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RESUMO 

ALMEIDA, V.S. O Processo de Trabalho de um Time de Medicação na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional 
em Saúde Materno-Infantil, da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ.2013. 
 

 
 
O time de medicação constitui-se como um grupo de trabalho formado por enfermeiros que se 
dedicam a etapas do sistema de medicação, desde a elaboração de protocolos e rotinas até o 
preparo de medicamentos. Criado com foco na mitigação de erros de medicação e com vistas 
a implantação de um novo processo de trabalho relacionado a terapia medicamentosa na 
unidade neonatal. Os objetivos do estudo são: descrever o processo de trabalho do time da 
medicação da unidade  neonatal; analisar o processo de trabalho do time de medicação da 
unidade neonatal. Trata-se de um estudo de abordagem metodológica qualitativa, descritiva 
com o método pesquisa-ação, determinado pelas seguintes etapas: exploratória; tema da 
pesquisa; colocação do problema; seminários; campo de observação amostragem e 
representatividade qualitativa; coleta de dados; aprendizagem; plano de ação e avaliação; e 
divulgação externa. O cenário da pesquisa foi a unidade neonatal do núcleo perinatal do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto; hospital da rede pública do estado, localizado na zona 
norte da cidade do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que compõem o 
time de medicação da unidade neonatal.Os dados revelaram que o ambiente de preparo de 
medicamentos é adequado ao processo de trabalho do time de medicação, exceto com relação 
as dimensões da sala de preparo. Os recursos materiais utilizados são: impressos, material de 
almoxarifado, farmácia, estéril e de apoio. As soluções parenterais na unidade neonatal  
puderam ser caracterizadas. O plano de ação foi definido pelo grupo em: aula expositiva, 
atualização das atribuições da equipe de enfermagem da unidade neonatal, descrição e análise 
do processo de trabalho do time de medicação com construção de oito fluxogramas. Estes 
esquemas gráficos foram disponibilizados a unidade neonatal para consulta da equipe de 
enfermagem. Neste estudo, foi possível reconhecer o processo de trabalho do time de 
medicação, desvelando suas etapas e nuances, com intuito de planejar e implementar 
intervenções neste processo. A formação de um time constituído por enfermeiros dedicados 
ao estudo da terapia medicamentosa na unidade neonatal e a sistematização do seu processo 
de trabalho, irá proporcionar segurança para a equipe transdisciplinar da unidade. Entretanto, 
a unidade necessita estimular o monitoramento do paciente quanto a eventos adversos com 
medicamentos, devendo construir indicadores de qualidade que avaliem a eficácia do 
processo de trabalho do time de medicação, relacionando-o  a índices de segurança do 
paciente com redução de erros de medicação na unidade neonatal. 
 
 
 
 
 
 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Sistemas de Medicação; Terapia Intensiva Neonatal.  
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ABSTRACT 

ALMEIDA, V.S. The Work Process of a Medication Team in the Neonatal Intensive 
Therapy Unit. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Saúde 
Materno-Infantil, da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ.2013. 

 

 
 
The medication team is as a working group composed of nurses who are dedicated to steps of 
the medication system, ranging from the development of protocols and routines to the 
preparation of medicines. Created with a focus on mitigating medication errors and with a 
view to implement a new work process related to drug therapy in the neonatal unit. The study 
objectives are: to describe the working process of the medication team in the neonatal unit; 
analyze the work process of the medication team of the neonatal unit. This is a study of 
qualitative approach, descriptive with the action-research method, determined by the 
following steps: exploratory; research topic; problem statement; seminars, field of sampling 
observation and qualitative representativeness; data collection; learning; action plan and 
evaluation; and external disclosure. The setting of the research was the neonatal unit of the 
perinatal core of the University Hospital Pedro Ernesto; public hospital in the state, located in 
the north of the city of Rio de Janeiro city. The subjects of the research were nurses who 
make up the medication team of the neonatal unit. The data revealed that the staging 
environment medication is suitable to the work process of the medication team, except for the 
dimensions of the preparation room. Material resources used are printed, warehouse material, 
pharmacy, sterile and support. Parenteral solutions in the neonatal unit could be characterized. 
The action plan was defined by the group in: expositive class, updating of the nursing staff of 
the neonatal unit, description and analysis of the work process of medication team with 
building of eight flowcharts. These graphic schemes were available to the neonatal unit for 
nursing team consultation. In this study, it was possible to recognize the work process of the 
medication team, unveiling their steps and nuances, in order to plan and implement 
interventions in this process. The formation of a team consisting of nurses dedicated to the 
study of drug therapy in the neonatal unit and systematization of their work process, will 
provide security for the transdisciplinary team of the unity. However, the unit needs to 
stimulate monitoring the patient for adverse events with drugs, should build quality indicators 
to assess the effectiveness of the work process of the medication team, relating it to the index 
patient safety with reduced medication errors in the neonatal unit. 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptors: Patient Safety; Medication Systems; Intensive Care, Neonatal. 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A partir da minha prática enquanto enfermeira assistencial da unidade neonatal do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), vivencio no cotidiano da unidade o preparo de 

medicamentos, como atribuição do enfermeiro, que incluem desde o aprazamento das 

prescrições, transcrição detalhada do medicamento prescrito em etiquetas, até a distribuição 

na unidade, quando será administrada pelo profissional da equipe de enfermagem responsável 

pelos cuidados integrais ao cliente. 

O sistema de medicação é constituído de várias etapas que vão desde a prescrição e 

distribuição até a ação de administrar o medicamento ao cliente (CASSIANI et al., 2005). 

Na unidade neonatal do HUPE somente enfermeiros são responsáveis pelo preparo 

de medicamentos, bem como administração de medicamentos em cateteres venosos centrais, 

seguindo as normas preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA 

(BRASIL, 2003a) através da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 45 que preconiza as 

boas práticas em soluções parenterais nos serviços de saúde. 

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

enfermagem no uso das soluções parenterais, podendo a fase de preparo ser realizada 

individualmente ou em conjunto com o farmacêutico (BRASIL, 2003a). 

 Seguindo esta normatização, todo enfermeiro é habilitado para preparo de soluções 

parenterais. No HUPE, inicialmente, esta prática era realizada pelo enfermeiro do plantão, 

segundo uma escala de rodízio. Não havia nas equipes um membro destinado exclusivamente 

ao exercício de tal função, ou grupos de discussão destinados a melhoria da qualidade da 

assistência prestada nesse processo, embora ocorressem treinamentos isolados para essa 

prática.  

Além disso, com a observação da chefia de enfermagem da unidade neonatal, que 

ainda ocorriam erros neste processo, foi possível perceber que o cuidado e a qualidade na 

terapia medicamentosa não restringia-se apenas a etapa de prescrição e administração de 

medicamentos; o sistema de medicação é mais amplo e possui nuances que devem ser 

trabalhadas para embasar todas as etapas da terapia medicamentosa e não apenas  as etapas de 

prescrição e administração de medicamentos, vistas por muitos como as principais ou únicas 

de todo processo. 

As bases do sistema de medicação, portanto, estão pautadas no trabalho em equipe, 

que transcende a etapa prescrição e administração, incluindo um processo de trabalho 

contínuo que envolve a construção de protocolos clínicos de trabalho, discussões e 

sensibilização de toda equipe (ALMEIDA, 2013). 
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A unidade neonatal já contava com protocolos elaborados e atualizados pelos 

enfermeiros, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), embora ainda não totalmente 

implantados por problemas administrativos e operacionais que dificultaram a sua efetivação 

na unidade. Portanto, a partir de maio de 2011, com o objetivo de ampliar e como tentativa de 

aprimoramento deste processo, para discussão e revisão do sistema de medicação, formou-se 

um grupo de trabalho composto por enfermeiros, denominado “Time da Medicação”.  

Este grupo foi formado por: 19 enfermeiros plantonistas exclusivos para o preparo de 

medicamentos, 2 enfermeiros da rotina e a chefe de enfermagem do setor, que ocupa a 

posição de coordenadora do grupo. 

 Os enfermeiros foram selecionados  pela chefia  e  enfermeiros líderes do plantão 

(enfermeiro indicado pela chefia para liderar o grupo de enfermagem no turno de 12 horas); e 

segundo critérios de participação efetiva em discussões relacionadas ao sistema de medicação, 

construção e envolvimento com os POPs do setor e, principalmente, por interesse em compor 

esse grupo. 

Além da composição permanente do time de medicação do HUPE, são convidados a 

manifestar seu parecer em questões específicas, outros profissionais convidados como 

membros temporários e que pertencem a outros serviços, tais como Serviço de Enfermagem 

Materno-Infantil, Comissão de Controle Hospitalar (CCIH), Serviço de Farmácia, 

Almoxarifado, Banco de Sangue, entre outros. 

Considerando a realidade da unidade, tecnologia, insumos e equipamentos 

disponíveis, o time da medicação atua como uma espécie de “juiz” baseado nas boas práticas 

e na literatura, julgando e tomando decisões relacionadas a todo o processo de terapia 

medicamentosa. A prática clínica do grupo é mandatória, sempre pautados na legislação 

vigente. 

As diretrizes para a prática da enfermagem clínica são meios potenciais para a 

incorporação das evidências disponíveis, ainda que, muitas delas, estejam baseadas apenas em 

consensos e careçam de estudos experimentais e observacionais que possam ser demonstrados 

através de rigor metodológico, que se constitui na melhor alternativa para o cliente (LIMA, 

2007). 

O Center of  Diseases Control (CDC) and Prevention no seu guideline de prevenção 

de Cateter (2011), preconiza que equipes de terapia intravenosa denominadas “IV Team”, 

especializadas são eficazes na redução da incidência de infecções relacionadas a cateter e de 

complicações e custos associados. Além disso, ainda informa que, o risco de infecção 

aumenta com a redução de pessoal de enfermagem  especializado. 
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Durante o primeiro semestre, após a implantação do time de medicação, em 2011, 

foram estabelecidas reuniões mensais para construção e revisão de rotinas e POPs, e após esse 

período, o grupo passou a reunir-se para discutir questões específicas emergentes do cotidiano 

da prática, relacionadas tanto à questões sobre erros de medicação,  quanto para atualização e 

revisão de normas e rotinas do sistema de medicação da unidade. 

Entretanto, mesmo após o início da construção deste grupo de trabalho e com todos 

os POPs confeccionados e atualizados pelo time da medicação, não foi construída qualquer  

padronização do seu processo de trabalho. Embora, todos os componentes do grupo 

apresentem uma certa uniformidade na realização de suas atividades, a forma de realizar 

muitas das atividades relacionadas a terapia medicamentosa fica a cargo da expertise do 

enfermeiro que compõe o time a cada turno de 12 horas.  

O enfermeiro deve, regularmente, construir e atualizar os procedimentos escritos 

relativos aos cuidados com o paciente sob sua responsabilidade, promovendo atividades de 

treinamento operacional e de educação continuada, com intuito de atualizar a equipe de 

enfermagem. O treinamento deve ser construído para atender as necessidades do serviço, com 

os devidos registros (BRASIL, 2003a).  

 Os enfermeiros que compõem o time são agentes ativos deste processo, pois 

determinam todas as etapas de trabalho e protocolos de atividades relacionadas a terapia 

medicamentosa. 

Baseado no que foi exposto e com o intuito de analisar como ocorrem as atividades 

desempenhadas pelo time de medicação foi delimitado como objeto de estudo o processo de 

trabalho do time de medicação da Unidade Neonatal do HUPE. 
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2- OBJETIVOS: 

 Descrever o processo de trabalho do time da medicação na unidade neonatal; 

 Analisar o processo de trabalho do time de medicação na unidade neonatal. 

 

3- JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O processo de trabalho do time da medicação tem como um dos seus pilares a 

segurança do paciente; busca em sua estrutura, analisar e estabelecer estratégias de trabalho 

que sejam adequadas ao perfil da unidade, com intuito de proporcionar ao recém-nascido 

(RN) uma assistência de enfermagem de qualidade, mitigação de erros e redução de custos 

hospitalares. 

Considerando que os erros de medicação elevam os custos para as instituições de 

saúde, devido a grandes prejuízos para a saúde de pacientes (SANTOS, 2010), principalmente 

para os RNs onde qualquer erro em uma das etapas do processo da terapia medicamentosa 

pode ser fatal, o time de medicação traz uma proposta estratégica e inovadora, que apesar de 

ter seu início de forma empírica e ainda não ter um processo de trabalho sistematizado, busca 

em sua prática diária a segurança do paciente. 

Enquanto enfermeira inserida no cotidiano do cenário, percebi a necessidade de um 

aprofundamento, com bases científicas e metodológicas, no processo de trabalho do time de 

medicação, buscando o aprimoramento, a sistematização e principalmente a fundamentação 

de uma prática que hoje torna o trabalho e o cuidado de enfermagem diferenciado na unidade 

neonatal do HUPE. 

Os erros de medicação podem estar relacionados com a prática profissional, com os 

procedimentos ou com os sistemas, incluindo falhas na prescrição, comunicação, etiquetação, 

envasamento, denominação, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, 

seguimento e utilização (ALI; KALIMA: MAXWELL, 2006).  

Os enfermeiros do time reconhecem esta prática que foi implementada na unidade 

neonatal do HUPE e buscam sedimentá-la através de relatórios, confecção e atualização de 

POPs da unidade, registros em livros de passagem de plantão e definição de condutas 

temporárias, que se fazem necessárias devido as particularidades de um determinado 

medicamento ou fármaco em uso na unidade. 

