados aos pacientes pediátricos e o risco de 

erros. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste problema? 

8 A falta de conhecimento e/ou a falta de divulgação da padronização de medicamentos da unidade de 

saúde prejudica a adequação da prescrição. No seu entendimento qual a prioridade na resolução 

deste problema? 
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Cada um dos problemas foi pontuado atendendo a escala de Likert onde foram 

indicadas as opiniões dos participantes. A Tabela 07 apresenta do resultado obtido após a 

primeira rodada para consenso.  

 

Tabela 07: Medidas de tendência dos itens da terceira perguntada primeira rodada para o consenso. 

PROBLEMA MÉDIA MODA MEDIANA DESVIO PADRÃO 

1 4,54 5 5 0,749 

2 4,60 5 5 0,685 

3 4,44 5 5 0,903 

4 4,65 5 5 0,585 

5 4,36 5 5 0,874 

6 4,13 5 4 0,992 

7 4,47 5 5 0,821 

8 4,38 5 5 0,790 

 

 Todas as diferenças interquartis foram calculadas (Figura 06) evidenciando que, já 

nesta primeira rodada, o consenso foi obtido visto que as diferenças interquartis e medianas de 

todos os problemas foram as mesmas, com exceção da mediana do problema 6. Nesta questão 

ao invés de 5 (extrema prioridade), a resposta foi 4 (muita prioridade) mostrando, ainda, que o 

grau de prioridade na solução deste problema é elevado. 

 

Figura 06: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da terceira questão da 

primeira rodada, segundo todas as classes de profissionais.  

 

Para identificar o consenso dentro de cada grupo, foram feitos os gráficos de Box plot 

de todos os problemas, relacionados a cada classe de profissional estudada (Figuras 07 a 09). 
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Figura 07: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da terceira questão da primeira 

rodada, segundo os enfermeiros. 

 

 

Figura 08: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da terceira questão da primeira 

rodada, segundo os farmacêuticos.  
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 As Figuras 07, 08 e 09 mostram que também dentro de cada grupo profissional o 

consenso foi obtido logo na primeira fase, visto que as diferenças interquartis foram muito 

similares e as medianas dentro de cada grupo também ficaram entre 4 e 5. Percebe-se também 

que o problema 06 é o que tem maiores divergências nas respostas - ele se refere à utilização 

de medicamentos injetáveis como alternativa para falta de formas farmacêuticas mais viáveis 

para crianças. 

Foi possível relacionar cada grupo de profissionais aos problemas avaliados. Os 

resultados são apresentados nas Figuras 10 a 17. 

 

Figura 09: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da terceira questão da primeira 

rodada, segundo os médicos.  
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Figura 10: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 1 da terceira questão da primeira rodada, 

segundo as diversas classes de profissionais 
 

 

 

Figura 11: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 2 da terceira questão da primeira 

rodada, segundo as diversas classes de profissionais 

  
Figura 12: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 3 da terceira questão da primeira 

rodada, segundo as diversas classes de profissionais 

Figura 13: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 4 da terceira questão da primeira 

rodada, segundo as diversas classes de profissionais 
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Figura 14: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 5 da terceira questão da primeira 

rodada, segundo as diversas classes de profissionais 

Figura 15: Classificação da prioridade de resolução do 

Problema 6 da terceira questão da primeira rodada, 

segundo as diversas classes de profissionais 

  
Figura 16: Classificação da prioridade de resolução 

do Problema 7 da terceira questão da primeira 

rodada, segundo as diversas classes de profissionais 

Figura 17: Classificação da prioridade de resolução do 

Problema 8 da terceira questão da primeira rodada, 

segundo as diversas classes de profissionais 
 

Os problemas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 apresentaram perfis muito parecidos entre os grupos. 

Por outro lado, o problema 6 apresentou medidas diferentes da diferença interquartil, o que 

levou a mediana calculada para o grupo ser diferentes daquela calculada para os demais 

problemas. 

 Para entender e determinar se as diferentes amostras observadas sugerem realmente 

diferenças entre os grupos, ou se são apenas variações casuais que podem ser esperadas entre 

amostras aleatórias de uma mesma população, foi feito o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis (Tabela 8). Este teste é utilizado na comparação de três ou mais amostras 
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independentes e indica se há diferença entre pelo menos dois deles. Mostra se a média da 

variável de interesse pode ser considerada em toda a população de interesse. Foi utilizado 

nível de significância 5%. 

 

Tabela 8: Resultados do Teste Kruskal-Wallis para as respostas da terceira pergunta da primeira rodada 

Problema Problemas apresentados na questão 3 
P valor  

1 Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 
0.7549 

2 Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica.   
0.5111 

3 Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria. 
0.2247 

4 Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração.  

0.0681 

5 Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

0.7734 

6 Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para administração 

em vias que não se adequam aos pacientes de pequena idade. A inexistência do 

medicamento na forma adequada para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa.  

0.4358 

7 Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos 
0.05261 

8 Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 

0.8429 

 

 Todos os “p-valores” do teste Kruskal-Wallis foram ≥ 0,05, mostrando que as médias 

obtidas não são diferentes entre os grupos, evidenciando que as avaliações de cada grupo 

profissional participante são um consenso também entre os grupos. 

Com todos os resultados obtidos foi possível elaborar uma tabela com a classificação 

do grau de prioridade de cada PRUMC, em ordem decrescente, de acordo com as médias 

obtidas, com a finalidade de identificarmos a posição do grau de prioridade de cada PRUMC. 

A esta classificação foi dado o nome de primeiro ranking de prioridades (Tabela 9). 
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Tabela 09: Primeiro ranking de prioridades 

Classificação Problema 

Grau de 

prioridade 

dado pelo 

grupo 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração.  

4,65 

2º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 4,60 

3º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 4,54 

4º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dos medicamentos 

4,47 

5º Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

4,44 

6º Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 

4,38 

7º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 

4,36 

8º A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa. 

4,13 

 

 Ao observar os resultados apresentados pelos participantes, quando separados por 

categoria profissional, percebe-se que cada grupo entende os problemas de forma diferente 

(Tabelas 10 a 12). 
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Tabela 10: Primeiro ranking de prioridades dos enfermeiros 

Classificação Problema 

Grau de 

prioridade 

dado pelo 

grupo 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração. 
4,85 

2º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dos medicamentos 
4,77 

3º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 4,58 

3º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 4,58 

4º Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 
4,46 

4º Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 
4,46 

5º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 
4,35 

5º A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa. 

4,35 

 

Tabela 11: Primeiro ranking de prioridades dos farmacêuticos 

Classificação Problema 

Grau de 

prioridade 

dado pelo 

grupo 

1º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 4,61 

2º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração. 
4,52 

2º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 4,52 

3º 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 
4,43 

4º 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 
4,39 

5º 
Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dos medicamentos 
4,30 

6º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 
4,22 

7º 

A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa. 

4,09 
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Tabela 12: Primeiro ranking de prioridades dos médicos  

Classificação Problema 

Grau de 

prioridade 

dado pelo 

grupo 

1º Falta de produtos adequados para crianças em estoque. 4,61 

2º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento 
4,57 

2º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração. 
4,57 

3º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 4,52 

4º 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos. 
4,35 

5º 
Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dos medicamentos. 
4,30 

6º 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 
4,21 

7º 

A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa. 

3,90 

 

Cabe ressaltar que o problema “Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque”, foi classificado como segundo problema mais prioritário a ser solucionado pelo 

grupo e problema prioritário para farmacêuticos e médicos, mostrando que realmente trata-se 

de um problema de grande importância para os participantes. 
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5.3.3. Segunda Rodada do Método Delphi 

 Na segunda rodada do consenso foram enviados 32 questionários de forma virtual e 40 

foram entregues pessoalmente. Dos 72 participantes da primeira rodada, apenas 53 

responderam ao segundo questionário, caracterizando 26,4% de perda. Dos 53 que 

responderam, 17 eram enfermeiros, 20 eram farmacêuticos e 16 eram médicos, sendo que 40 

foram contatados pessoalmente e 13 por contato virtual.  