A padronização de etapas/fluxos/prioridades no processo de trabalho promovem a 

melhoria da qualidade e do andamento das atividades relacionadas. Nos serviços de 

enfermagem, as pessoas apresentam melhor desempenho das suas funções com instrumentos 

que direcionem a assistência, guias ou fluxos padronizados capazes de dirigir a execução de 
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uma tarefa, com base na ordem e na estabilidade, para proporcionar um melhor e mais rápido 

andamento de qualquer serviço (LIMA, 2007). 

Um time de medicação com objetivos de trabalho definidos e fluxos de trabalho 

ordenados dentro de um serviço de terapia intensiva, possibilitará a disseminação de novos 

conhecimentos através da avaliação de seus produtos e construção de estratégias  que 

atribuam segurança a terapia medicamentosa. 
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4- ESTADO DA ARTE 

4.1. Segurança do Paciente na Terapia Medicamentosa 

Na 55° Assembleia da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002), ocorrida em 

maio de 2002, foi recomendado, por todos os países membros, a máxima atenção possível ao 

problema da segurança dos pacientes e fortalecimento de evidências científicas necessárias 

para melhorar a segurança e a qualidade do cuidado na saúde.  

Mais adiante, em maio de 2004, na 57° Assembleia Mundial da Saúde, estabeleceu-

se a Aliança Mundial para a segurança dos pacientes, sendo uma de suas diretrizes o 

desenvolvimento e divulgação de conhecimentos sobre políticas e melhores práticas na 

segurança do paciente (OMS, 2009). 

Baseado nisso, percebemos que apesar dessa busca incessante que vivenciamos nos 

dias de hoje pela segurança do paciente, eventos relacionados a medicamentos vem sendo 

investigados e discutidos desde as últimas décadas, talvez com focos diferenciados. 

A monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial para uso 

efetivo de medicamentos e para assistência médica de qualidade (OMS, 2005). 

Nas unidades hospitalares, a segurança na terapia medicamentosa merece enfoque 

especial, visto que a combinação de múltiplas drogas, gravidade e instabilidade dos pacientes, 

e, às vezes, total dependência dos mesmos em relação à equipe multidisciplinar, são fatores 

que o predispõem a uma maior vulnerabilidade (MELO; SILVA, 2008).  

No ambiente hospitalar, a segurança do paciente tem gerado debates em âmbito 

mundial e tem recebido várias interpretações, entre elas a de que segurança consiste na 

redução do risco e danos desnecessários, associados à assistência em saúde, até um mínimo 

aceitável (CAMERINI; SILVA, 2011). 

O mínimo aceitável é a viabilidade diante do conhecimento atual, dos recursos 

disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada. Entre os recursos disponíveis, o 

uso de medicamentos é um dos mais empregados, no entanto, eventos adversos e erros 

relacionados a medicamentos são frequentes no ambiente hospitalar (CAMERINI; SILVA, 

2011). 

Nas unidades neonatais, grupos de trabalho vem se empenhando em busca da 

segurança dos RNs, devido, principalmente, a sua fragilidade e vunerabilidade. Muitos 

trabalhos tem demonstrado estratégias de mitigação para eventos adversos, porém poucos 

deles relacionados a construção de estratégias que reduzam erros de medicação. 

O paciente grave apresenta características que o tornam mais susceptível a erros, 

devendo ser analisados problemas estruturais, recursos humanos, materiais, equipamentos e 
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processo de trabalho que possam subsidiar medidas preventivas de falhas no ambiente 

hospitalar (BECCARIA et al., 2009). 

Os pacientes de unidades de terapia intensiva estão mais vulneráveis aos eventos 

adversos e mais susceptíveis à infecção hospitalar. Esses eventos merecem uma investigação 

detalhada devido ao cuidado de enfermagem requerido pelo paciente e a complexidade da 

assistência prestada nessa unidade (CHABOYER et al., 2008). 

4.2 - Eventos Adversos e Erros de Medicação 

A Organização Mundial de Saúde define evento adverso relacionado à terapia 

medicamentosa como qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o 

tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com 

esse tratamento (WHO, 2002). 

Assim, sob a perspectiva da ocorrência, as reações adversas e os erros de medicação 

podem ser considerados eventos adversos a medicamentos (LOURO; ROMANO; RIBEIRO, 

2007). 

Eventos adversos relacionados à terapia medicamentosa são danos ou lesões, leves 

ou graves, relacionadas ao uso de medicamentos ou pela falta destes quando necessário 

(OMS, 2004; ROSA, PERINI, 2003).  

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

problemas ou insucessos, inesperados ou previsíveis, produzidos ou não por erro, 

consequência ou não de imperícia, imprudência ou negligência, que ocorrem durante o 

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

procedimentos técnicos ou administrativos, que causem ou não dano ao paciente (ROSA, 

2003). 

A ocorrência de eventos adversos é um importante indicador de qualidade de um 

serviço e seus níveis de incidência podem indicar que os pacientes estão recebendo uma 

assistência de baixa qualidade. Além de demandar elevados custos ao sistema de saúde 

(SANTOS, 2010). 

Considerando que, a terapia medicamentosa é amplamente utilizada como tratamento 

de pacientes com diversas alterações de saúde, a identificação de eventos adversos 

relacionados aos medicamentos apresenta destaque, tendo como meta a segurança do paciente 

e a qualidade do cuidado em saúde. Para tanto, é necessária a consolidação de sistemas de 

vigilância capazes de rastrear situações de risco e possíveis eventos adversos a medicamentos, 

instituindo entre os profissionais, usuários e gestores de saúde uma atitude de constante 

vigilância (ROQUE; MELO, 2010). 
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Os eventos adversos preveníveis e potenciais relacionados a medicamentos são 

produzidos por erros de medicação, e a possibilidade de prevenção é uma das diferenças 

marcantes entre estes e as reações adversas. A reação adversa a um medicamento é 

considerada como um evento inevitável, ainda que se conheça a sua possibilidade de 

ocorrência, e os erros de medicação são, por definição, preveníveis. Decorre disso que, com 

ações bem planejadas, é possível prevenir os erros, melhorando a qualidade de assistência 

prestada nas unidades de saúde (ROSA; PERINI, 2003) 

O National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) conselho que representa os consumidores, provedores de cuidados à saúde, 

médicos e instituições, indústria farmacêutica e órgãos fiscalizadores dos Estados Unidos da 

América, definiu erro de medicação como qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado do medicamento. Esse conceito implica que   

erro pode ou não lesar o paciente, e não importa se o medicamento se encontra sob ocontrole 

de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. O erro pode estar relacionado à 

prática profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, problemas de 

comunicação, incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, 

distribuição, administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos (NCCMERP, 

2001).  

A NCCMERP caracterizou uma taxonomia para os erros de medicação (NCCMERP, 

2001):  

a) Medicamento errado 

-Prescrição inadequada do medicamento: medicamento não indicado/ não apropriado 

para o diagnóstico que se pretende tratar; história prévia de alergia ou reação adversa; 

medicamento inadequado para o paciente por causa da idade, situação clínica; medicamento 

contraindicado; interação medicamento-medicamento; interação medicamento-alimento; 

duplicidade terapêutica; medicamento desnecessário. 

-Transcrição/ dispensação/ administração de um medicamento diferente do prescrito.  

b) Omissão de dose ou do medicamento:  

-Falta de prescrição de um medicamento necessário; omissão na transcrição; omissão 

na dispensação; omissão na administração. 

c)Dose errada: 

 - Dose maior, menor ou extra do medicamento. 

d) Frequência de administração errada;  

e)Forma farmacêutica errada; 
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f) Erro de preparo, manipulação e/ou acondicionamento; 

g)Técnica de administração errada; 

h)Via de administração errada; 

i)Velocidade de administração errada; 

j)Horário errado de administração; 

l)Paciente errado;  

m)Duração do tratamento errada: 

 - Duração maior ou menor do tratamento. 

n) Monitorização insuficiente do tratamento;  

o)Medicamento deteriorado; 

p) Falta de adesão do paciente; 

q)Outros tipos 

Ao longo dos últimos anos, a avaliação do sistema de medicação têm evidenciado a 

presença de erros de medicação nos seus processos. As causas desses erros podem estar 

relacionadas com fatores individuais como falta de atenção, lapsos de memória, deficiências 

da formação acadêmica, inexperiência, mas, também, com falhas sistêmicas como problemas 

no ambiente (iluminação, nível de barulho, interrupções frequentes), falta ou falha no 

treinamento, falta de profissionais, falha na comunicação, problemas nas políticas e 

procedimentos ou mesmo produtos inadequados utilizados nos medicamentos do paciente 

(BRASIL, 2001). 

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

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

vários erros. Quando um sistema falha, entende-se que vários erros ocorreram de forma 

simultânea ou relacionados entre si, resultando em acidente (SANTOS, 2010).  

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

possível, o foco é geralmente dirigido às pessoas, negligenciando-se as causas sistêmicas do 

problema. Alguns estudos demonstram que a maioria dos eventos adversos é resultante de 

deficiências nos sistemas, e não devido a falhas individuais (ROSA; PERINI, 2003). 

Tais fatores devem ser trabalhados de forma aberta e esclarecedora entre os 

colaboradores das unidades, pois somente com a dismistificação da culpa, as unidades terão 

adesão no processo de notificação de erros de medicação e poderão intervir nas reais causas 

dos erros, intervindo em processos  relacionados ao sistema de medicação. 

No Brasil, a preocupação com erros de medicação é crescente e vem fazendo parte de  

discussões por parte da ANVISA, com intuito de monitorar melhor e estimular a notificação 
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de erros de medicação e eventos adversos. Em 2001, a ANVISA criou o projeto Hospital 

Sentinela que tem como estratégia monitorar medicamentos, através da farmacovigilância 

(BRASIL, 2001). 

Entende-se por farmacovigilância as atividades relativas a detecção, avaliação, 

compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a 

medicamentos (BRASIL, 2001). 

Existe alguma evidência apontando que erros são mais comuns em pacientes 

pediátricos e geriátricos, nas unidades de terapia intensiva, e que  aumentam com o número de 

medicamentos prescritos por pacientes (TULLY et al., 2009).  

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem são os profissionais que atuam na última 

etapa do processo, sendo atribuido a eles de forma equivocada os erros ocorridos no início, 

por não terem sido detectados anteriormentente. Embora, esse fato atribua maior 

responsabilidade a equipe de enfermagem, por ela ser a última a ter oportunidade de 

interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, necessita ser trabalhado 

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

de prevenção (MIASSO et al., 2006). 

Estudos  brasileiros também apontam a incidência de erros com medicamentos. Um 

deles analisou retrospectivamente prontuários de crianças hospitalizadas em três enfermarias 

pediátricas de hospital universitário, mostrando 1.717 erros de doses ou diluições, em 21,1% 

dos 8.152 fármacos prescritos durante o período de estudo. Erros de omissão foram os mais 

frequentes (75,7%) (CASSIANI et al., 2004). 

Um hospital universitário, realizou um levantamento que mostrou 29,04% de erros 

de prescrição de medicamentos, causados por falhas individuais (47,37%) ou do sistema de 

medicação (26,98%) (CASSIANI et al., 2004). 

Os erros com medicamentos corresponderam a 27% do total de eventos, ocorrendo 

durante prescrição (61%), monitoramento (25%), administração (13%) e dispensação (1%) 

(NEBEKER et al., 2005).   

Outros erros comuns associam-se à informação clínica deficiente e a falhas no 

seguimento de protocolos. De acordo com o Institute for Healthcare Improvement deve-se 

considerar alguns pontos importantes ao se falar de erros de medicação: aprendizagem a partir 

do relato de erros; estímulo a uma atitude questionadora; avaliação sistemática das possíveis 

causas de erros; eliminação de fatores que aumentam o risco de erro; reconhecimento da 

falibilidade humana; admissão da ocorrência de erros em sistemas perfeitamente organizados, 
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minimização das consequências dos erros ocorridos; desenvolvimento de estratégias para 

prevenção dos erros (WANNMACHER, 2005). 

É importante lidar com a questão dos erros de medicação entre os hospitais nacionais, 

conhecer os diversos processos relacionados a medicamentos, como eles estão sendo 

desenvolvidos e como os profissionais estão realizando suas atividades; identificar as 

possíveis fragilidades e falhas existentes, a fim de propor medidas para sua prevenção e 

aumentar a segurança do paciente (CASSIANI et al., 2004). 

Os hospitais que queiram oferecer uma assistência segura para seus pacientes devem 

focalizar suas estratégias em medicamentos, por ser a forma mais comum de intervenção no 

cuidado à saúde e a causa mais comum de eventos adversos, sendo muitos deles evitáveis 

(FREDERICO, 2004).  

A avaliação da assistência é um importante instrumento no controle de processos de 

trabalho na saúde. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a expectativa é garantir o melhor 

resultado dentro das condições clínicas e da gravidade dos pacientes, tendo os menores 

índices possíveis de complicações decorrentes dos procedimentos realizados (BECCARIA et 

al., 2009). 

Já existem estudos que apontam para ações que possam diminuir a ocorrência no erro 

de medicação, o que traduz a inquietação dos profissionais de saúde quanto ao tema onde o 

primeiro passo seria reconhecer a ocorrência dos erros, o segundo acreditar que ele pode ser 

evitado e o terceiro, traçar estratégias para reduzi-los ou quem sabe atingir níveis bem 

próximos do zero. 

Algumas medidas para prevenção de erros de medicação descritas são: treinamentos 

periódicos sobre todas as fases do sistema (prescrição, dispensação e administração de 

medicamentos) para todos os profissionais envolvidos no sistema de medicação (médicos, 

equipe de enfermagem e de farmácia); criação de uma comissão multidisciplinar envolvida 

com os aspectos da segurança de pacientes na prevenção e redução dos eventos adversos aos 

medicamentos; manual que contenha as interações medicamentosas e a estabilidade dos 

medicamentos disponíveis para todos os profissionais envolvidos com medicamentos, em 

todas as salas de preparo (OLIVEIRA; CAMARGO; CASSIANI, 2005).  