 Um número de 15 a 30 participantes é considerado o suficiente para gerar informações 

relevantes, embora grupos maiores venham sendo utilizados com sucesso. Em média ocorrem 

perdas por desistências durante o processo de 30 a 50% na primeira rodada e 20 a 30% na 

segunda rodada (WRIGHT e GIOVANAZZO, 2000). Logo, os resultados obtidos do número 

de participantes e do índice de perda são bastante relevantes para confiabilidade da pesquisa. 

O segundo instrumento (Apêndice D) foi reestruturado e tem, em sua primeira parte, o 

resultado percentual da segunda parte do questionário da primeira etapa. Em seguida são 

apresentados os PRUMC descritos pelos participantes, que não foram indicados na primeira 

etapa da pesquisa, porém foram descritos por alguns participantes como fazendo parte da sua 

vivência profissional. 

Ainda neste segundo questionário, foi mostrado o ranking das prioridades definido 

pelo grupo, e sabendo a opinião do grupo, o participante foi questionado se mantinha sua 

resposta ou classificava o problema com outro grau de prioridade. Em seguida, o participante 

deveria definir a sua classificação decrescente do grau de prioridade, isto é, elaborar seu 

próprio ranking. 

 

Primeira pergunta da segunda rodada para consenso por especialistas 

Nesta pergunta foram incluídos, de maneira agrupada, os problemas relatados pelos 

especialistas na primeira etapa, com a finalidade de saber sobre a concordância do grupo de 

que este PRUMC fazia parte da sua experiência profissional. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 13.  
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Tabela 13: Resultados da primeira pergunta da segunda rodada sobre a concordância com novos PRUMC 

Problemas 
Problemas relatados pelos participantes da pesquisa S N 

9 Falta de dados científicos para embasar o uso uma vez que não são 

realizados ensaios clínicos em crianças 
86,7% 13,3% 

10 Falta de materiais adequados, como seringas específicas para 

administração oral (oralpack) e espaçadores 
88,6% 11,4% 

11 Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso 90,5% 9,5% 

12 Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros 92,5% 7,5% 

 

O PRUMC: “Falta de dados científicos para embasar o uso uma vez que não são 

realizados ensaios clínicos em crianças” já havia sido identificado na etapa de avaliação e 

categorização dos PRUMC no trabalho de COELHO, REY e COSTA, 2013, porém não havia 

sido incluído no estudo por não estar relacionado com a gestão técnica, e sim com a gestão 

clínica da assistência farmacêutica. No entanto, ao ser relatado no primeiro instrumento por 

alguns especialistas, entendeu-se ser importante a avaliação do grupo com relação a este item. 

Os resultados mostraram que este problema faz parte da vida profissional de 86,7% dos 

participantes, demostrando ser um item de bastante relevância.  

Os outros PRUMC relatados também demostraram ser questões de bastante 

importância visto que obtiveram percentuais muito elevados, atingindo o consenso do grupo. 

Posteriormente foi feito o teste de hipótese Qui Quadrado, com nível de significância de 5%, a 

fim de verificar se profissionais enfermeiros, farmacêuticos e médicos concordam entre si, 

que os problemas avaliados fazem parte da sua vida profissional (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Resultados do Teste qui-quadrado para os resultados da primeira pergunta da segunda rodada 

Problemas Problemas relatados pelos participantes da pesquisa P valor – Qui 

quadrado 

9 Falta de dados científicos para embasar o uso uma vez que não são 

realizados ensaios clínicos em crianças 

0.7871 

10 Falta de materiais adequados, como seringas específicas para 

administração oral (oralpack) e espaçadores 

0.7108 

11 Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso 0.1549 

12 Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros 0.8047 
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Os resultados não evidenciaram diferença significativa em todas as respostas, através 

do teste de hipótese, onde pelo menos dois grupos profissionais possuem as mesmas posições 

quanto à avaliação proposta. Os resultados sugerem que a maioria dos profissionais, 

independente da profissão, concordam que os novos problemas apresentados fazem parte da 

sua vida profissional. 

  

Segunda pergunta da segunda etapapara consenso por especiaistas 

O objetivo desta pergunta foi saber, se conhecendo a opinião do grupo, a classificação 

dos graus de prioridade se mantinha. O Quadro 06 apresenta a segunda pergunta. 

 

Quadro 06 – Reprodução da segunda pergunta do instrumento para consenso de especialistas. 

“Abaixo descrevemos o resultado encontrado a partir da opinião do grupo, gostaríamos que 

você, agora sabendo o que o grupo pensa, classificasse novamente o grau de prioridade dos 

problemas da mesma forma que fez no primeiro questionário.”  

Defina a prioridade atribuindo valores onde:  

1 = Nenhuma prioridade 

2= Pouca prioridade 

3 = Alguma prioridade 

4 = Muita prioridade 

5 = Extrema prioridade. 

Ranking Problema 

Grau de 

prioridade 

dado pelo 

grupo 

Defina a 

seu grau 

de 

prioridade 

de 1 a 5 

1 Os medicamentos que as crianças precisam não estão como 

xaropes, soluções ou suspensões, o que dificulta a 

administração.  

4,65  

2 Falta de produtos adequados para crianças em estoque 4,60  

3 Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 

anos. 

4,54  

4 Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 

4,47  

5 Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

4,44  

6 Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 

4,38  

7 Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação 

de medicamentos pediátricos 

4,36  

8 A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por 

via venosa. 

4,13  
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 Os resultados referentes a esta pergunta estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Medidas de tendência, definidas pelo grupo, dos itens da segunda pergunta da segunda rodada para o 

consenso. 

PRUMC MÉDIA MODA MEDIANA 
DESVIO 

PADRÃO 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão como 

xaropes, soluções ou suspensões, o que dificulta a 

administração. 

4,53 5 5 0,662 

Falta de produtos adequados para crianças em estoque 4,33 5 4 0,802 

Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 

anos. 
4,21 4 4 0,761 

Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 
4,45 5 5 0,791 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 
4,62 5 5 0,621 

Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 
4,17 5 4 0,795 

Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação 

de medicamentos pediátricos 
4,52 5 5 0,772 

A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por 

via venosa. 

4,15 5 4 1,035 

 

Todas as diferenças interquartis foram calculadas e estão apresentadas na Figura 18 

evidenciando que, apesar de algumas medianas terem diminuído de 5 para 4, as diferenças 

interquartis continuaram as mesmas, confirmando o consenso. 
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Figura 18: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da segunda rodada, segundo 

todas as classes de profissionais do estudo.  

 

 O boxplot da segunda rodada confirma o consenso obtido na primeira rodada, e 

também evidencia como a avaliação dos profissionais foi alterada quando precisaram fazer 

uma segunda avaliação, conhecendo os resultados apresentados pelo grupo da primeira etapa. 

Percebe-se que em metade dos problemas, a mediana mudou para 4. Porém mesmo com essa 

mudança as diferenças interquartis se mantiveram, confirmando o consenso e o fato de que 

todos os problemas apresentados foram classificados como de muita ou extrema urgência na 

solução. 

Para confirmar o consenso dentro de cada grupo foi feito também o boxplot de todos 

os problemas relacionados a cada profissional.   
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Figura 19: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da segunda rodada, segundo os 

enfermeiros. 

 

 

 

Figura 20: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da segunda rodada, segundo 

os farmacêuticos. 
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Figura 21: Classificação da prioridade de resolução de todos os problemas da segunda rodada, 

segundo os médicos. 

  

As Figuras 19, 20 e 21 mostram que no grupo dos enfermeiros e dos farmacêuticos 

alguns problemas aumentaram a diferença interquartil. No grupo dos médicos confirmou 

ainda mais o consenso, diminuindo as diferenças interquartis nos problemas 3, 4, 5 e 6.  