Para a implementação segura da terapia medicamentosa, enfermeiros devem ter 

conhecimentos sobre o correto preparo e administração de fármacos e soluções, bem como, 

registrar a resposta do paciente ao tratamento, incluindo possíveis eventos adversos 

relacionados ao uso de fármacos e soluções (MELO; PEDREIRA, 2005). 
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O enfermeiro está presente em todas as fases do sistema de medicação, devendo 

também ter uma visão sistêmica de prevenção e análise de erros de medicação, podendo ser 

necessário a total reestruturação dos processos de trabalho para o alcance dos resultados 

esperados (MELO; PEDREIRA, 2005). 

O Conselho Federal de Enfermagem-COFEN (2007) afirma que é dever do 

enfermeiro assegurar um assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. 

Os erros devem refletir em aprendizado, não por meio de análises individuais e sim, 

redesenhando o sistema para reduzir a presença dos mesmos e criando uma cultura de 

segurança que permita a contínua possibilidade de gerenciar riscos (KUHN; YOUNGBERG, 

2002). 

4.3 - Sistema de Medicação 

A prática de medicação em uma organização hospitalar pode ser vista como um 

sistema complexo, definido como um conjunto de processos interligados e interdependentes, 

constituído por profissionais de saúde (médicos, equipe da farmácia e equipe de enfermagem) 

que compartilham um objetivo comum (BATES, 1998; GIMENES, 2007).  

O conceito de sistema abrange as relações entre as partes e o todo, uma vez que o 

conjunto de componentes se relaciona e atua na execução de um objetivo global. Esse 

conjunto pode ser representado por processos ou subsistemas, com funções e objetivos 

próprios que afetam o comportamento conjunto (GIMENES, 2007). 

Os profissionais envolvidos em cada um dos processos devem ter compreensão de 

que, ao fazer parte de um sistema como o de medicação, suas ações podem interferir no 

comportamento do conjunto. Portanto, qualquer atividade realizada por uma parte, 

necessariamente, pode afetar  outros profissionais e, consequentemente, o cuidado ao 

paciente. O profissional deve conhecer o seu papel na corrente de ações necessárias aos 

medicamentos de um paciente, para que desenvolva seu papel com segurança, consciência e 

responsabilidade (GIMENES, 2007). 

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations - JCAHO 

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

medicamento, prescrição, preparo e dispensação, administração de medicamentos e 

monitoramento do paciente em relação aos efeitos do medicamento (NADZAM, 1998). 

No Brasil, algumas  instituições hospitalares utilizam também a transcrição e o 

aprazamento no sistema de medicação. A seguir, serão descritas as fases que compõem o 

sistema de medicação, incluindo as etapas de transcrição e aprazamento (OPITZ, 2006). 



30 

 

Seleção de medicamentos - é a relação de medicamentos necessários, com critérios 

de segurança, qualidade, eficácia e custo (GOMES; REIS, 2003). Atividade realizada pela 

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

Saúde (OPITZ, 2006). 

Aquisição de medicamentos -  esta fase visa prover os medicamentos, considerando o 

planejamento, previsão, consumo, custo e qualidade (MARIN et al., 2003). 

Prescrição de medicamentos - fornecem informações importantes sobre o tratamento, 

contém informações essenciais como a posologia, os dados relativos a via de administração, 

forma farmacêutica, unidades de medida e a duração do tratamento. A prescrição é uma 

responsabilidade legal e é fundamental para evitar erros na dispensação e uso adequado de 

medicamentos. Deve ser legível, compatível com a dispensação e  adequada  para que ocorra  

maior adesão ao tratamento (ACURCIO et al., 2004). Podem ser redigidas manualmente ou 

por meio eletrônico. 

Dispensação e distribuição de medicamentos - define-se como o acondicionamento 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos, distribuídos em quantidade especificada, no 

prazo estabelecido e de forma segura, avaliando o melhor custo e eficácia, bem como custo e  

eficiência. A distribuição de medicamentos no ambiente hospitalar pode ser por dose coletiva, 

individualizada, combinada ou mista e por dose unitária (GOMES; REIS, 2003). 

Preparo de medicamentos - atividade realizada com base na prescrição médica que 

comumente é desenvolvida, pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem, que realiza a 

separação, manuseio e diluição dos medicamentos que serão administrados nos pacientes sob 

seus cuidados (PEDUZZI; ANSELMI, 2004).  

Administração de medicamentos - decorre da implementação da terapêutica médica. 

É uma função exercida,  na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem (COIMBRA; 

CASSIANI, 2001).  

A administração das soluções parenterais é de responsabilidade do enfermeiro, bem 

como a prescrição dos cuidados de enfermagem, relativos a esta fase (BRASIL, 2003a).  

Monitoramento do paciente -  é definida pela avaliação da resposta do paciente à 

terpêutica,  bem como os efeitos desejados ou não e possíveis reações inesperadas (OPITZ, 

2006). 

Aprazamento - atividade que indica e registra os horários de administração de 

medicamentos na prescrição médica. Em geral, exercida pelo enfermeiro (OPITZ, 2006). 

Transcrição - definida como a atividade de reproduzir a prescrição do medicamento 

em kardex, cartão de medicação, etiquetas ou fitas adesivas (OPITZ, 2006).  
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Assim, os enfermeiros devem ter conhecimentos sobre o correto preparo e 

administração de medicamentos e soluções, para a implementação segura da terapia 

medicamentosa. Após a prescrição médica, executam o aprazamento da administração, 

prescrevem cuidados concernentes a administração e monitorização, conforme o tipo de 

terapêutica, e registram a resposta do paciente ao tratamento, incluindo possíveis eventos 

adversos relacionados ao uso de fármacos e soluções (MELO; PEDEIRA, 2005).  

O profissional deve saber reconhecer qual o seu papel dentro do sistema de 

medicação, para que possa desempenhá-lo com segurança, consciência e responsabilidade 

(MIASSO et al., 2006).  

A enfermagem deve ter uma visão ampliada do sistema de medicação e de cada um 

dos seus processos para garantir a segurança e a qualidade do processo que está sob sua 

responsabilidade, pocurando informações a respeito do fluxo de suas atividades, problemas 

relacionados ao ambiente e recursos humanos, assim como conhecimento sobre os fármacos, 

interações medicamentosas entre outros. Desta maneira, poderá  contribuir para que a 

terapêutica medicamentosa seja cumprida de maneira eficiente, responsável e segura 

(MIASSO et al., 2006).  

4.4- Times de Terapia Intravenosa 

Vários estudos que serão descritos a seguir relatam que a  implementação de um time 

de terapia intravenosa pode melhorar a qualidade da assistência prestada neste tipo de terapia 

e que, quanto maior a expertise dos profissionais que atuam no time, menor o índice de 

infecções relacionadas a cateteres periféricos e centrais. 

 Um dos primeiros estudos nessa área, realizado em 1984, e que embasa muitos 

artigos atuais, bem como o guideline do CDC e a RDC nº 45 da ANVISA, comprovou a 

hipótese de que uma equipe de terapia intravenosa (IVT) reduzia substancialmente as 

complicações relacionadas aos cateteres periféricos. Foram avaliados 863 cateteres, onde 

incidência de duas complicações mais graves (celulite e flebite supurativa) foi reduzida em 

dez vezes, de 2,1% para 0,2%, concluindo que uma equipe IVT contribui efetivamente para a 

redução de complicações iatrogênicas relacionadas com cateteres periféricos (TOMFORD et 

al., 1984). 

Outro estudo também importante na área dos times de terapia intravenosa, que é 

citado em muitos artigos atuais, é o estudo que, relaciona a introdução de uma equipe 

dedicada a terapia intravenosa e uma redução significativa de infecções da corrente sanguínea 

nosocomial; além disso comparou o custo de uma equipe de terapia intravenosa com o custo 

de infecções prevenidas, através do trabalho dessa equipe, concluindo que o custo excedente 
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da equipe compensa a redução do número de infecções causadas ao paciente (MEIER et al., 

1998). 

O estudo ainda afirma que a capacidade de capturar informações pela equipe de 

terapia intravenosa sobre esses e outros benefícios são essenciais, assim como avaliar tais 

intervenções de custo-efetividade (MEIER et al., 1998). 

Em 2006, no Hospital Clínico San Carlos de Madri, na Espanha, foi realizado um 

estudo sobre a criação de uma equipe de terapia intravenosa (IVTT), demonstrando sua 

eficácia através de análise de custo-utilidade e indicadores de resultados. O estudo 

demonstrou que os cateteres centrais de inserção periférica (PICC) monitorados pela equipe 

de terapia intravenosa, apresentou melhor custo-efetivo com benefícios relatados para 

pacientes, profissionais e organização. A criação do IVTT resultou em melhorias nos 

cuidados e na gestão de recursos (O’HANLON; GLENN; HAZLER, 2008). 

Como é possível perceber, a partir do que foi descrito, existem poucos trabalhos que 

registram a importância de times dedicados à terapia medicamentosa, e todos com ênfase na 

terapia intravenosa. Estes estudos relatam experiências com equipes especializadas em terapia 

intravenosa e seus benefícios à segurança do paciente. Essas equipes realizam seus 

procedimentos por intermédio de protocolos pré-estabelecidos, sistematizando suas ações e 

rotinas em prol da segurança do paciente. 

O time de medicação também pode ser considerado um time de terapia intravenosa 

por estar inserido no preparo e administração de soluções parenterais da unidade, entretanto 

difere de outros times de terapia intravenosa, pois domina toda terapia medicamentosa da 

unidade neonatal, com uma visão ampliada de todo o sistema de medicação. 

Um time de  terapia intravenosa pode trazer benefícios e qualidade durante a prática 

da terapia, pois poderá viabilizar diminuição de complicações infecciosas e mecânicas, 

redução de custos hospitalares associados a complicações e consumo indevido de materiais, 

proporcionando atualização e treinamentos aos profissionais e, principalmente, promover 

conforto e qualidade de assistência aos pacientes (MOREIRA, 2012). 

Embora, a composição de um time de terapia intravenosa deva incluir enfermeiros, 

médicos, farmacêutico e outros profissionais a nível de assessoria, a equipe efetiva e fixa do 

time deve ser composta minimamente de um médico e um enfermeiro da UTI (MOREIRA, 

2012). 

Para implementar um time de terapia intravenosa, é necessário se eleger um 

coordenador, que fará a ligação entre o serviço e o time. Além disso, o coordenador é 

responsável pelo desenvolvimento de documentações com as descrições das atribuições 
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necessárias as enfermeiras do time e necessidades dos pacientes, bem como dos POPs, 

protocolos, documentos destinados a auditorias, pesquisas, aulas e treinamentos das 

habilidades necessárias. Um de seus desafios é encorajar e melhorar a comunicação do grupo 

de terapia intravenosa para que as políticas e procedimentos possam ser compartilhados 

(OHALON; GLENN; HAZLER, 2008). 

 Os autores deste estudo ainda sugerem que organizações podem ser beneficiadas 

quando contratam uma enfermeira especialista em infusoterapia. Um serviço que realizou a 

implantação do time com três enfermeiras, teve sua demanda aumentada e traçou objetivos 

amplos para serem seguidos pelo serviço. (O HALON; GLENN; HAZLER, 2008).  

Além disso, parte da demanda do time de terapia intravenosa é o treinamento, e as 

enfermeiras são a sua força de trabalho responsável por providenciar em um pacote, 

treinamentos para educação e compreensão, assegurando que todo tratamento será realizado 

com efetividade e segurança (O HALON; GLENN; HAZLER, 2008). 

4.5- O Processo de Trabalho na Unidade Neonatal 

Para compreender o processo de trabalho do time de medicação na unidade neonatal, 

é necessário definir a ideia de processo de trabalho e contextualizar estes conceitos e sua 

aplicabilidade na unidade. A partir desta concepção, serão defininidos objeto do trabalho e 

seus agentes transformadores, como se dá essa interface entre eles e a inserção do enfermeiro 

da medicação na avaliação do seu próprio processo de trabalho 

O trabalho é a transformação da matéria pela mão do ser humano, de forma dinâmica 

em que tanto a matéria como o ser humano sofrem alterações. O trabalho é decorrente das 

necessidades do ser humano e que se faz intencionalmente (SANNA, 2007). 

O Processo de trabalho é a transformação de um objeto em um determinado produto, 

que tenha valor para o ser humano, por meio de intervenções realizadas através de 

instrumentos (MARX, 2002). 

Na enfermagem há mais de um tipo de processo de trabalho. No caso do processo de 

trabalho de cuidar, o objeto de trabalho é o corpo biológico dos indivíduos, mas como estes 

demandam outros tipos de cuidados da enfermagem, pode-se dizer que o objeto além da 

natureza física, é também de natureza psicológica, social e espiritual (SANNA, 2007). 

A finalidade da ação em saúde é o cuidado, este requer tecnologias para o trabalho, 

que podem estar relacionadas a máquinas, instrumentos ou  recursos teóricos e técnicos , mas 

também estão direcionados a experiência e a maneira que cada profissional lida com seu 

trabalho vivo em ato. Desta maneira, é necessário potencializá-lo no momento em que se 

realiza (MERHY et al., 2005). 
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Os métodos do processo de trabalho do cuidar são a sistematização da assistência  de 

enfermagem, protocolos e técnicas de enfermagem. A finalidade é a saúde do indivíduo ou a 

morte com dignidade (SANNA, 2007).  