Posteriormente, foi correlacionado cada problema com as respostas por profissional, 

mostrando os problemas onde a mediana se alterou qual grupo contribuiu para esta nova 

avaliação. 
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Figura 22: Classificação da prioridade de resolução do 

problema 1, da segunda questão na segunda rodada, 

segundo cada classe de profissional.  

 

 

Figura 23: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 2, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

  
Figura 24: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 3, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

Figura 25: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 4, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 
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Figura 26: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 5, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

Figura 27: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 6, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

  
Figura 28: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 7, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

Figura 29: Classificação da prioridade de resolução 

do problema 8, da segunda questão na segunda 

rodada, segundo cada classe de profissional. 

 

Na segunda avaliação dos enfermeiros houve uma modificação na classificação dos 

problemas 1 e 2, estes problemas foram: Características fisiológicas dos pacientes pediátricos 

de 0 a 2 anos e a carência de medicamentos adequados a terapia pediátrica. Nesta etapa eles 

foram entendidos como menos prioritários. A mudança da classificação indica que estes 

participantes entendem que os problemas relacionados diretamente a administração dos 

medicamentos, como efetuar uma diluição, um fracionamento ou estabelecer tabelas de 

estabilidade, são mais críticos. 



77 

 

O problema 08 também teve classificação alterada pelo grupo dos farmacêuticos. O 

problema refere-se à lista de padronização de medicamentos. Este problema foi avaliado 

como grau 05 de prioridade na primeira fase por todos os grupos e na segunda fase como grau 

04, com aumento da diferença interquartil para farmacêuticos. 

Nesta segunda fase também foi feito o teste de Kruskal-Wallis (Tabela 16) para 

identificar se houve alteração no perfil apresentado na primeira fase. 

 

Tabela 16: Teste Kruskal-Wallis para os resultados da segunda pergunta da segunda rodada 

Problema Problemas encontrados P valor 

1 Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 0.5611 

2 Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica. 0.07197 

3 Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria. 0.4622 

4 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções 

ou suspensões, o que dificulta a administração. 
0.0204 

5 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 
0.4184 

6 

Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para administração 

em vias que não se adequam aos pacientes de pequena idade. A inexistência 

do medicamento na forma adequada para administração oral pode levar o 

paciente a receber o mesmo por via venosa. 

0.1537 

7 Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos 0.4496 

8 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade 

de saúde. 
0.8838 

 

 Todos os “p-valores” do teste Kruskal-Wallis foram ≥ 0,05, evidenciando que as 

médias obtidas não são diferentes entre os grupos, sugerindo que as avaliações dos 

especialistas são consenso também entre os grupos. Excetua-se a isso o problema 4 onde há 

evidencia que, pelo menos um grupo, não possui médias iguais a dos outros, que neste caso 

foi no grupo dos enfermeiros. O problema 4 refere-se a dificuldade de administração de 

medicamentos que não estão sob formas farmacêuticas líquidas, fato que afeta diretamente o 

serviço do profissional de enfermagem e pode explicar porque a avaliação do enfermeiro é 

diferente dos demais profissionais. 

Assim, a classificação do grau de prioridade dado pelo grupo, feita no segundo 

questionário mostrou-se diferente, sugerindo que a opinião de cada especialista foi 
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reestabecida quando tomaram conhecimento da opinião do grupo, estabelecendo novo ranking 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17: Segundo ranking de prioridades 
Classificação Problema 

1º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

2º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração. 

3º 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de medicamentos 

pediátricos 

4º 
Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos 

medicamentos. 

5º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 

6º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 

7º 
A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral pode 

levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

8º 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 

 

 Neste novo ranking é possível destacar que a questão do “medicamento pediátrico não 

estar na dose adequada, necessitando de diluição ou fracionamento” foi classificado, pelo 

grupo, como item mais prioritário a ser resolvido, confirmando o que foi relatado pelos 

profissionais na pergunta aberta da primeira fase, quando se observou que vários relataram 

sobre a dificuldade na necessidade de diluição e/ou fracionamento do medicamento. 

O PRUMC “Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos 

medicamentos” ficou na mesma classificação estabelecida na primeira etapa. 

 O problema que era mais prioritário na primeira classificação: “Os medicamentos que 

as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou suspensões, o que dificulta a 

administração”, nesta segunda avaliação foi para o segundo grau de prioridade evidenciando 

que este é um dos problemas mais urgentes em ser solucionado. 

 A questão da administração do medicamento pela via intravenosa e a falta de 

informação sobre a padronização da unidade de saúde continuaram mostrando-se problemas 

de solução menos urgente. 
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 Conforme feito na primeira etapa, os resultados também foram segregados por 

formação profissional, as tabelas 18 e 19 referem-se aos resultados encontrados no grupo dos 

enfermeiros. 

 

Tabela 18: Resultados das medidas de tendência dos enfermeiros para segunda pergunta da segunda rodada 

PRUMC MÉDIA MODA MEDIANA 
DESVIO 

PADRÃO 

Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração. 

4,18 5 4 0,809 

Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 
3,88 5 4 1,111 

Características fisiológicas dos pacientes 

pediátricos de 0 a 2 anos. 
4,00 5 4 1,000 

Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 
4,65 5 5 0,606 

Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão na dose adequada sendo necessária a diluição 

ou fracionamento. 

4,71 5 5 0,470 

Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 
4,24 4 4 0,664 

Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 
4,44 5 4,5 0,629 

A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

4,00 5 4 0,935 

 

Tabela 19: Segundo ranking de prioridades para enfermeiros 

Classificação Problema 

1º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

2º 
Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dosmedicamentos. 

3º 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 

4º 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade 

de saúde. 

5º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções 

ou suspensões, o que dificulta a administração. 

6º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 

6º 
A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral 

pode levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

7º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 
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Os enfermeiros concordam com o grupo na classificação do problema mais prioritário, 

isto é, definem que a questão da necessidade de diluição e fracionamento do medicamento é o 

mais urgente a ser resolvido. 

Os três PRUMC classificados pela enfermagem com os maiores graus de prioridade se 

relacionam entre si, na medida em que, se a farmácia hospitalar não manipula, esta função 

recai sobre a enfermagem, que vai precisar diluir ou fracionar, e também de informações 

acerca da estabilidade e compatibilidade dos itens a serem diluídos. Portanto pode-se dizer 

que a classificação dos graus de prioridade dada pela enfermagem é fiel à realidade vivida por 

estes profissionais de saúde. 

As questões relativas à administração por via venosa e as características fisiológicas 

dos pacientes pediátricos de zero a dois anos, são menos prioritárias para enfermagem, assim 

como é para o grupo todo. É possível dizer que o ranking feito pela enfermagem é bastante 

similar ao ranking do grupo total. 

 As tabelas 20 e 21 referem-se aos resultados encontrados no grupo dos farmacêuticos. 

 

Tabela 20: Resultados das medidas de tendência dos farmacêuticos para segunda pergunta da segunda rodada 

PRUMC MÉDIA MODA MEDIANA 
DESVIO 

PADRÃO 

Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração. 

4,60 5 5 0,503 

Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 
4,60 5 5 0,503 

Características fisiológicas dos pacientes 

pediátricos de 0 a 2 anos. 
4,25 4 4 0,639 

Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 
4,35 5 5 0,988 

Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão na dose adequada sendo necessária a diluição 

ou fracionamento. 

4,50 5 5 0,688 

Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 
4,10 5 4 0,852 

Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 
4,45 5 5 0,999 

A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

4,15 4 4 0,813 
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Tabela 21: Segundo ranking de prioridades para farmacêuticos 

Classificação Problema 

1º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração. 

1º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 

2º 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

3º 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de medicamentos 

pediátricos 

4º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos medicamentos. 

5º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 

6º 
A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral pode 

levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

7º Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de saúde. 

 

Para o grupo dos farmacêuticos, dois problemas se apresentam com o mesmo grau de 

prioridade sendo os mais urgentes a serem sanados, o que se relaciona com a dificuldade na 

administração de formas farmacêuticas que não estão na forma líquida, que traz conforto e 

facilidade na administração, e a questão da falta, em estoque, de produtos adequados para 

crianças. Neste ponto tem-se um item de bastante divergência com o grupo da enfermagem, 

que julga a falta em estoque de medicamentos adequados para crianças como sendo o 

problema com menor grau de prioridade. 

Da mesma forma que o grupo dos enfermeiros, o grupo dos farmacêuticos julga a falta 

de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de medicamentos como tendo o 

terceiro grau de prioridade.  

O PRUMC relacionado à necessidade de diluição ou fracionamento se apresenta como 

tendo o segundo grau de prioridade. Neste ponto, também se pode relacionar a classificação 

dada pelos farmacêuticos com a dos enfermeiros, mostrando que os dois grupos consideram 

urgente à solução deste problema. 

As tabelas 22 e 23 referem-se aos resultados encontrados no grupo dos médicos. 
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Tabela 22: Resultados das medidas de tendência dos médicos para segunda pergunta da segunda rodada 

PRUMC MÉDIA MODA MEDIANA 
DESVIO 

PADRÂO 

Os medicamentos que as crianças precisam 

não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração. 4,81 5 5 0,544 

Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 4,38 4 4 0,619 

Características fisiológicas dos pacientes 

pediátricos de 0 a 2 anos. 4,38 4 4 0,619 

Falta de informação sobre estabilidade, 

diluição e compatibilidade dos medicamentos 4,38 5 4,5 0,719 

Os medicamentos que as crianças precisam 

não estão na dose adequada sendo necessária a 

diluição ou fracionamento. 4,69 5 5 0,704 

Falta de informação sobre a lista de 

medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 4,19 5 4 0,911 

Falta de estrutura nas farmácias hospitalares 

para manipulação de medicamentos 

pediátricos 4,69 5 5 0,602 

A inexistência do medicamento na forma 

adequada para administração oral pode levar o 

paciente a receber o mesmo por via venosa. 4,31 5 5 1,401 

 

Tabela 23: Segundo ranking de prioridades para médicos 

Classificação Problema 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração. 

2º Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

2º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de medicamentos 

pediátricos 

3º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos medicamentos. 

3º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 

3º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 

4º A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral pode levar 

o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

5º Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de saúde. 

 

Para o grupo dos médicos e para o grupo dos farmacêuticos, o problema prioritário é o 

mesmo e se relaciona com a dificuldade de administração de medicamentos que não se 

apresentam em formas farmacêuticas líquidas. Para os três grupos os problemas relacionados 

à diluição e/ou fracionamento e falta de estrutura nas farmácias hospitalares estão como 
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segundo e terceiro graus de prioridade, respectivamente, demostrando uma mesma visão dos 

três grupos. 

Assim como para enfermeiros e farmacêuticos, o grupo dos médicos também julga que 

os problemas relacionados à via venosa e as características fisiológicas são os de menor 

prioridade a serem solucionados. Diferente dos enfermeiros, médicos e farmacêuticos julgam 

a falta de informação sobre a lista de padronização como o item com menor grau de 

prioridade na solução. 

 

Terceira pergunta da segunda etapa 

 O objetivo desta pergunta foi confirmar o ranking da pergunta anterior, porém agora 

solicitando que o participante faça o seu ranking individualmente, e incluindo os novos 

problemas para serem classificados. O quadro 07 transcreve a questão 3.  

Quadro 07: Reprodução da terceira pergunta da segunda etapa 

“Agora gostaríamos de saber o seu ranking! Na primeira coluna temos o Ranking do grupo... 

Diga-nos se concorda, ou se não concordar, faça o seu ranking na terceira coluna: 

Os quatro últimos problemas são novos e não temos a opinião do grupo sobre a colocação no 
ranking, portanto diga apenas em que posição eles estariam para você:” 

 

Ranking Problema Seu Ranking 

De 1 a 12 

1° Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração.  

 

2° Falta de produtos adequados para crianças em estoque  

3° Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos.  

4° Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos 

medicamentos 

 

5° Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

 

6° Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 

 

7° Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 

 

8° A inexistência do medicamento na forma adequada para administração 

oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

 

 Falta de dados científicos de medicamentos utilizados em crianças  

 Falta de materiais adequados  

 Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso  

 Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros  
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 Para quantificar os resultados e correlacionar todas as classificações individuais, a 

metodologia utilizada foi a seguinte: Foi estabelecida uma valoração para cada grau de 

prioridade de acordo com a Tabela 24. O grau 01 de prioridade recebeu o valor maior (12) , 

pois é a classificação de solução mais urgente. 

Tabela 24: Tabela de correlação dos graus de prioridades com a valoração de cada um 

Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valor 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 E, para compilar os dados, foi feito o somatório dos valores encontrados em cada 

problema, sendo definidos, em ordem decrescente (do mais prioritário para o menos 

prioritário), os graus de prioridade da cada PRUMC (Tabela 25). 

 

Tabela 25: Resultados dos rankings dados pelo grupo nas duas rodadas e na classificação individual 

 

Ranking 

individual 

 

Problema 

Ranking 

primeira 

rodada 

Ranking        

segunda rodada 

1° Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração.  

1º 2º 

2° Falta de produtos adequados para crianças em estoque 2º 5º 

3º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 

4º 4º 

4º Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

na dose adequada sendo necessária a diluição ou 

fracionamento. 

5º 1º 

5º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos 

de 0 a 2 anos. 

3º 6º 

6° A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

8º 7º 

7° Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 

7º 3º 

8° Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 

6º 8º 

9° Falta de dados científicos de medicamentos utilizados 

em crianças 

  

10° Falta de entendimento dos cuidadores da maneira 

correta do uso 

  

11º Falta de materiais adequados   

12º Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros   
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Percebe-se que, quando o especialista categoriza seu próprio ranking, os cinco 

problemas classificados como mais prioritário são os mesmos da classificação do grupo da 

primeira rodada; apenas se deslocam nas posições, porém se mantém entre os cinco primeiros. 

Este fato ocorre também quando compara-se a classificação individual com a segunda rodada, 

onde apenas o PRUMC relacionado à falta de estrutura nas farmácias hospitalares dá lugar ao 

relacionado às características fisiológicas dos pacientes pediátricos, entre os cinco 

classificados com os maiores graus de prioridade na solução. 

O PRUMC relacionado à via intravenosa continua entre os de menor prioridade, e os 

problemas inseridos no trabalho pelas referências dos profissionais também se mostraram 

itens de menor prioridade na solução. 

Nesta etapa do estudo, três profissionais, dois enfermeiros e um médico, não definiram 

a colocação de quatro problemas nos caso dos enfermeiros e de cinco problemas no caso do 

médico e, consequentemente, não houve possibilidade de realizar testes estatísticos. Desta 

forma, apenas foram correlacionados os rankings obtidos pelo grupo e por cada grupo 

profissional (Tabelas 26 - 28).  
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Tabela 26: Resultados dos rankings de prioridades dados pelos enfermeiros nas duas rodadas e na classificação 

individual 

 

Ranking 

individual 

 

Problema 

Ranking 

primeira 

rodada 

Ranking        

segunda rodada 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração.  

1º 5º 

2º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 

2º 2º 

3º Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

na dose adequada sendo necessária a diluição ou 

fracionamento. 

4º 1º 

4º Falta de produtos adequados para crianças em estoque 3º 7º 

5º A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

5º 6º 

6º Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 

4º 4º 

7º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos 

de 0 a 2 anos. 