No caso da unidade neonatal, os indivíduos estão representados pelos RNs internados 

com diversas patologias, cuja terapêutica pode estar relacionada a terapia medicamentosa e, 

portanto, ao sistema de medicação da unidade neonatal. Os RNs estão caracterizados dentro 

do processo de trabalho como o objeto do trabalho do time da medicação. 

O processo de trabalho de administrar ou gerenciar na enfermagem tem como objeto  

de trabalho os profissionais de enfermagem que atuam no cuidado (agentes) e recursos 

utilizados neste cuidado. Todo cuidado de enfermagem deve ter uma organização do seu 

processo de trabalho, que representa a finalidade no processo de administrar (SPÍNDOLA; 

SANTOS, 2005).   

Neste caso, os enfermeiros são os únicos agentes no processo de administrar, visto 

que é o profissional que tem domínio sobre todas as etapas do cuidar (planejamento, decisão, 

supervisão e auditoria). São oferecidos meios para que o cuidado seja realizado com  

eficiência (produto), resultado do processo de trabalho em administrar (SANNA, 2007).    

Os agentes devem ter em mente a maneira exata como ocorre determinada técnica, 

procedimento ou qualquer outro tipo de estrutura que dê subsídios para realização desta, como 

recursos materiais e humano (SANNA, 2007). 

Todos estes processos estão em constantes mudanças, sendo necessário a atualização 

dos agentes quanto as técnicas, recursos disponíveis e a realidade onde ocorre o cuidado, 

levando em consideração o que é possível fazer, sem deixar de lado os conhecimentos 

científicos e as boas práticas para o cuidado de enfermagem. 

O processo de trabalho em saúde é dependente do trabalho vivo em ato, realizado no 

momento que a atividade de trabalho é concretizada criativamente (MERHY; FRANCO, 

2003). O  trabalho  vivo  em  ato  permite  em  certa medida,  o  exercício  da  criatividade  e 

liberdade  do  trabalhador (BARRA, 2011).  

 A autonomia e o autogoverno são duas características  importantes  dos 

trabalhadores nas relações que estabelecem entre si durante o processo de trabalho em saúde. 

O autogoverno constitui-se como  a  capacidade  de aplicar as tecnologias no trabalho, 

organizar o  processo  de  trabalho, definir as relações com outros membros da equipe e 

usuários (BARRA, 2011). 

O trabalhador comanda seu próprio processo de trabalho, podendo realizar 

transformações tanto nas relações de trabalho quanto no produto daquele trabalho. Para isto, é 
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necessário o interesse destes trabalhadores em modificar uma determinda situação, gerando a 

caracterização de problemas, e uma visão crítica sobre eles, levando a atitudes e ações 

voltadas para solução dos problemas listados (BARRA, 2011). 

Para transformar, é necessário avaliar o processo de trabalho, que está diretamente 

relacionada com o processo de trabalho em administrar. Mas, sem as contribuições práticas, 

iniciativa, autonomia e envolvimento da equipe que está ligada diretamente ao processo de 

trabalho do cuidar,  o processo e sua avalição não serão eficazes (SANNA, 2007). 

Para o trabalho de enfermagem, a análise do processo de trabalho é muito 

importante, pois as intervenções técnicas de uma prática estão relacionadas a outras interações 

(ética e comunicação), associadas a parte técnica e ao sujeito. As intervenções de enfermagem 

podem ser totalmente definidas até a etapa final de execução,  a fim de que ocorra a avaliação 

do profissional com autonomia técnica que executou a ação (PEDUZZI; ANSELMI, 2002). 

O processo avaliativo pode funcionar como um instrumento de gestão capaz de se 

desdobrar em intervenções assistenciais que privilegiem a garantia da qualidade do cuidado, e 

descrever experiências diversas que agregam obstáculos visíveis e invisíveis. Avaliar, no 

entanto, não é em geral uma tarefa fácil, uma vez que requer estranhar tudo aquilo que nos é 

familiar, que faz parte do cotidiano assistencial (MARQUES; MELO, 2011). 

Os enfermeiros que compõem o time de medicação na unidade neonatal, são os 

agentes que se dispõem a avaliar, tomar decisões e promover transformações no seu próprio 

processo de trabalho, que envolve etapas dentro do sistema de medicação. Portanto, seu 

processo de trabalho deve ser muito bem organizado, perpassando pelo processo de trabalho 

em administrar e no cuidar em enfermagem 

Nas unidades de terapia intensiva neonatal, o processo de trabalho é permeado, 

adicionalmente, por uma série de particularidades relacionadas à assistência a recém-natos 

gravemente enfermos, tais como o uso de uma abordagem diagnóstica e terapêutica quase 

sempre invasiva e agressiva; a frequente introdução de inovações tecnológicas; o estreito 

limiar entre as respostas favoráveis e possíveis reações adversas à terapia implementada; a 

imaturidade de vários sistemas orgânicos, principalmente nos prematuros, podem limitar as 

respostas fisiológicas (KAMANDA; ROCHA, 2006). 
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5  - ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

5.1 – Tipo do Estudo 

Neste estudo, a abordagem metodológica adotada foi a pesquisa qualitativa, com 

dados descritivos,  pois visa caracterizar um determinado grupo de investigação. 

 A pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos, 

procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, expõe as características de 

determinada população ou dedeterminado fenômeno (VIEIRA, 2002). 

Na abordagem qualitativa, o fenômeno não consegue ser examinado e compreendido 

por meio de estatísticas, pois são voltados para percepção, intuição e a subjetividade 

(FIGUEIREDO, 2007). 

A estratégia metodológica será a pesquisa-ação definida por Thiollent (2011, p. 20) 

como: “concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 

A pesquisa-ação é um método utilizado para transformar e melhorar a prática pelos 

próprios participantes e pesquisadores, com participação efetiva do grupo investigado. Os 

participantes devem ter clareza do que estão fazendo e os motivos que os levaram aquela ação 

(THIOLLENT, 2011).  

Neste método, há grande interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas no 

processo. A partir desta relação, são identificados os problemas prioritários, considerados 

como objeto da investigação e ações necessárias para corrigi-los sob a forma de ações 

concretas, objetivo da pesquisa-ação. Além disso, há um acompanhamento de todas decisões e 

ações tomadas, relacionados aos atores da situação, aumentando o conhecimento tanto do 

pesquisador como do grupo considerado no estudo (THIOLLENT, 2011) . 

A metodologia da pesquisa-ação está a serviço da prática e sempre intervem na 

prática. Desta maneira, é necessário realizar julgamentos do que é mais eficaz em relação ao 

aperfeiçoamento de determinada situação. Assim,  compreender o problema e saber como ele  

ocorre são essenciais para planejar mudanças que melhorem a situação (TRIPP, 2005). 

O conhecimento da prática tende a permanecer com o prático de forma individual, já 

aquele conhecimento obtido a partir da pesquisa-ação, destina-se, mais vezes, a ser 

compartilhado com outros profissionais ou organização (THIOLLENT, 2011). 
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5.2 - Cenário do Estudo 

O cenário de estudo escolhido para a pesquisa foi a unidade neonatal do Núcleo 

Perinatal do HUPE por ser a unidade onde está inserido o grupo investigado, o time de 

medicação, hospital da rede pública do estado, localizado na zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro. 

O HUPE é um hospital geral com todas as especialidades e possui um prédio anexo 

denominado Núcleo Perinatal localizado, onde a unidade neonatal está inserida. 

O Núcleo Perinatal comporta 43 leitos de Alojamento conjunto, sendo 20 maternos e 

23 para RNs, a enfermaria de gestantes tem 17 leitos. Ainda conta com 2 salas de admissão 

para emergências obstétricas, com uma média de 350 atendimentos mensais. O centro 

obstétrico é composto por: unidade intermediária materna com 4 leitos; área de recuperação 

pós-anestésica, com capacidade de 02 leitos maternos, e  02 para recém-nascidos; centro 

cirúrgico  com 2 salas;  4 salas de pré-parto e parto PPP (pré-parto, parto, pós-parto); e  2 

salas de parto. 

O núcleo perinatal é referência para risco materno e de recém-nascidos graves que 

necessitam de terapia medicamentosa (HUPE, 2013). 

Oferece ainda os serviços de medicina fetal, pré-natal, com consulta de enfermagem 

e o serviço de Banco de Leite Humano para o atendimento 24 horas a intercorrências com 

amamentação. 

A unidade neonatal localiza-se no terceiro andar do núcleo perinatal e conta com 25 

leitos distribuídos em duas áreas de tratamento intensivo denominadas: UTI 1 e UTI 2; além 

de uma área intermediária (UI).  

A UTI 1 com 10 leitos, destina-se a internação, preferencialmente, de RNs com peso 

maior que 1500 gramas, com distúrbios hemodinâmicos, congênitos, pós-operatórios, 

sindrômicos, entre outras patologias que necessitam de cuidados intensivos como manutenção 

de acesso venoso periférico ou central, suporte ventilatório, sondagem gástrica, entre outros.  

Já na UTI 2 com 6 leitos, são admitidos, preferencialmente, RNs com peso ao 

nascimento menor que 1500 gramas, que também demandam cuidados intensivos, mas que 

geralmente encontram-se mais lábeis.  

A UI conta com 9 leitos, tem como perfil de clientela, RNs ou lactentes que 

evoluíram para uma melhora durante sua estada na unidade neonatal e não necessitam mais de 

cuidados intensivos, mas ainda assim, não se encontram em condições clínicas para serem 

encaminhados para o alojamento, em geral por motivo de recuperação nutricional; ou RNs 
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que suas mães não tenham condições de ficar em alojamento conjunto por qualquer motivo 

avaliado pela equipe daquele setor. 
  
 

A unidade neonatal conta com 124 profissionais de enfermagem, sendo: 1 chefe de 

enfermagem, 7 enfermeiros na rotina, 55 enfermeiros plantonistas, 10 residentes de 

enfermagem em neonatologia e 51 técnicos de enfermagem. Além da equipe de enfermagem e 

residentes de enfermagem, a unidade ainda conta com alunos de graduação do internato da 

faculdade de enfemagem da instituição. 

Os enfermeiros plantonistas trabalham em turnos de 12horas fazendo rodízio a cada 

60 horas, podendo ser do serviço diurno ou noturno da unidade. Estes enfermeiros podem ser 

de vínculo estatutário, TPB ou contrato temporário. 

A equipe da unidade ainda é composta por outros profissionais: 1 encaminhador, 2 

secretárias, 7 fisioterapeutas e 33 médicos pediatras. Outras especialidades de profissionais 

como fonoaudiologia, psicologia, serviço social e especialidades médicas, atuam no setor por 

intermédio de pareceres ou como visitantes. 

5.3 - Sujeitos do Estudo 

Os sujeitos do estudo foram delimitados previamente e foram constituídos por 

enfermeiros que compõem o time de medicação da unidade neonatal do HUPE. 

Foi determinado que os participantes do estudo são enfermeiros do time de 

medicação que trabalham ativamente no setor e que fazem parte do quadro de funcionários da 

unidade, podendo ser enfermeiros de contrato temporário ou efetivos da instituição. 

5.4 - Aspectos Éticos 

O estudo foi encaminhado ao  Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do HUPE e, 

concomitantemente, inscrito na Plataforma Brasil, onde cumpriu todos os requisitos 

solicitados pela instituição na qual foi realizada a coleta de dados (HUPE) e Plataforma 

Brasil, seguindo  preceitos estabelecidos na resolução 466/2012. Aprovado com o número de 

CAAE: 10209312.5.000.5259 descrito no Parecer Consubstanciado do CEP (Apêndice 1). 

A pesquisa foi auto financiada e não acarretou qualquer dano aos sujeitos do estudo. 

Os enfermeiros foram convidados a participar e todos que aceitaram, o fizeram de forma 

voluntária, assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 2) antes do 

início da coleta de dados do estudo, após serem informados quanto aos objetivos da pesquisa. 

Após análise da banca examinadora, solicitou-se que fosse emitida uma permissão 

para divulgação de dados da instituição pesquisa. Foi requisitado a direção geral do HUPE 

uma autorização para divulgação do nome da instituição (Apêndice 3). 
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5.5 - Pesquisa – Ação 

Na pesquisa-ação há uma  ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada. Desta interação resulta a ordem de prioridade dos 

problemas a serem pesquisados dentro do tema de pesquisa e das soluções a serem 

encaminhadas sob a forma de ação concreta (THIOLLENT, 2011).  

O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

investigada e pelos problemas encontrados na situação. O objetivo da pesquisa-ação consiste 

em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação obsevada. Não se limita a 

uma forma de ação, pretende também aumentar o conhecimento dos pesquisadores e das 

pessoas que compõem o grupo considerado (THIOLLENT, 2011). 

O planejamento da pesquisa-ação é muito flexível, não segue fases de forma 

rigidamente ordenada. Há sempre uma troca entre as preocupações a serem adaptadas em 

função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de pesquisadores no seu 

relacionamento com a situação investigada (THIOLLENT, 2011). 

As fases se entremeiam e a sequência lógica pode não ser seguida, pois poderá ser 

necessário um retorno a uma das fases para que se possa seguir a uma fase adiante. 