3º 6º 

8º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 

5º 3º 

9º Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros   

10º Falta de entendimento dos cuidadores da maneira 

correta do uso 

  

11º Falta de dados científicos de medicamentos utilizados 

em crianças 

  

12º Falta de materiais adequados   

 

Percebe-se que os cinco problemas classificados como mais prioritários 

individualmente, são os mesmos da primeira rodada do consenso para o grupo de enfermeiros, 

apenas variando a ordem de classificação. Quando correlacionada com a segunda rodada do 

consenso, apenas 3 dos cinco primeiros se mantém: “a falta de informação sobre diluição e 

compatibilidade”, “a falta do medicamento na forma farmacêutica líquida” e “a necessidade 

de diluição e fracionamento”. 

Em estudo conduzido por Costa, Lima e Coelho (2009), a carência de formulações de 

uso oral, a falta de injetáveis ou de injetáveis com concentrações adequadas, a presença na 

composição de produtos farmacêuticos de aditivos capazes de causar eventos adversos em 

pacientes, e a dificuldade na obtenção de informações sobre doses de uso pediátrico, foram os 

problemas mais citados pelos entrevistados no estudo realizado. A inexistência de 

formulações líquidas de vários medicamentos para uso oral foi o problema mais citado nas 
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entrevistas. Portanto, principalmente na visão do enfermeiro, que é o profissional que 

administra medicamentos, os três problemas mais prioritários eleitos pelo grupo, confirmam 

dados científicos relatados na literatura. 

Tabela 27: Resultados dos rankings de prioridades dados pelos farmacêuticos nas duas rodadas e na classificação 

individual 

 

Ranking 

individual 

 

Problema 

Ranking 

primeira 

rodada 

Ranking        

segunda rodada 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração.  

2º 1º 

2º Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 

1º 1º 

3º Os medicamentos que as crianças precisam não 

estão na dose adequada sendo necessária a diluição 

ou fracionamento. 

6º 2º 

4º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 

5º 4º 

5º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos 

de 0 a 2 anos. 

2º 5º 

6º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 

4º 3º 

7º A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

7º 6º 

8º Falta de dados científicos de medicamentos 

utilizados em crianças 

  

9º Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 

3º 7º 

10º Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros   

11º Falta de entendimento dos cuidadores da maneira 

correta do uso 

  

12º Falta de materiais adequados   

 

Para os farmacêuticos os mesmos problemas são definidos como de maior prioridade 

em todos os momentos, o relacionado aos medicamentos não estarem na forma farmacêutica 

líquida e a falta de produtos adequados para crianças em estoque.   
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Tabela 28: Resultados dos rankings de prioridades dados pelos médicos nas duas rodadas e na classificação 

individual 

 

Ranking 

Individual 

 

Problema 

Ranking 

primeira 

rodada 

Ranking        

segunda rodada 

1º Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

como xaropes, soluções ou suspensões, o que 

dificulta a administração.  

2º 1º 

2º Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 

1º 3º 

3º Os medicamentos que as crianças precisam não estão 

na dose adequada sendo necessária a diluição ou 

fracionamento. 

2º 2º 

4º Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos 

5º 3º 

5º A inexistência do medicamento na forma adequada 

para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa. 

7º 4º 

6º Características fisiológicas dos pacientes pediátricos 

de 0 a 2 anos. 

3º 3º 

7º Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos 

4º 2º 

8º Falta de dados científicos de medicamentos utilizados 

em crianças 

  

9º Falta de materiais adequados   

10º Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 

6º 5º 

11º Falta de entendimento dos cuidadores da maneira 

correta do uso 

  

12º Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros   

 

Para os médicos os problemas com os três primeiros graus de prioridade nos três 

momentos são os mesmos, apenas alterando a colocação no ranking. 

A falta de produtos adequados à terapia pediátrica foi identificada neste trabalho como 

um dos problemas mais prioritários a serem resolvidos. Aproximadamente 75% dos 

medicamentos prescritos em pediatria não foram adequadamente estudados nesta população. 

Dessa forma, a prática da terapia medicamentosa em crianças pode resultar em aumento dos 

riscos de ocorrerem erros e eventos adversos (SULLIVAN, 2004). 
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Reconhecer que os erros de medicação são frequentes e identificar seus padrões e 

causas no cotidiano da prática de atendimento à criança é apenas o primeiro passo para 

diminuição dos riscos de sua ocorrência (FERNANDEZ e GILLIS-RING, 2003).  

A instituição de programas de educação permanente tem se mostrado efetiva na 

prevenção de erros de medicação. Estudos mostram que um dos principais fatores que 

contribuem para a ocorrência de erros é a falta de acesso a informações sobre os 

medicamentos por parte de todos os profissionais envolvidos no processo de medicação, 

conforme este estudo também sugere. Adicionalmente, o uso de protocolos assistenciais no 

planejamento da assistência permite a implementação mais segura da terapia medicamentosa e 

pode ser usado como estratégia de solução (TRANQUITELLI e CIAMPONE, 2007; 

PEDREIRA et al., 2006). 

A atuação clínica dos farmacêuticos nas unidades de atendimento tem sido descrita 

como estratégia de prevenção e redução de erros com medicamentos em pediatria, 

especialmente em unidade intensivas pediátricas. Estudo recente concluiu que 81% dos erros 

de medicação entre crianças hospitalizadas poderiam ter sido evitados se o farmacêutico fosse 

um profissional integrante da equipe multiprofissional (FORTESCUE et al, 2003). 

O problema da administração de medicamentos por via parenteral foi classificado 

neste estudo como um problema de muita prioridade na solução. No entanto, ocupou as 

últimas colocações nos rankings de prioridade, divergindo dos trabalhos encontrados na 

literatura sobre este PRUMC, nesses estudos os principais fatores de risco extrínsecos são os 

procedimentos invasivos, incluindo, portanto, a terapia medicamentosa endovenosa (JARVIS, 

2004). 

O farmacêutico, dentro da perspectiva do trabalho multidisciplinar, deve assessorar a 

equipe de enfermagem em aspectos relacionados à diluição, incompatibilidades e interações, 

problema que ocupou as primeiras colocações de prioridade neste trabalho. O manual de 

medicamentos parenterais é um exemplo de trabalho multidisciplinar, com impacto nas ações 

de controle de infecções e qualidade da assistência (SOUZA et al., 2008). 

No mercado farmacêutico, há os medicamentos parenterais que também não são 

adequados à faixa etária pediátrica. Peterlini e colaboradores (2003) mostraram que nenhum 

dos 41 medicamentos prescritos possuía apresentação pediátrica, acarretando em alguns 

casos, maior manipulação durante o preparo, risco de contaminação e perda de estabilidade. 

O fármaco mais referido como não disponível no Brasil na forma injetável, embora 

seja considerado necessário, é o paracetamol segundo Costa, Lima e Coelho (2009). A 
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necessidade de antitérmicos injetáveis, manifestada pelos pediatras, pode ser verificada em 

outro estudo realizado, no qual se verificou uma elevada prevalência de uso da dipirona 

injetável, visto ser este o único antitérmico disponível nessa forma farmacêutica no Brasil 

(GONDIM, 2003). 

Considera-se que a falta de formulações e apresentações de medicamentos 

especificamente direcionados à faixa etária pediátrica, além de preocupante, constitui um 

desafio na busca da qualidade de assistência prestada à criança. As equipes de enfermagem, 

de farmacêuticos, de médicos e de gestores dos serviços de saúde devem direcionar esforços 

para modificar esse cenário. 

Em alguns hospitais, uma estratégia criada para diminuir os impactos desse problema 

refere-se à implantação de centrais de preparo de misturas intravenosas. A centralização do 

preparo promove utilização mais racional de medicamentos nos hospitais e diminui erros de 

medicação (SOUZA et al., 2008). 

Uma estratégia para incentivar a redução do tempo de tratamento com medicamentos 

parenterais, em especial com antimicrobianos, é a terapia sequencial. Este é o termo 

empregado para designar a conversão do tratamento antimicrobiano por via endovenosa para 

via oral, empregando o mesmo fármaco. A diminuição das complicações associadas à terapia 

endovenosa, o conforto da administração por via oral e a possibilidade de alta hospitalar 

precoce também são fatores que mostram a importância da terapia sequencial para o controle 

de infecções hospitalares e gestão dos custos assistenciais (LELEKIS e GOULD, 2001). 

Portanto é necessário não apenas que a indústria desenvolva medicamentos injetáveis 

adequados ao perfil pediátrico, mas também medicamentos orais, principalmente de formas 

farmacêutica líquidas com sabor agradável e comodidade posológica, beneficiando não só a 

adesão ao tratamento quanto à diminuição dos riscos inerentes à terapia parenteral. 

Cabe ao farmacêutico, avaliar a prescrição antes do preparo e fazer as devidas 

correções, além de informar aos médicos sobre os problemas encontrados e a maneira de 

evitá-los (KOREN e HASLAM, 1994). No Brasil é atribuição inerente ao farmacêutico, 

avaliar a prescrição quanto à concentração e compatibilidade físico-química dos componentes, 

dose e via de administração, forma farmacêutica e o grau de risco (BRASIL, 2007). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Levando em conta que as crianças possuem diferenças fisiológicas importantes, que 

devem ser levadas em conta na terapia medicamentosa pediátrica, e que a falta de 

medicamentos desenvolvidos especificamente para crianças é um grave problemas de saúde, 

este trabalho buscou conhecer, entender e priorizar os problemas relacionados à gestão técnica 

da assistência farmacêutica no uso de medicamentos em crianças. 

Ao final do trabalho foi estabelecido o seguinte ranking de prioridades na solução dos 

problemas relacionados ao uso de medicamentos em crianças: 

Tabela 29: Ranking final 

Ordem decrescente de 

prioridades 

Problemas relacionados ao uso de medicamentos em crianças 

01° Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções 

ou suspensões, o que dificulta a administração. 

02° Falta de produtos adequados para crianças em estoque. 

03° Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade dos 

medicamentos. 

04° Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

05° Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 

06° A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral 

pode levar o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

07° Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos. 

08° Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 

09° Falta de dados científicos de medicamentos utilizados em crianças. 

10° Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso. 

11° Falta de materiais adequados. 

12° Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros. 

A maior conclusão que este trabalho mostra é que todos os problemas encontrados são 

de extrema prioridade na solução, e que quando buscamos um consenso que define o ranking 

de prioridades, cinco problemas mais prioritários a serem resolvidos mostram-se repetidas 

vezes nas mesmas posições no ranking de prioridades. 
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Tabela 30: Rankings finais por especialistas 

Problema PRUMC Grupo Enfermeiro Farmacêutico Medico 

4 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão como 

xaropes, soluções ou suspensões, o que dificulta a 

administração. 
1°

 1º
 

1º
 

1º
 

2 Falta de produtos adequados para crianças em estoque. 2°
 4º

 
2º

 
2º

 

7 
Falta de informação sobre estabilidade, diluição e 

compatibilidade dos medicamentos. 
3°

 7º
 

5º
 

6º
 

5 
Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 4°
 2º

 
4º

 
4º

 

1 
Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 

anos. 5°
 3º

 
3º

 
3º

 

6 

A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo 

por via venosa. 
6°

 6º
 

9º
 

10º
 

5 
Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para 

manipulação de medicamentos pediátricos. 7°
 8º

 
6º

 
7º

 

8 
Falta de informação sobre a lista de medicamentos 

padronizados na unidade de saúde. 8°
 5º

 
7º

 
5º

 

9 
Falta de dados científicos de medicamentos utilizados em 

crianças. 
9°

 11º
 

8º
 

8º
 

11 
Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do 

uso. 10°
 12º

 
12º

 
9º

 

10 Falta de materiais adequados. 11°
 10º

 
11º

 
11º

 

12 Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros. 12°
 9º

 
10º

 
12º

 

 

O problema relacionado à dificuldade de administração por conta dos medicamentos 

não estarem em formas farmacêuticas líquidas é bastante relatado na literatura e neste trabalho 

foi confirmado. A dificuldade dos profissionais de saúde quando precisam administrar a 

crianças um medicamento sob a forma farmacêutica sólida pode gerar muitos riscos aos 

pacientes, por diversas vezes são necessárias diluições ou fracionamentos que podem levar e 

erros de dose e/ou preparo de novas soluções sem conhecimento de compatibilidade ou 

estabilidade.  
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A falta de produtos adequados para crianças em estoque também foi avaliado como 

nas primeiras posições do ranking de prioridades, o desenvolvimento de formulações 

apropriadas para crianças representa um desafio para ao mercado de medicamentos 

pediátricos. As formas farmacêuticas mais conhecidas e de fácil aceitação pelos adultos, 

comprimidos e cápsulas, não são compatíveis com as particularidades de pacientes pediátricos 

das primeiras fases da vida.  

Muitos medicamentos utilizados em crianças baseiam-se em modificações de 

formulações para adultos, ignorando-se as diferenças entre crianças e adultos e submetendo-as 

aos riscos de eficácia não comprovada e de possíveis efeitos colaterais não avaliados. Este 

problema foi evidenciado também pelo consenso gerado nesta pesquisa que classificou o 

problema “Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos” como de 

extrema prioridade e nas primeiras colocações no ranking. 

Para estabelecermos estratégias de solução para o enfrentamento desses problemas, 

que levam tantos prejuízos à população pediátrica é preciso identificar, entender e priorizar os 

problemas. Desta forma é preciso planejar, e planejar em “Saúde” não é tarefa fácil, pois na 

maioria das vezes lidamos com problemas não estruturados onde as soluções dependem 

muitas vezes de recursos em outras esferas e da interação dos diversos atores envolvido. Esta 

pesquisa dá o primeiro passo para estruturação de um Planejamento Estratégico Situacional, 

selecionando, compreendendo e analisando os PRUMC, podendo consequentemente auxiliar 

no desenvolvimento de políticas públicas que busquem a melhora nas terapias 

medicamentosas em crianças e consequentemente o uso racional e o acesso a medicamentos 

para a população pediátrica. 

Pensando em perspectivas futuras, uma das estratégias de estímulo ao 

desenvolvimento e a produção de medicamentos para crianças no país seria a elaboração de 

uma lista específica de medicamentos essenciais para crianças no Brasil. Implantando uma 

política abrangente com foco na assistência farmacêutica em pediatria, possibilitando a 

pesquisa de fármacos adequados à realidade pediátrica e a inclusão de formulações pediátricas 

que necessitam ser incluídas na RENAME. 

Outros achados muito interessantes desta pesquisa foram as avaliações dos problemas 

por grupo profissional (enfermeiros, farmacêuticos e médicos), que mostraram diferenças nas 

percepções e nos níveis de importância dados a cada problema. Estas diferentes percepções 

podem servir de substratos para elaboração de estratégias de sensibilização profissional, seja 
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por campanhas ou por treinamentos, viabilizando e aumentando as possibilidades de sucesso 

numa mudança de panorama.  
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8APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE A – Modelo da Carta-convite 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

ALUNA DE MESTRADO: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA - TURMA – 2014 

 

CARTA-CONVITE 

 

Prezado Dr. 

Gostaríamos de convidar V.S. para participar, como especialista-colaborador, no 

projeto de dissertação de Mestrado da aluna Ana Claudia Alves da Silva, da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal Fluminense, intitulado Principais problemas relacionados a 

medicamentos em pediatria – Um estudo Delphi. 

O principal objetivo do trabalho é realizar a priorização dos problemas relacionados à 

gestão técnica da assistência farmacêutica no uso de medicamentos para crianças com idade 

entre zero e dois anos de idade, por meio de um consenso de especialistas, no intuito de 

definir estratégias para enfrentamentos desses problemas. 

Para compor o grupo de especialistas serão convidados profissionais de saúde 

especialistas em pediatria, e/ou que tenham pelo menos um ano de experiência em pediatria 

além de pesquisadores da área. Os participantes não terão nenhum tipo de remuneração 

financeira, nem nenhum direito de publicação dos conteúdos enviados. 