Entretanto, para organização da pesquisa, a pesquisa-ação define as seguintes fases: 

exploratória; tema da pesquisa; colocação do problema; seminários; campo de observação 

amostragem  e representatividade qualitativa; coleta de dados; aprendizagem; plano de ação e 

avaliação; e divulgação externa (THIOLLENT, 2011). 

a) Fase exploratória - está relacionada a identificação do campo de pesquisa e do 

grupo a ser investigado, juntamente com suas expectativas, estabelecendo um levantamento 

inicial dos problemas, as ações pertinentes, características da população, os objetivos da 

pesquisa (THIOLLENT, 2011). 

b) Tema da Pesquisa - área de conhecimento abordada e o problema em termos 

práticos. Sendo escolhido a partir de um comprometimento entre o pesquisador e os 

participantes do estudo, podendo surgir de discussões entre eles. O tema deve ser interessante 

tanto para o pesquisador quanto para os participantes do estudo, deve ser selecionado de 

acordo com as preocupações do grupo (THIOLLENT, 2011).   

c) Colocação do Problema - caracteriza-se por definir a problemática inserida 

dentro do tema de pesquisa escolhido. São os problemas a serem resolvidos dentro de um 

campo prático e teórico. O problema diz respeito a constatação de um fato em que não haja 

conhecimento disponível e adequado para explicá-lo. Parte-se de uma situação inicial 

(problema), desejando atingir uma situação final, buscando soluções para desencadear ações, 
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com vistas a transformação de uma situação problema para uma situação desejada 

(THIOLLENT, 2011).  

d) Seminários - reunem o pesquisador e os participantes do grupo investigado. 

Seu objetivo é examinar, realizar discussões e tomar decisões sobre processo investigado, 

conduzindo todo o processo e podendo também servir de grupos de estudo e de observação. 

Nos seminários da pesquisa-ação são discutidas todas as informações trazidas para o grupo e 

possíveis interpretações (THIOLLENT, 2011). 

Neste tipo de método, o processo de investigação está associado a uma capacidade de 

aprendizagem. Esta é facilitada pelo pesquisador ou pela colaboração temporária de 

especialistas em assuntos técnicos de interesse do grupo. Pode ser oraganizada nos 

seminários, em grupos de estudo e divulgação de material didático (THIOLLENT, 2011). 

Esta fase centraliza todas as informações coletadas e discute as interpretações. Suas 

reuniões dão lugar a atas e relatórios com as informações reunidas, para posterior análise. 

Elabora diretrizes de pesquisa e estas são submetidas à aprovação dos interessados, o grupo a 

ser investigado (THIOLLENT, 2011). 

O seminário produz um material, de natureza teórica (conceitos, material, didático, 

entre outros) e outro de natureza empírica (levantamentos, discussão de problemas, análise da 

situação, etc.). Além dessas, pode haver uma outra parte elaborada por colaboradores externos 

ou internos, que é  o material didático ou  informativo destinado ao grupo investigado, 

baseado nos problemas encontrados (THIOLLENT, 2011). 

As principais tarefas do seminário são (THIOLLENT, 2011): 

- Definir o tema, equacionar os problemas para os quais a pesquisa foi solicitada; 

- Constituir grupos; 

- Recolher e centralizar informações relacionados ao grupo investigado; 

- Elaborar interpretações; 

- Buscar soluções e definir diretrizes de ação; 

- Divulgar resultados. 

O papel do pesquisador dentro do seminário consiste em (THIOLLENT, 2011): 

-Colocar à disposição dos participantes, conhecimentos de ordem teórica ou prática 

para facilitar a discussão dos problemas; 

-Elaborar atas de reunião, registros de informação coletada e análise dos dados; 

-Conceber e aplicar a modalidade de ação no projeto, elaborando soluções que 

estejam em concordância com a opinião do grupo investigado. 



42 

 

e) Campo de observação, amostragem  e representatividade qualitativa - a 

delimitação do campo de observação é empírico, no qual se aplica o tema da pesquisa, 

construído a partir de amostras de um grupo representativo da população em estudo. Neste 

caso, o critério está relacionado a representatividade qualitativa que nada mais é que a escolha 

de um grupo de pessoas de forma intencional, visto o papel e a relevância que ocupam no 

tema de pesquisa escolhido (THIOLLENT, 2011). 

Neste estudo, será utilizado este princípio de intencionalidade, que prioriza os 

aspectos qualitativos  dos participantes e não considera todos os elementos da população com 

valores equivalentes ao problema investigado (THIOLLENT, 2011). 

f) Coleta de dados - na pesquisa-ação são utilizadas como principais técnicas 

relacionadas aos participantes da pesquisa: entrevistas coletivas e entrevistas individuais. Já 

com relação a informação disponível e pré-existente, poderão ser utilizadas técnicas 

documentais que permitam localizar contéudo de arquivos e outros documentos importantes 

para a pesquisa (THIOLLENT, 2011). 

 Também é possível utilizar técnicas tais como observação participante e diários de 

campo, entre outras. O grupo poderá fornecer informações adicionais, não previstas durante a 

realização do seminário, aumentando a riqueza de informações nesta fase da pesquisa 

(THIOLLENT, 2011). 

g) Aprendizagem - a aprendizagem dos participantes do grupo investigado é 

facilitada pelas contribuições do pesquisador, ou pela contribuição temporária de 

especialistas, em assuntos técnicos que estejam relacionados a temática e sejam de interesse 

do grupo. 

h) Plano de Ação e Avaliação - nesta fase, ocorre a identificação de como os 

atores, sujeito do estudo, relacionam-se entre si e seu papel na instituição; as atividades que 

devem ser realizadas e os critérios de avaliação das ações. O pesquisador talvez tenha que 

assumir situações de maior envolvimento e responsabilidade na pesquisa (THIOLLENT, 

2011). 

A pesquisa-ação deve ser concretizada em alguma ação planejada, objeto de análise, 

deliberação e avaliação. A ação corresponde ao que é necessário para resolução dos 

problemas. Estas soluções são dependentes do campo de atuação podendo ser de cunho 

educativo, comunicativo, técnica, política, cultural, etc. Estas ações que podem resultar em 

implicações individuais ou coletivas, devem se adequar à realidade (THIOLLENT, 2011). 

Esta fase visa também definir objetivos e critérios avaliação da pesquisa (GRITTEM; 

MEIER; ZAGONEL, 2008). 
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Divulgação Externa - neste momento ocorre um retorno aos participantes dos 

resultados obtidos, divulgação dos resulados em eventos, publicações científicas, congressos e 

outros (GRITTEM; MEIER; ZAGONEL, 2008).  

Além de retorno dos resultados para o grupo, também é possível divulgar as 

informações a outros setores interessados (THIOLLENT, 2011). 

5.6 - Trajetória do Estudo 

5.6.1- Fase exploratória 

A fase exploratória foi iniciada com a identificação do campo de pesquisa e do grupo 

a ser investigado, enfermeiros do time de medicação da unidade neonatal do HUPE. Foram 

elaborados os objetivos da pesquisa, após levantamento de informações e possíveis 

problemas. 

5.6.2- Tema da pesquisa 

Foi delimitado previamente o tema geral da pesquisa, como sendo o processo de 

trabalho do time de medicação, tendo em vista a participação do pesquisador no grupo a ser 

investigado. Além disso, a realização de um levantamento bibliográfico anterior indicou 

ausência na literatura quanto a temática do estudo. 

5.6.3- A Colocação do Problema 

Após a escolha do tema de pesquisa, observou-se que na unidade neonatal não havia 

qualquer padronização do processo de trabalho do time de medicação. Além disso, observou-

se a necessidade de atualização dos enfermeiros do time de medicação sobre alguns temas 

importantes relacionados ao seu processo de trabalho. 

5.6.4- Seminários 

Neste estudo, foi realizada uma adaptação dos seminários da pesquisa-ação à  rotina 

de reuniões existente na unidade neonatal. Três reuniões marcadas pelo grupo foram 

utilizadas para as fases da pesquisa-ação de coleta de dados, aprendizagem, plano de ação e 

avaliação, e divulgação externa. 

As reuniões do time de medicação, acontecem periodicamente, quando há uma nova 

rotina a ser implementada ou revisada, bem como por alguma demanda específica do grupo. 

Durante estas reuniões, é comum o grupo absorver conhecimentos através de 

informes, aulas práticas e teóricas ministradas pela equipe da unidade neonatal ou de 

membros temporários especialistas em temas específicos e que atuam em outras unidades da 

instituição, tais como profissionais do Banco de Sangue, Serviço da Mulher e da Criança, 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Farmácia, Almoxarifado entre outros 

(aprendizagem).  
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Nesta fase, o pesquisador, que também é participante do grupo, realizou coleta de 

dados, identificando possíveis problemas relacionados ao processo de trabalho do time e 

buscou junto com os enfermeiros do time de medicação, possíveis soluções para o problema 

apresentado (plano de ação). Todos deram sua contribuição para construção de ações eficazes 

para a problemática.  

As reuniões do time de medicação também foram utilizadas para atualização de 

conhecimetos relativos ao preparo de medicação (aprendizagem) e para retorno e apreciação 

aos participantes das propostas construídas (avaliação e divulgação externa). 

Além disso, a possibilidade  de utilizar  reuniões marcadas pelo time de medicação, 

otimizou o tempo dos participantes e estimulou a adesão da pesquisa. O objetivo foi fazer 

com que os participantes se sentissem  à vontade para problematizar o processo de trabalho e 

propor soluções para o tema. 

5.6.5 - Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa 

Como o objeto de pesquisa é o processo de trabalho do time da medicação na 

unidade neonatal do HUPE, foi utilizado o princípio da intencionalidade  e os sujeitos da 

pesquisa foram previamente delimitados, junto com o tema da pesquisa, enfermeiros que 

compõem o time de medicação da unidade neonatal do HUPE, como descrito anteriormente. 

5.6.6 - Coleta de Dados 

A coleta de dados da pesquisa foi divida em três etapas:  

A primeira etapa constituída pela pesquisa documental, realizada a partir da busca de 

documentos produzidos pelo time de medicação. Foram pesquisados POPs, rotinas, livros de 

comunicação do time de medicação e da equipe de enfermagem. 

A segunda etapa foi composta da pesquisa de campo através da: observação 

sistemática e participante do processo de trabalho do time, onde foi utilizado um roteiro de 

observação do processo de trabalho do time de medicação (Apêndice 4) e um roteiro de 

observação do ambiente de preparo de medicação (Apêndice 5); entrevista individual através 

de roteiro semi-estruturado aplicado a chefia de enfermagem do setor (Apêndice 6) e 

questionário do perfil socioprofissional aplicado aos enfermeiros do time de medicação 

(Apêndice 7).  

A terceira etapa foi realizada através da participação do pesquisador durante as 

reuniões do time de medicação, onde o grupo forneceu dados e sugeriu soluções para o 

processo de trabalho do time de medicação. Estes dados, foram registrados em atas que foram 

guardadas com o pesquisador para análise. 
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a)Primeira Etapa 

Pesquisa de documentos relacionados ao time de medicação 

Na fase de coleta de dados, para que ocorra uma visão do conjunto da amostra 

estudada, pode ser realizada o estudo de documentos oficiais, reconstituição da história do 

grupo e do local, observação do dia a dia, entrevistas com pessoas que possam elucidar 

processos (QUEIROZ et al., 2007). 

A pesquisa documental está relacionada a materiais que não receberam ainda um 

tratamento adequado, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa, constituem fonte rica e estável de dados (GIL, 2007). 

A análise documental favorece a observação do processo de evolução e 

desenvolvimento de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas (CELLARD, 2008). 

Foram pesquisados documentos produzidos pelo time de medicação, POPs, 

impressos,  livros destinados ao registro e comunicação entre o time, e outras formas de 

registro e  comunicação da equipe de enfermagem, relacionados ao processo de trabalho do 

time de medicação.  

Após a conclusão da primeira etapa, foi realizado o estudo de campo: 

b)Segunda Etapa 

Observação Sistemática Participante 

A observação participante consiste na inserção do pesquisador dentro do grupo 

pesquisado, por períodos de tempo nos quais ele interage com os sujeitos, no seu dia-a- dia, 

com o objetivo de se colocar naquela situação (QUEIROZ et al., 2007). 

A  observação sistemática é planejada e controlada com uma programação de ações, 

sendo a observação direcionada a determinados pontos, previamente, estabelecidos pelo 

observador. Quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos são alguns dos instrumentos 

que podem ser utilizados nessa observação (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Para que ocorresse um direcionamento adequado da observação e os dados 

produzidos  pudessem ser colhidos adequadamente, foi utilizado um diário de campo e um  

roteiro de observação do processo de trabalho do time de medicação (Apêndice 4), 

enfatizando as seguintes fases  do sistema de medicação:  transcrição da prescrição médica,  

preparo de medicamentos, prescrição médica,  aprazamento, dispensação e distribuição de 

medicamentos, monitoramento do paciente, fases  que  delimitam o processo de trabalho do 

time de medicação. 
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A observação do processo de trabalho do time ocorreu no período de janeiro de 2013 

a junho de 2013, onde os turnos de trabalho foram escolhidos aleatoriamente. 

No roteiro de observação, o instrumento adequado para a observação sistemática é 

aquele que indica e delimita a área a ser observada, necessitando de um planejamento prévio 

para seu desenvolvimento (BARROS; LEHFELD, 2000). 

Este roteiro teve a finalidade de caracterizar as atividades exercidas pelo time de 

medicação durante sua atuação no cenário pesquisado,  em turnos de doze horas. Ao final do 

instrumento, consta  um espaço para anotações diversas do observador que podem contemplar 

considerações importantes ou outras atividades não discriminadas nos itens pré-estabelecidos. 

No diário de campo devem ser registrados os dados, simultaneamente, ou logo após a 

coleta, com o objetivo de não perder informações importantes sobre os dados coletados 

(QUEIROZ et al., 2007). 