Embora, esteja prevista a divulgação do nome dos membros participantes, após a 

conclusão do projeto, será garantida a confidencialidade das contribuições, pois em nenhum 

momento será relacionada à informação fornecida ao nome do especialista. A divulgação dos 

nomes, como especialista-colaborador nesse trabalho, somente ocorrerá com os participantes 

que,ao aceitarem este convite, participarem de todas as etapas e autorizarem a referida 

conduta. 
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Sua participação, caso aceite, se dará em três momentos distintos no decorrer de um 

período previsto de dois meses. Toda a comunicação será centrada na comunicação escrita, 

preferencialmente por e-mail. Os questionários incluem perguntas abertas e fechadas. As 

respostas obtidas serão sistematizadas sob a forma de resumo e enviadas a cada nova 

interrogação, permitindo um aprendizado pelo grupo. Estima-se que, a cada contato, o retorno 

das informações requeridas a V. S., se faça em 15 dias corridos. Esse prazo é muito 

importante para que o bom andamento do trabalho seja mantido. Portanto, não poderá sofrer 

modificações. 

Ainda que o tempo a ser dedicado às respostas seja pequeno, entendo que suas 

atividades diárias podem impedir suas possibilidades de participação, assim fique 

completamente à vontade em sua resposta. A recusa não lhe trará nenhum tipo de prejuízo. 

Vale ressaltar que sua participação é absolutamente voluntária e será firmada, em um 

próximo contato, por meio de assinatura em termo de consentimento livre e esclarecido, 

elaborado com base na Resolução 466/12, sendo garantido o direito de desistência a qualquer 

momento. 

Á disposição para quaisquer esclarecimentos, 

_____________________________________________ 

Pesquisadora/Aluna Responsável: Ana Claudia Alves da Silva 

Aluna do Mestrado Profissional em Gestão e Administração da Assistência Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

Acas_quim@yahoo.com.br 

Tel: 99271-6688 

Orientadora: Dra Debora Omena Futuro 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

dfuturo@id.uff.br 

Orientadora: Dra. Selma Rodrigues de Castilho 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

selmarc@globo.com 

mailto:selmarc@globo.com
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8.2APÊNDICE B –Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título da pesquisa: PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS 

EM PEDIATRIA – UM ESTUDO DELPHI 

Pesquisador responsável: Ana Claudia Alves da Silva  

Instituição: Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia 

 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:____________RG: ________________________ 

 

O Sr.(a) está sendo convidado para participar do projeto de pesquisa: Principais 

problemas relacionados a medicamentos em pediatria – Um estudo Delphi. Este documento 

visa firmar sua participação, uma vez que acedeu ao convite anteriormente enviado, como 

voluntário especialista-colaborador, no projeto de dissertação de Mestrado da aluna Ana 

Claudia Alves da Silva, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

O principal objetivo do trabalho é realizar a priorização dos problemas relacionados à 

gestão técnica da assistência farmacêutica no uso de medicamentos para crianças com idade 

entre zero e dois anos de idade, por meio de um consenso de especialistas, no intuito de 

definir estratégias para enfrentamentos desses problemas. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a questionários. A cada 

questionário serão enviados resumos das respostas coletadas no anterior, todavia, em nenhum 

momento será relacionado o nome do especialista-colaborador à informação fornecida. 

Por intermédio deste Termo, são garantidos a V.S. os seguintes direitos: (1) solicitar, a 

qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esse estudo; (2) ampla possibilidade de negar-

se a responder a quaisquer questões ou fornecer informações que julgue prejudicial a sua 

integridade física, moral e social; (3) desistir a qualquer momento de participar e retirar o seu 

consentimento; (4) ter seu nome divulgado ou não junto com os resultados finais da pesquisa. 
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Preencha por gentileza seu interesse, ou não em ter seu nome ser divulgado junto, e 

apenas, com os resultados finais da pesquisa: 

(   ) Autorizo que meu nome seja divulgado junto com os resultados finais da pesquisa. 

(  ) Não autorizo que meu nome seja divulgado junto com os resultados finais da 

pesquisa. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

a qualquer momento. A via original permanecerá arquivada com o pesquisador/aluno da 

Faculdade de Farmácia, responsável pelo estudo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

Rua Marques do Paraná 303, 4º andar – Centro – Niterói – RJ – CEP:24.030-210 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

   

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

______________________________________________________________________ 

Pesquisadora/Aluna Responsável: Ana Claudia Alves da Silva 

Aluna do Mestrado Profissional em Gestão e Administração da Assistência Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

Acas_quim@yahoo.com.br 

Tel: 99271-6688 

Orientadora: Dra Debora Omena Futuro 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

dfuturo@id.uff.br 

Orientadora: Dra. Selma Rodrigues de Castilho 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

selmarc@globo.com 

  

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:selmarc@globo.com
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8.3 APÊNDICE C – Formulário da primeira etapa 

 

 
 

Olá, Você aceitou participar do projeto: Principais problemas relacionados a 

medicamentos em pediatria, um estudo Delphi. Ele tem como objetivo priorizar dos 

problemas relacionados à gestão técnica da assistência farmacêutica, no uso de medicamentos 

para crianças com idade entre zero e dois anos de idade, por meio de um painel de 

especialistas. 

A sua colaboração neste projeto consiste em participar de um consenso de 

especialistas. Você vai atribuir valores de prioridade, e ao final do processo teremos uma 

classificação decrescente de prioridades para os problemas relacionados a medicamentos em 

pediatria. 

Sua participação é importante, pois estaremos discutindo problemas que podem 

colocar em risco o tratamento pediátrico e elencar a prioridade destes problemas pode facilitar 

o estabelecimento de estratégias para solucioná-los.  

Lembre-se, você é livre para não concordar, sugerir novos questionamentos e/ou novas 

respostas para os mesmos, bem como sugerir referências bibliográficas (que poderão ser 

anexadas). O consenso ocorrerá quando for atingido um percentual de 70% de concordância. 

 

 

AJUDE-NOS A CONHECER VOCÊ 

 

 

1. Formação profissional (  ) Médico (  ) Enfermeiro (  ) Farmacêutico 

 

 

 

2. Nível de formação: (  ) Pós-doutorado (  ) Doutorado (  ) Mestrado 

 (  ) Especialização / Residência (  ) Graduação 

 

 

 

3. Anos de experiência em pediatria (  ) 1 a 2 (  ) 2 a 5 (  ) 5 ou mais 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

 

MESTRADO PROFISSIONAL E GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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QUESTÕES PARA CONSENSO 

 

 

1. Os principais problemas observados na administração de medicamentos na prática 

pediátrica foram relatados em diversos trabalhos científicos. Eles estão expostos no quadro 

abaixo. Diga-nos se você concorda (S) ou se discorda (N) que estes são os principais 

problemas observados na sua experiência. 

 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS S N 

Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos.   

Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica.     

Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria.   

Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração.  

  

Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada sendo 

necessária a diluição ou fracionamento. 

  

Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para administração em 

vias que não se adequam aos pacientes de pequena idade. A inexistência do 

medicamento na forma adequada para administração oral pode levar o paciente a 

receber o mesmo por via venosa.  

  

Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos   

Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 

  

 

 

 

2. Caso exista algum problema relacionado a medicamentos pediátricos que fez ou faz parte 

da sua experiência, e não está relatado acima, descreva-o abaixo: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. Precisamos que você indique quais os problemas mais críticos em sua opinião. Você vai 

indicar quais são os problemas que precisam ser resolvidos com maior rapidez. Avalie cada 

item para nos dizer: se você fosse gestor de uma unidade pediátrica qual problema 

solucionaria primeiro? 

Defina a prioridade atribuindo valores onde:  

1 = Nenhuma prioridade 

2= Pouca prioridade 

3 = Alguma prioridade 

4 = Muita prioridade 

5 = Extrema prioridade. 

 

A. As crianças apresentam importantes diferenças e alterações na fisiologia conforme a idade, 

tornando-as especialmente vulneráveis quanto à utilização de medicamentos. Dificuldade 

de deglutição e de acesso venoso foram os problemas mais relatados em estudos anteriores. 

Em sua opinião ter medicamentos disponíveis que tenham facilidade de administração em 

crianças de 0 a 2 anos é de: 

 

 

B. A falta de produtos adequados para uso em crianças é um importante fator de risco de 

reações adversas e intoxicações medicamentosas no país. Não ter o medicamento adequado 

em estoque pode gerar diversos transtornos. No seu entendimento qual a prioridade na 

resolução deste problema? 

 

 

C. A carência de medicamentos em doses pediátricas gera diversos transtornos como: 

rediluições e recálculos de dose. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste 

problema? 

 

D. A prática de triturar e/ou particionar medicamentos sólidos como comprimidos e cápsulas 

pode gerar riscos, pois há a possibilidade de se obter doses incompletas, sobredoses ou 

erros na preparação. No seu entendimento qual a prioridade na resolução deste problema? 
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E. A manipulação de medicamentos de formas farmacêuticas líquidas, como xaropes, 

suspensões e soluções é uma opção para adequação da prescrição, porém a falta de 

estrutura física nas farmácias hospitalares torna essa alternativa rara.  No seu entendimento 

qual a prioridade na resolução deste problema? 

 

 

F. Muitas vezes, por não ter disponível a apresentação adequada do medicamento, a 

prescrição pela via intravenosa pode ser considerada uma opção a uma melhor adequação 

da prescrição, porém pode gerar riscos inerentes a terapias invasivas. No seu entendimento 

qual a prioridade na resolução deste problema? 

 

  

G. A falta de informação sobre medicamentos como: Diluição, compatibilidades, tempo de 

administração aumenta o tempo da enfermagem nos cuidados aos pacientes pediátricos. No 

seu entendimento qual a prioridade na resolução deste problema? 

 

 

H. A falta de conhecimento e/ou a falta de divulgação da padronização de medicamentos da 

unidade de saúde prejudica a adequação da prescrição. No seu entendimento qual a 

prioridade na resolução deste problema? 

 

 

Muito Obrigada! Sua participação foi muito importante. 

Em breve você receberá um email com o resultado deste trabalho e poderá participar da sua 

segunda etapa. Até lá. 
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8.4 Apêndice D: Formulário da segunda etapa 

 

 

 

 
 

 

 

 

Olá, Gostaríamos de começar agradecendo a você, que aceitou e respondeu ao 

primeiro questionário do projeto: Principais problemas relacionados a medicamentos em 

pediatria, um estudo Delphi. Ele tem como objetivo priorizar dos problemas relacionados à 

gestão técnica da assistência farmacêutica, no uso de medicamentos para crianças com idade 

entre zero e dois anos de idade, por meio de um painel de especialistas. 

Como nossa intenção é obter um consenso sobre a prioridade dos problemas, é 

necessária uma segunda etapa, onde você possa, conhecendo com a opinião do grupo, 

confirmar ou não se a sua opinião se mantem.  

Lembre-se, você é livre para não concordar, sugerir novos questionamentos e/ou novas 

respostas para os mesmos, bem como sugerir referências bibliográficas (que poderão ser 

anexadas).  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

 

MESTRADO PROFISSIONAL E GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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QUESTÕES PARA CONSENSO 

 

4. O resultado encontrado foi que a maioria dos participantes concorda que os problemas 

relatados na literatura fazem parte da sua vivência profissional 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS S N 

Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos. 73,6% 26,4% 

Carência de medicamentos adequados à terapia pediátrica.   69,4% 30,6% 

Falta no estoque no hospital de medicamentos para o uso em pediatria. 62,5% 37,5% 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração.  

72,2% 27,8% 

Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose adequada 

sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

79,2% 20,8% 

Os medicamentos que as crianças precisam são preparados para 

administração em vias que não se adequam aos pacientes de pequena idade. 

A inexistência do medicamento na forma adequada para administração oral 

pode levar o paciente a receber o mesmo por via venosa.  

73,6% 26,4% 

Falta de informação sobre estabilidade dos medicamentos 73,6% 26,4% 

Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na unidade 

de saúde. 

70,8% 29,2% 

 

 

 

Algumas experiências foram relatadas como problemas que não foram expostos no 

primeiro questionário, e gostaríamos de saber se concorda (S) ou discorda(N), que são 

problemas vivenciados por você no seu dia a dia: 

 

 

PROBLEMAS RELATADOS PELOS PARTICIPANTES DA PESQUISA S N 

Falta de dados científicos para embasar o uso uma vez que não são realizados ensaios 

clínicos em crianças 

  

Falta de materiais adequados, como seringas específicas para administração oral 

(oralpack) e espaçadores 

  

Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso   

Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros   
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Abaixo descrevemos o resultado encontrado a partir da opinião do grupo, gostaríamos que 

você, agora sabendo o que o grupo pensa, classificasse novamente o grau de prioridade dos 

problemas da mesma forma que fez no primeiro questionário.  

 

Defina a prioridade atribuindo valores onde:  

1 = Nenhuma prioridade 

2= Pouca prioridade 

3 = Alguma prioridade 

4 = Muita prioridade 

5 = Extrema prioridade. 

 

 

Ranking 

 

Problema 

Grau de 

prioridade dado 

pelo grupo 

Defina a seu grau 

de prioridade de 

1 a 5 

1 Os medicamentos que as crianças precisam 

não estão como xaropes, soluções ou 

suspensões, o que dificulta a administração.  

4,65  

2 Falta de produtos adequados para crianças em 

estoque 

4,60  

3 Características fisiológicas dos pacientes 

pediátricos de 0 a 2 anos. 

4,54  

4 Falta de informação sobre estabilidade, 

diluição e compatibilidade dos medicamentos 

4,47  

5 Os medicamentos que as crianças precisam 

não estão na dose adequada sendo necessária 

a diluição ou fracionamento. 

4,44  

6 Falta de informação sobre a lista de 

medicamentos padronizados na unidade de 

saúde. 

4,38  

7 Falta de estrutura nas farmácias hospitalares 

para manipulação de medicamentos 

pediátricos 

4,36  

8 A inexistência do medicamento na forma 

adequada para administração oral pode levar 

o paciente a receber o mesmo por via venosa. 

4,13  
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Agora gostaríamos de saber o seu ranking! Na primeira coluna temos o Ranking do 

gruponos diga se concorda ou se não concordar faça o seu ranking na terceira coluna: 

Os quatro últimos problemas são novos e não temos a opinião do grupo sobre a 

colocação no ranking, portanto diga apenas em que posição eles estariam para você: 

 

 

Ranking 

 

Problema 

Seu 

Ranking 

De 1 a 12 

1° Os medicamentos que as crianças precisam não estão como xaropes, 

soluções ou suspensões, o que dificulta a administração.  

 

2° Falta de produtos adequados para crianças em estoque  

3° Características fisiológicas dos pacientes pediátricos de 0 a 2 anos.  

4° Falta de informação sobre estabilidade, diluição e compatibilidade 

dos medicamentos.  

 

5° Os medicamentos que as crianças precisam não estão na dose 

adequada sendo necessária a diluição ou fracionamento. 

 

6° Falta de informação sobre a lista de medicamentos padronizados na 

unidade de saúde. 

 

7° Falta de estrutura nas farmácias hospitalares para manipulação de 

medicamentos pediátricos 

 

8° A inexistência do medicamento na forma adequada para 

administração oral pode levar o paciente a receber o mesmo por via 

venosa. 

 

 Falta de dados científicos de medicamentos utilizados em crianças  

 Falta de materiais adequados  

 Falta de entendimento dos cuidadores da maneira correta do uso  

 Sobrecarga de trabalho pode induzir a erros  

 

 

Muito Obrigada! Sua participação foi muito importante! 