No diário de campo, foram descritos também recursos materiais e equipamentos 

utilizados durante o processo de trabalho do time de medicação.  

As soluções parenterais na unidade neonatal tem caraterísticas peculiares e nuances 

que foram observadas durante a coleta de dados. Através do diário de campo, foi possível o 

registro de informações relativas a caracterização das soluções parenterais na unidade 

neonatal. Foi registrado a maneira pela qual são processadas, segundo os POPs da unidade, 

relacionando-as aos equipamentos e recursos materiais disponíveis durante o preparo e 

administração das soluções. 

Além de um roteiro com o objetivo de observar o processo de trabalho do time de 

medicação, baseado em quatro processos do sistema de medicação da JCAHO e relacionados 

ao time de medicação (prescrição, preparo e dispensação, administração de medicamentos e 

monitoramento do paciente em relação aos efeitos do medicamento), foi necessário elaborar 

um roteiro de observação do ambiente onde são desempenhadas as atividades dos enfermeiros 

do time de medicação. 

Os sujeitos do estudo, enfermeiros do time de medicação, realizam suas atividades na 

sala de preparo de medicamentos. Deste modo, foi confeccionado o roteiro de observação do 

ambiente de preparo de medicação (Apêndice 5) para identificar possíveis qualidades ou 

falhas que possam influenciar direta ou indiretamente no processo de trabalho do time de 

medicação. 

O roteiro de observação do ambiente de preparo de medicação (sala de medicação) 

foi construído com base na RDC nº 45 da ANVISA que normatiza a infraestrutura física para 

as boas práticas de utilização das soluções parenterais em serviços de saúde e a RDC nº 50  
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que estabelece a programação físico funcional dos estabelecimentos de saúde (BRASIL, 

2003a; BRASIL, 2002a). 

Construção do Roteiro de Entrevista (Apêndice 6), Questionário 

Sócioprofissional (Apêndice 7)  

Na coleta de dados pode ser realizada entrevista sobre um determinado tema 

científico, sendo a técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os 

pesquisadores buscam obter informações.  Os dados subjetivos só poderão ser obtidos através 

da entrevista, pois estão relacionados a valores e opiniões das pessoas que são entrevistadas 

(BONI; QUARESMA, 2005). 

As entrevistas bem realizadas, permitem ao pesquisador coletar dados dos sujeitos, 

relacionados a sua percepção de sua realidade, levantando informações que  possam descrever 

e entender as relações estabelecidas em determinados grupos (DUARTE, 2004). 

Questões abertas e fechadas  podem estar contidas nas  entrevistas semiestruturadas. 

O entrevistado tem a possibilidade de se aprofundar sobre o tema proposto. O pesquisador 

deve seguir um  roteiro de questões previamente definidas (BONI; QUARESMA, 2005). 

O entrevistador tem a possibilidade de direcionar as questões, ou realizar peguntas 

adicionais, no momento da entrevista, para aquilo que está sendo estudado, a fim de esclarecer 

questões que não ficaram claras ou retornar ao tema da pesquisa, caso o entrevistado extrapole 

ou tenha dificuldades com o tema. É um tipo de técnica que possibilita a intervenção na 

entrevista, a fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI; QUARESMA, 2005). 

Foi confeccionado um roteiro de entrevistas semiestruturado (Apêndice 6), aplicado 

à chefia de enfermagem da unidade neonatal, a fim de obter informações relacionadas a 

criação e funcionamento do time de medicação e que possibilitou a construção do fluxograma 

de “Criação do Grupo de Enfermeiros denominado Time de Medicação da Unidade Neonatal” 

(ver figura 4). 

Também foi construído um questionário sobre o perfil socioprofissional dos 

enfermeiros do time de medicação (Apêndice 7) para caracterizar os sujeitos envolvidos no 

processo de trabalho. Os dados da entrevista foram analisados de acordo com as respostas do 

depoente. 
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c)Terceira Etapa 

Reuniões do Time de Medicação 

Nas reuniões do time de medicação, foram discutidos problemas relacionados ao 

sistema de medicação e listadas tarefas, definidas atribuições futuras para os componentes do 

time, além de validação de pops, rotinas e impressos do setor. 

Após estas atividades, foi identificado pela coordenadora do grupo, em concordância 

com o grupo que havia necessidade de atualização do grupo sobre o tema “Preparo de 

Medicamentos”, além de atualização do quadro de diluição de medicamentos. 

Nestas reuniões do grupo, também foi identificado que a rotina de atribuições da 

equipe de enfermagem da unidade estava desatualizada, sendo observado que inclusive não 

havia registro das atribuições dos enfermeiros do time de medicação. As atribuições da equipe 

de enfermagem são importantes, pois delimitam atuação do enfermeiro do time de medicação 

e sua relação com outros membros da equipe de enfermagem dentro do sistema de medicação. 

5.6.7- Plano de Ação e Avaliação 

O plano de ação iniciou com o resgate dos dados e, após a caracterização do 

ambiente e a identificação de todos os profissionais da equipe de enfermagem que permeiam 

o processo de trabalho do time de medicação, foram determinadas pelo grupo ações com 

vistas ao aprimoramento do processo de trabalho do time de medicação: 

- Aula expositiva 

 Foi solicitado a pesquisadora, pela cordenadora do time, uma aula expositiva sobre 

“Preparo de Medicamentos”, a princípio, destinada aos enfermeiros do time de medicação e 

residentes de enfermagem, como parte do programa curricular do Programa de Residência em 

Enfermagem e Neonatologia do HUPE, que foi extendida a todos os enfermeiros e residentes 

de enfermagem do Serviço Materno-Infantil. 

- Construção de Fluxogramas 

O termo Fluxograma designa uma representação esquemática de um processo, 

descrito por gráficos que ilustram a transição de informações entre os processos. São os 

passos necessários para execução de um processo (HALL, 2004). 

Com intuito de descrever os procedimentos e responsabilidades dos enfermeiros do 

time de medicação dentro do sistema de medicação, foi construído um fluxograma inicial 

denominado “Fluxograma do Processo de Trabalho do Time de Medicação da Unidade 

Neonatal do HUPE, após a confecção da prescrição médica” (ver figura 6), baseado nos POPs 

construídos e validados pelo time de medicação. 
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Este fluxograma foi apresentado durante a aula expositiva intitulada “Preparo de 

Medicamentos”, ministrada pela pesquisadora e foi proposto para o grupo a confecção de 

outros fluxogramas que descrevessem o processo de trabalho do time de medicação, baseadas 

nas etapas do sistema de medicação envolvidas neste processo. 

Os fluxogramas também foram utilizados para descrever a interação entre os 

profissionais de saúde que participam do sistema de medicação, de que forma interagem entre 

si e com os enfermeiros do time de medicação, definindo o papel de cada um dentro do 

sistema de medicação e no processo de trabalho do time de medicação. 

Após este encontro do time de medicação, durante a aula expositiva, foram 

elaborados outros fluxogramas (ver figuras 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11) relacionados com o processo 

de trabalho do time de medicação, com a mesma configuração do fluxograma apresentado na 

aula. 

A ideia para a construção de fluxogramas partiu da necessidade de compreender 

melhor como foi criado o grupo e como se dá a dinâmica do processo de trabalho do time de 

medicação. Os fluxos foram descritos como uma sequência operacional de todos os passos do 

processo, caracterizando os elementos envolvidos e sua relação com outros elementos do 

processo e o momento em que esta acontece. 

A construção de fluxogramas também auxiliou a análise do processo de trabalho do 

time de medicação, no sentido de identificar falhas e inadequações, possibilitando a 

proposição de medidas que pudessem otimizar o processo de trabalho do grupo, com vistas a 

melhoria da qualidade da assistência prestada aos RNs.  

Para isto, os fluxogramas foram construídos já com inserção ou modificações de 

algumas ações sugeridas pelo grupo para corrigir possíveis distorções não previstas nos POPs 

e em acordo com a literatura e legislação vigente. 

Ao final de cada fluxograma foi realizada uma descrição narrativa do esquema 

gráfico, caracterizando mais uma ferramenta para análise  e sistematização do processo de 

trabalho do time de medicação. 

Após a confecção dos fluxogramas, foram realizados seis grupos, um por turno de 

trabalho para apresentação destes aos enfermeiros da medicação. Nestes grupos, os 

fluxogramas foram apresentados, avaliados e aprovados pelos enfermeiros do time de 

medicação. 

Após a elaboração de fluxogramas de processo de trabalho, estes devem ser 

apresentados aos envolvidos, para que haja um consenso. O esquema gráfico deve ser 



50 

 

validado tanto por quem analisa o processo quanto por quem sofre análise deste, e é a parte 

interessada (LUCINDA, 2010). 

Os fluxogramas além de se constituírem como um esquema gráfico para descrição e 

análise do processo de trabalho do time de medicação, são um produto para a unidade 

neonatal, pois os passos sistematizados do processo de trabalho do time e podem ser 

utilizados como parâmetros importantes para orientar o trabalho dos enfermeiros do time de 

medicação. 

- Identificação dos Recursos materiais utilizados pelo Time de Medicação e 

Caracterização das Soluções Parenterais na Unidade Neonatal 

Paralelamente, a construção dos fluxogramas, foram identificados recursos materiais 

utilizados durante o processo de trabalho do time de medicação e as soluções parenterais 

processadas na unidade. 

Para a caracterização das soluções parenterais na unidade neonatal, foi necessário 

lançar mão de referencial teórico sobre o tema. Foram trazidas definições e conceitos para 

sistematização da terapia infusional na unidade. 

- Atualização do Quadro de Diluição de Medicamentos (Apêndice 8) 

Este quadro foi construído pela pesquisadora, devido a demanda do grupo que 

identificou a desatualização deste, em relação ao referencial bibliográfico. É constituído de 

informações que orientam os enfermeiros no preparo e administração de medicamentos. 

Tem por objetivo prevenir erros de medicação (de dose, de apresentação, de preparo, 

de técnica de administração, com medicamentos deteriorados, de monitoramento) e possíveis 

incompatibilidades medicamentosas. Além de informar a estabilidade dos medicamentos na 

unidade neonatal antes e após a rediluição. 

O quadro foi apresentado e discutido com o grupo em relação a lista de 

medicamentos selecionadas e após a inclusão de medicamentos não descritas no quadro 

originalmente, sugeridos pelo time de medicação, o quadro foi validado pelo grupo 

- Atualização das Atribuições da Equipe de Enfermagem na Unidade Neonatal-

HUPE (Apêndice 9) 

Durante reunião do time de medicação, também foi definido que um enfermeiro do 

time de medicação com a ajuda da pesquisadora realizaria a atualização das atribuições de 

toda equipe de enfermagem da unidade neonatal e que após esta atualização, as atribuições 

seriam validadas pelo grupo.  

Todas as atribuições da equipe de enfermagem foram revisadas, levando em conta 

novas rotinas criadas no setor, após a implementação do time de medicação. Observou-se que 
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durante o processo de trabalho do time de medicação, de alguma forma, todos os integrantes 

da equipe de enfermagem, perpassam pelo processo de trabalho do time de medicação, como 

será visto adiante.  

A equipe de enfermagem da unidade neonatal é constituída de enfermeiros e técnicos 

de enfermagem, porém esses cargos se subdividiam, antes do time de medicação, de acordo 

com suas atribuições: enfermeiro chefe, enfermeiro da rotina, enfermeiro líder, enfermeiro 

plantonista e técnico de enfermagem.  

Baseado na nova conformação da equipe, devido a inserção do time de medicação no 

grupo desde 2011, a constituição da equipe passou a ser: enfermeiro chefe, enfermeiro da 

rotina, enfermeiro plantonista (assistência e medicação) e técnico de enfermagem.  

Mesmo com a nova conformação da equipe de enfermagem, desde 2011, a nova 

estrutura da equipe e suas atribuições não foram atualizadas. 

Todas as atribuições das categorias de enfermagem foram atualizadas. Foram 

adicionadas atribuições relacionados ao processo de trabalho do time de medicação, segundo  

a descrição do processo de trabalho realizada por meio de descrição gráfica (fluxogramas) e 

narrativa realizada na pesquisa. 

5.6.8- Divulgação Externa 

Os resultados do estudo serão apresentados durante a próxima reunião do grupo, para 

a divulgação da pesquisa aos participantes, bem como será elaborado um artigo científico para 

publicação e divulgação desta prática no meio acadêmico. 

A nota prévia do estudo foi publicada na REUOL (Journal of Nursing UFPE On 

line), qualificação CAPES B 2 internacional 1. 

Parte da pesquisa gerou como tema, um Trabalho de Conclusão de Curso do 

Programa de Residência de Enfermagem em Neonatologia do HUPE, em que a pesquisadora 

foi coorientadora, com nota prévia já publicada na Revista OBJN (Online Brazilian Journal 

Nursing), qualificação CAPES B1 internacional 2. 

 

 

 

________________________ 
1 ALMEIDA, Viviane Saraiva et al. The work process of a medication team at the neonatal intensive care unit. J 
Nurs UFPE on line. Recife, v. 7(spe), p.34-57, may.2013. 
 
2  MELO, Isabela Dias Ferreira et al. Medication errors and medication teams: a descriptive study. Online 
Braz J Nurs. v.12, p.728-30, dez. 2013. 
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6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1-Caracterização do Ambiente 

O ambiente caracteriza-se pela delimitação do espaço físico e especializado, para o 

desenvolvimento de determinada atividade, definido pelas instalações e dimensões do local 

(BRASIL, 2003a). Consiste também nas condições de iluminação, ventilação, mobiliário e 

recursos materiais do local. O ambiente onde se desenvolve o processo de trabalho do time de 

medicação dentro da unidade neonatal é a sala de preparo de medicação. 

Nas instituições de assistência à saúde, os ambientes para as atividades de 

enfermagem são indispensáveis. Tratando-se do ambiente para preparo de medicamentos, ao 

longo dos anos, ele tem sido realizado na sala de serviço de enfermagem que, devido à sua 

localização ser contígua ao posto de enfermagem, também lhe é atribuída a mesma 

denominação (OLIVEIRA; CASSIANI, 2007). 

Recomenda a normatização vigente que, para cada 15 leitos, deve haver um posto de 

enfermagem e, para cada posto, uma sala de serviço com dimensão mínima de 6,0 m² nas 

áreas de neonatologia e em unidades de terapia intensiva (BRASIL, 2002a).  

A sala de preparo de medicação da unidade neonatal do HUPE é uma sala destinada 

apenas ao preparo de soluções parenterais e soluções enterais. Medicamentos tópicos, 

inalatórios (exceto pulmicort) são manipulados a beira do leito do recém-nascido e são de uso 

individual. 

A sala de preparo de medicação mede 5,3 m2, foi ampliada recentemente, entretanto, 

ainda não é suficiente para atender os padrões recomendados pela legislação vigente. O que 

dificulta a circulação dos enfermeiros dentro da sala de preparo e a disposição do mobiliário 

da sala (estantes, refrigerador e bancos).  

A sala de preparo de medicação é exclusiva para este fim. A área de preparo de 

soluções parenterais deve ser exclusiva para esta finalidade, devido à complexidade e riscos, 

principalmente quando ocorre adição de outro medicamento (BRASIL, 2003a). 

Durante todo o preparo a porta da sala fica fechada, somente os enfermeiros do time 

de medicação do turno, podem permanecer na sala, atendendo a recomendação de restrição. 

O acesso ao ambiente de preparo das soluções parenterais deve ser restrito aos 

profissionais diretamente envolvidos nesta prática (BRASIL, 2003a). 

A iluminação natural da sala é deficiente, pois não há qualquer contato com a luz 

solar, portanto a sala conta com uso de lâmpadas fluorescentes para iluminação artificial, que 

são adequadas e suficientes para iluminação da sala. 
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 A sala não possui janelas, apenas um pequeno basculante na porta, para que o 

enfermeiro possa se comunicar com o interior da unidade em caso de urgência. A ventilação 

ocorre por abertura na parte superior da divisória que delimita a área de preparo e que se 

comunica com o ambiente da unidade neonatal, onde estão internados os RNs. A climatização 

se dá por uma saída do ar condicionado central instalada no teto da sala de preparo de 

medicação. 

Figura 1 - Sala de Preparo de Medicação da Unidade Neonatal-HUPE (parte externa) 

 

         

Fonte: arquivo pessoal do autor 

 

 A iluminação e ventilação devem ser suficientes para que a temperatura e a umidade 

do ar não deteriorem os medicamentos, os insumos para a saúde e facilitem as atividades 

desenvolvidas. Os insumos devem estar protegidos da incidência de raios solares e contra a 

entrada de poeira, insetos e outros animais (BRASIL, 2003a). 

A sala de preparo ainda dispõe de pia, sabão e recipiente de papel toalha afixado na 

parede. Conta com estantes para armazenamento de medicamentos de via de administração 

parenteral, enteral, e recipiente para descarte de material perfuro cortante. Além de uma 

divisória de inox que separa a pia da bancada seca, destinado ao preparo de medicamentos.  
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Figura 2 - Sala de Preparo de Medicação da Unidade Neonatal-HUPE (parte interna) 

 

       

Fonte: arquivo pessoal do autor  

 

Os ambientes devem ser dotados de lavatórios/pias em número suficiente, com 

provisão de sabão, antisséptico e recursos para secagem das mãos. As soluções parenterais 

devem ser armazenadas diretamente sobre estrados ou em estantes. Os produtos para pronto 

uso podem ser armazenados em um armário específico, dentro da sala de preparo (BRASIL, 

2003a). 

Dispositivos agulhados, equipos e acessórios, utilizados no preparo das soluções 

parenterais devem ser de uso único, e descartados em recipientes apropriados (BRASIL, 

2003a). 

A infraestrutura da sala de preparo de medicação é adequada ao seu funcionamento 

quanto aos lavatórios, saboneteira e uso de estantes para armazenamento de medicamentos em 

pronto uso, bem como ao uso de recipiente para descarte de material perfuro cortante. 

Com relação aos ruídos, foi observado que o “round” multiprofissional, 

equipamentos e conversas paralelas externas a sala de preparo de medicamentos, 

correspondem a elementos que interferem na dinâmica do processo de trabalho do time de 

medicação. Por vezes, o enfermeiro do time de medicação interrompe o preparo, devido a 

conversas paralelas ou solicitações externas sem urgência.  

A distração no momento de preparo e administração de medicamentos pode interferir 

e dificultar a concentração dos profissionais envolvidos neste processo (MIASSO et al., 

2006). 
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6.2 - Caracterização dos Sujeitos 

 Dos 22 enfermeiros que compõem o time de medicação, 6 enfermeiros encontravam-

se de licença médica prolongada durante a coleta de dados e 15 enfermeiros aceitaram 

participar do estudo, dentre eles, 13 eram plantonistas, 1 da rotina e 1 da chefia de 

enfermagem da unidade neonatal do HUPE. 

Para a caracterização dos sujeitos do estudo foram compilados dados obtidos pelo 

questionário do perfil socioprofissional dos enfermeiros do time de medicação (Apêndice 7) e 

apresentados na tabela 1. 

Os dados revelaram que: 14 (93%) enfermeiros do time de medicação são do sexo 

feminino e 1 (7%)do sexo masculino; 1 (7%) profissional encontra-se na faixa etária entre 20-

30 anos, 5 (33%) entre 31-40 anos, 6 (40%) entre 41 e 50 anos e 3 (20%) na faixa de 51 e 60 

anos. 

Com relação ao tempo de formaçao profissional, 1(7%) enfermeiro encontra-se na 

faixa de 1 a 5 anos de formação na graduação, 2 (13%) estão entre 06 e 10 anos, 4 (27%)  

entre 11 e 15 anos, 3 (20%) entre 16 e 20 anos, 2 (13%)entre 21 e 25 anos e 3 (20%) estão 

entre 26 e 30 anos de formado. 

Os enfermeiros do time de medicação são, predominantemente, do sexo feminino e 

tem mais de 40 anos de idade, caracterizando uma equipe com mais tempo de formado na 

profissão, este dado é confirmado quando observamos o tempo de formação na gradução, 

onde um pouco mais da metade dos entrevistados tem mais de 16 anos de formado. 

Com relação ao tempo de atuação na instituição os dados identificam que: 8 (53%) 

dos enfermeiros do time de medicação trabalham na instituição entre 1 a 5 anos, 3 (20%) entre 

6 a 10 anos, 1 (7%) entre 16 a 20 anos e 3 (20%) enfermeiros entre 21 a 25 anos; 6 (40%) 

enfermeiros trabalham de 1 a 5 anos em terapia intensiva neonatal, 3 (20%) entre 6 e 10 anos, 

4 (27%) entre 11 a 15 anos e 2 (13%) enfermeiros atuam entre 21 e 25 anos. 

Embora os dados anteriores revelem que o tempo de fomação  não é compatível  com 

o tempo de atuação na instituição, isto pode estar relacionado ao longo período em que não 

foram realizados concursos com admissão na instituição. Em  2008, o HUPE recebeu 

enfermeiros efetivos do concurso e a unidade neonatal foi contemplada com 50 enfermeiros 

efetivos e estatutários, podendo este dado ter contribuído para o grande percentual de 

enfermeiros com experiência em terapia intensiva neonatal, alguns com até 5 anos de 

experiência. 

Quanto ao tempo de atuação no time de medicação apenas 4 (27%) estão no time por 

um período entre 12 e 24 meses e 11 (73%) enfermeiros entre 25 e 30 meses. A maioria 
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expressiva dos enfermeiros está desde o início da criação do time de medicação, revelando 

que não ocorrem substituições frequentes no grupo, o que pode refletir positivamente para 

sistematização do processo de trabalho. 

Todos os entrevistados (100%) realizam uma carga horária semanal de 30 horas na 

unidade neonatal do HUPE. Com relação ao número de vínculos empregatícios, 4 (27%) 

enfermeiros têm 1 vínculo empregatício, 9 (60%) têm 2 vínculos empregatícios e 2 (13 %) 

têm 3 vínculos empregatícios; 3 (20%) são enfermeiros de contrato temporário e 12 (80%) são 

enfermeiros estatutários e efetivos da instituição. 

A presença maciça de enfermeiros estatutários e efetivos no time de medicação, 

reflete a escolha para participação, em sua maioria, de enfermeiros que permaneçam no grupo 

efetivamente, diminuindo a possibilidade de substituição com frequência. 

Quanto a participação em eventos de classe nos últimos 5 anos, 10 (67%) 

enfermeiros participaram de algum evento da classe e 5 (33%) enfermeiros não participaram 

de eventos de classe; 12 (80%) dos enfermeiros realizaram cursos de aperfeiçoamento ou 

atualização na área de atuação, 9 (60%) enfermeiros possuem título de especialista obtidos em 

cursos de Lato Sensu e 2 (13%) concluíram curso de Stricto Sensu. 

Foram considerados todos eventos de classe, cursos de aperfeiçoamento e atualização 

relacionadaos a área de atuação em neonatologia. Quanto aos cursos de Lato e Stricto Sensu, 

foram considerados cursos realizados em qualquer área de atuação.  

Para eventos de classe, a unidade neonatal oferece liberação para participação de 

funcionários estatutários ou temporários em eventos da área de neonatologia e redução em até 

50 % da carga horária mensal, para os cursos de Lato e Stricto Sensu dos funcionários 

estatutários. 
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Tabela 1 – Perfil Socioprofissional dos Enfermeiros do Time de Medicação: 

DADOS SOCIOPROFISSIONAIS 

 

SEXO                                                                                    N                    % 

     Feminino                                                                          14                   93 

     Masculino                                                                         1                      7                             

                                                             

 

FAIXA ETÁRIA                                                                   N                     % 

     20 a 30 anos                                                                      1                      7 

     31 a 40 anos                                                                      5                     33 

     41 a 50 anos                                                                      6                     40 

     51 a 60 anos                                                                      3                     20 

 

 

TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL                  N                     % 

 

     01 a 05 anos                                                                      1                      7                                                     

     06 a 10 anos                                                                      2                     13          

     11 a 15 anos                                                                      4                     27 

     16 a 20 anos                                                                      3                     20 

     21 a 25 anos                                                                      2                     13 

     26 a 30 anos                                                                      3                     20 

 

 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO                  N                    % 

      01 a 05 anos                                                                     8                     53                                       

      06 a 10 anos                                                                     3                     20                                           

      11 a 15 anos                                                                     0                      0 

      16 a 20 anos                                                                     1                      7 

      21 a 25 anos                                                                     3                     20 
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continua 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA TERAPIA                            N                    % 

INTENSIVA NEONATAL 

      01 a 05 anos                                                                      6                    40                                

      06 a 10 anos                                                                      3                    20 

      11 a 15 anos                                                                      4                    27 

      16 a 20 anos                                                                      0                     0 

      21 a 25 anos                                                                      2                    13 

 

 

TEMPO NO TIME DA MEDICAÇÃO                              N                   % 

       12 meses à 24 meses                                                        4                   27   

       25 meses a 30 meses                                                       11                  73 

 

REGIME DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO 

      30 horas semanais                                                                                                                               

 

      N                  % 

      15                 100 

 

 

 

NÚMERO DE VÍNCULOS                                                                     

EMPREGATÍCIOS 

      1                                                                                 

      2 

      3 

                        

      N                  % 

 

       4                  27 

       9                  60 

       2                  13 

TIPO DE VÍNCULO 

Efetivo 

Contrato temporário 

      N                 % 

      12                 80 

       3                  20 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CLASSE                        

      Sim                                                                                    

      Não                                                                                     

      N                 % 

      10                 67 

       5                  33   
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  continuação 

TOTAL                  15                100 

 

DADOS SOCIOPROFISSIONAIS 

CURSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

     Aperfeiçoamento/atualização 

     Lato Sensu                                                                    

     Stricto Sensu                                                                                    

   

      N                  % 

     12                  80 

      9                   60 

      2                   13 

 Fonte: pelo autor                                                                                        conclusão 

 

6.3-Caracterização dos Recursos Materiais utilizados pelo Time de Medicação: 

Os recursos materiais são os insumos necessários ao processo de trabalho do time de 

medicação, impressos, material de almoxarifado, material de farmácia, material estéril e 

material de apoio. 

6.3.1-Impressos utilizados pelo Time de Medicação: 

Existem dois tipos de impressos utilizados pelo time de medicação, os construídos 

pelo time, impressos de controle, que servem de apoio e consulta durante o preparo de 

medicamentos; e os utilizados na unidade construídos pela equipe multiprofissional ou 

padronizados pela instituição. 

Os impressos construídos pelo time de medicação são:  

-Mapa de medicação (Anexo1); 

É um quadro que tem por objetivo facilitar a transcrição da prescrição médica em 

etiquetas, servindo de base para todo turno de trabalho do time de medicação, confeccionado 

a cada doze horas, contém as seguintes informações: data, nome do RN, nome do 

medicamento, dose, via de administração, acesso venoso, infusões do RN. 

-Quadro para Administração e Conservação de Medicamentos de Uso Oral (Anexo 

2); 

O quadro é constituído do nome do fármaco, nome comercial, forma,  apresentação e 

cuidados especiais para uso de fármacos orais industrializados. Fica disponível na pasta do 

time de medicação para ser consultado sempre que necessário, embora os enfermeiros do time 

de medicação prefiram consultar o quadro de diluição de medicamentos e/ou as orientações de 
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cada fabricante, pois estas podem sofrer alterações, de acordo com cada laboratório, 

principalmente em relação a apresentação e a conservação do medicamento. 

-Mapa de Solicitação de Medicamentos Manipulados a Farmácia (Anexo 3);  

Constitui-se como um impresso para solicitação de medicamentos manipulados pelo 

Serviço de Farmácia do HUPE, constituído do nome do medicamento (nome e apresentação), 

cliente em uso (nome da mãe do RN), dose diária, dose semanal, data do pedido, volume 

recebido, data da entrega, data da validade.  

A solicitação de medicamentos manipulados ao Serviço de Farmácia é atribuída ao 

líder e/ou enfermeiro da rotina. Como o serviço de farmácia do HUPE exige prescrição 

médica para a solicitação destes medicamentos, este mapa não é utilizado na unidade 

neonatal. A solicitação é feita com a prescrição do medicamento, realizada pelo médico no 

receituário comum em papel timbrado da instituição. 

Este impresso foi construído com a finalidade de otimizar o trabalho do time de 

medicação, embora não tivesse sido considerado que o medicamento só pudesse ser 

dispensado com a prescrição médica, como recomenda a literatura. Desta maneira,  a 

utilização do impresso foi abolida na unidade neonatal, após a verificação que este não está de 

acordo com a legislação vigente. 

A legislação determina que a dispensação deva atender essencialmente ao que foi 

prescrito. Desta maneira, sempre que possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade 

exatamente prescrita para o tratamento. O medicamento só pode ser fonecido mediante a 

prescrição médica (BRASIL, 2011). 

-Quadro de Medicamentos Usualmente Manipulados na unidade Neonatal (Anexo 

4); 

Este quadro é constituído pelos principais medicamentos orais utilizadas na unidade 

neonatal, contendo o nome do medicamento, a forma farmacêutica e a concentração. O 

objetivo deste quadro é padronizar a concentração dos medicamentos manipulados na 

unidade, evitando a diversidade de concentração de um mesmo medicamento, o que pode 

levar ao erro de dose da medicação. Este impresso está disponível para consulta na pasta do 

time de medicação. 

-Controle de Temperatura do Refrigerador (Anexo 5); 

Visa registrar a temperatura máxima interna do refrigerador que acondiciona 

medicamentos, composto de data, hora, temperatura máxima interna e assinatura do 

profissional que verificou a temperatura. A temperatura do refrigerador é verificada sempre 

no início do turno de 12 horas pelo enfermeiro da medicação, com o intuito de prevenir 
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possíveis alterações de temperatura que possam alterar a estabilidade e composição do 

medicamento. 

O registro do controle de temperatura do refrigerador é importante para a observação 

de possíveis momentos de pico de temperatura do refrigerador, principalmente, quando a 

porta é aberta repetidas vezes (KNODEL, 2011).  

-Quadro de Equivalência Gotas/ml (Anexo 6); 

O time de medicação durante as reuniões do grupo, decidiu não utilizar este impresso 

no setor. Embora sua construção tenha por objetivo aprimorar o preparo de medicamentos 

orais, verificou-se que alguns medicamentos, principalmente o fenobarbital, não puderam ser 

padronizados em relação às transformações de gotas em volume, devido as variações 

apresentadas durante esta conversão. 

Foi considerado para elaboração do quadro, que a prescrição médica utiliza gotas 

para a prescrição da dose do medicamento e que medicamentos com forma de apresentação 

em gotas poderiam ser convertidas em volume, automaticamente, através de consulta ao 

quadro. Foi utilizado como parâmetro para construção do quadro, o volume de 1 ml. 

O grupo realizou a mensuração em gotas de cada medicamento. Excluiu-se desta 

tranformação o complexo polivitamínico (Protovit R), cuja prescrição médica já é realizada 

em volume. 

O quadro é constituído do nome do fármaco, nome comercial, forma, apresentação, 

número de gotas correspondentes a 1 ml do medicamento. 

-Quadro de Equipamentos Padronizados Para Uso na Medicação (Anexo 7); 

Este quadro visa padronizar os equipamentos utilizados durante os processos de 

preparo e administração de medicamentos, é constituído do nome do equipamento, indicações 

de uso e observações quanto ao seu uso. Este quadro não está disponível na pasta do time de 

medicação, sendo peculiar nas indicações e observações relacionadas à unidade neonatal e de 

grande importância para consulta dos enfermeiros do time de medicação, no que diz respeito à 

padronização dos equipamentos utilizados no processo de trabalho do grupo. 

Assim, após reunião com o time de medicação, foi decidido que o quadro será 

atualizado e inserido na pasta do time de medicação para consulta do grupo. 

-Quadro de Materiais Padronizados para o Uso na Medicação (Anexo 8); 

Visa identificar todo material de almoxarifado, estéril e de apoio utilizado pelo time 

de medicação durante o preparo de medicamentos. Composto pelo nome do material, 

indicações e observações acerca de seu uso. Este quadro também não se encontra acessível ao 
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time de medicação e também apresenta-se como um material de consulta importante para o 

processo de trabalho.  

A padronização de materiais utilizados pelo time de medicação constitui-se como 

uma das metas do time de medicação, como será visto adiante. Desta maneira, o impresso foi 

levado para discussão do grupo, que decidiu atualizá-lo para ser disponibilizado na pasta do 

time de medicação para consulta. 

-Bibliografia Recomendada  para Consulta do Time de Medicação (Anexo 9); 

Após a elaboração de protocolos e rotinas relacionadas à terapia medicamentosa na 

unidade, foi elaborado pelo grupo uma bibliografia recomendada para consulta, embora os 

enfermeiros do time de medicação prefiram realizar consultas via internet, bulários e ao 

Serviço de Farmácia do HUPE. Este impresso não está disponível no setor e é pouco 

divulgado entre os enfermeiros do time de medicação.  

Como veremos a seguir, a maioria dos medicamentos utilizados na unidade neonatal, 

são padronizadas por um quadro de diluição de medicamentos, cujas referências 

bibliográficas estão atualizadas. Medicamentos incomuns e que por ventura não constem 

nesse quadro, levam a uma consulta em bulários e/ou ao próprio fabricante. Assim a 

bibliografia recomendada perde seu objetivo principal e poderia estar relacionada mais a 

consulta para a confecção de normas, rotinas e protocolos da unidade. 

-Quadro de Diluição de Medicamentos (Apêndice 8); 

Foi construído com base em todos os medicamentosadministrados pela via 

parenterale e comumente utilizados na unidade neonatal e aqueles que mesmo sendo 

administrados pela via oral ou inalatória pudessem gerar dúvidas quanto ao seu preparo. 

O quadro de diluição de medicamentos levou em conta todas as informações 

indispensáveis ao preparo e administração dos medicamentos, através dos seguintes itens: 

Nome do medicamento - Foi descrito o nome genérico de todos os medicamentos 

utilizados. Entretanto, aqueles medicamentos que pela força comercial da marca, esta é muito 

difundida no setor, foram acrescidos os nomes comerciais entre parenteses, logo após o nome 

genérico com intuito de minimizar eventuais erros de medicação relacionados ao nome do 

medicamento (medicamento errado); 

Armazenamento – refere-se ao armazenamento do medicamento na unidade 

neonatal, após ter sido dispensado e distribuído pelo Serviço de Farmácia. Foram 

considerados a temperatura ideal de armazenamento (ambiente ou refrigeração) e a 

necessidade do abrigo de luz antes do preparo. 
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Diluição - alguns medicamentos encontram-se sob a forma liofilizada e necessitam 

reconstituição. Neste item, são indicadas possíveis soluções de reconstituição, indicadas pelo 

fabricante ou pela literatura pertinente. 

Soluções Compatíveis - refere-se às soluções que podem ser infundidas juntamente 

com o medicamento após reconstituição. 

Tempo de infusão – é o tempo recomendado para a administração do medicamento 

parenteral por via endovenosa. 

Estabilidade após reconstituição - constitui-se como tempo de validade do 

medicamento após aberto ou diluído (reconstituído). Informação importante para o 

armazenamento ou descarte do medicamento, após a abertura e/ou reconstituição do frasco. 

Observações - este item diz respeito à informações importantes relacionadas ao 

preparo ou administração de medicamentos que não foram contempladas nos demais itens do 

quadro. 

Incompatibilidade - refere-se a todas as soluções que possuam incompatibilidade e 

que não podem ser administradas, simultaneamente, com o medicamento, após a 

reconstituição. 

A eficácia terapêutica pode estar comprometida quando não se garante a estabilidade 

química e física, podendo modificar o efeito terapêutico do medicamento. Assim, é 

necessário, ao se reconstituir ou diluir medicamentos, verificar o prazo de estabilidade pós-

reconstituição/diluição que pode ser alterado caso o profissional realize o preparo de 

medicamentos sem observar protocolos de diluição. Esses são aspectos ainda frequentes e 

presentes no cotidiano de trabalho de um hospital, e que dificultam a prevenção do erro e a 

garantia da segurança na terapia medicamentosa (CAMERINI; SILVA, 2011). 

A compatibilidade físico-química e a interação medicamentosa que possa ocorrer 

entre os seus componentes deve ser conhecida e considerada (BRASIL, 2003a). 

No preparo de medicamentos, devem ser aplicados vários princípios científicos que 

garantam o resultado terapêutico esperado. Para isto, são necessárias informações como 

quanto tempo que o medicamento pode ficar preparado antes de ser administrado, em que 

condições ambientais pode ser preparado e acondicionado (luz, calor, higiene) (CARVALHO; 

SANTOS; SÁ; TEIXEIRA; NOGUEIRA, 2005). 

Estudos de estabilidade de medicamentos levam em conta a determinação do prazo 

de validade e as condições de estocagem. Além disso, estudos devem ser conduzidos 

utilizando o diluente especificado para reconstituição do produto farmacêutico ou, se existir 
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mais de um, com aquele que estime obter o produto farmacêutico reconstituído mais estável. 

(BRASIL, 2005) 

Após a construção do quadro de diluições, este foi apresentado em reunião do time 

de medicação, onde os itens acima foram descritos. O grupo incluiu o medicamento 

Pancreatina (Creon R) não comumente utilizado na unidade neonatal, mas devido ao uso por 

tempo prolongado em um RN no momento de confecção do quadro, este foi inserido. 

Com a validação do quadro de diluição de medicamentos pelo time de medicação, 

este foi colocado em prática no setor. Para otimização do trabalho, este foi afixado na sala de 

preparo de medicamentos. 

Os impressos utilizados pelo time e que são padronizados pela instituição: 

-Pedidos de psicotrópicos e medicamentos especiais – utilizados para solicitação de 

psicotrópicos ou medicamentos especiais (Albumina, Surfactante, Sildenafil, Zidovudina 

injetável, Alprostadil); 

-Prescrição Médica – a prescrição médica da unidade neonatal é eletrônica e contém 

os seguintes itens: nome do RN, registro do prontuário, data, dieta, medicamento (dose, via de 

administração e intervalo) e cuidados gerais (glicemia capilar, sinais vitais, monitorização e 

outros de acordo com a terapêutica do RN). 

A prescrição médica consiste na transcrição do planejamento terapêutico, no formato 

de comandos a serem executados pela equipe no tratamento do paciente. A estrutura da 

prescrição médica é dividida em três partes: a primeira relacionada à segurança do paciente 

(nome, registro data e hora); a segunda relacionada aos medicamentos e como devem ser 

administrados (nome do medicamento, dose, via de administração e intervalo); e a terceira 

relacionada à segurança do profissional (assinatura e carimbo do profissional) (PAZIN-

FILHO et al., 2013).  

Na prescrição eletrônica, o profissional médico faz a prescrição de medicamentos 

num sistema informatizado. Embora não exista padronização para este sistema, de modo geral 

eles permitem um acesso completo aos dados dos medicamentos, seja por nome comercial ou 

por princípio ativo, para evitar erros na transcrição dos nomes de medicamentos e de interação 

medicamentosa. Cada prescrição efetuada dispara, automaticamente, os processos necessários 

para os setores relacionados, como, por exemplo, a farmácia, a enfermagem e o faturamento 

(JOIA; MAGALHÃES, 2009). 

A prescrição médica da unidade neonatal é um dos pilares do processo de trabalho do 

time de medicação, através dela os enfermeiros realizam o preparo de medicamentos na 
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unidade. Como descrito, a prescrição médica da unidade neonatal do HUPE apresenta-se de 

acordo com a litetaratura e contém os itens necessários e pertinentes.  

O fato de ser eletrônica previne possíveis problemas relacionados à legilibilidade da 

precrição quando confeccionada. Entretanto, as rasuras são presentes e constantes, não 

havendo uma cultura de refazê-la nos casos de alteração do medicamento, principalmente 

quando estes são suspensos e a dose ou posologia é alterada, dificultando o processo de 

trabalho do time e que pode levar a erros de medicação importantes. Para Tully et al. (2009) 

rasuras e falta de legilibidade na prescrição médica, são fontes pontenciais de erros de 

medicação. 

-Balanço Hídrico - é o instrumento de medida para entradas e saídas diárias de 

líquidos, no RN. 

Em pacientes com indicação, é de extrema importância o conhecimento de qualquer 

alteração relacionada ao volume de líquidos e a intensidade com que essa alteração ocorre, de 

modo que se possa prevenir o mais precoce possível e intervir em algumas complicações 

relacionadas ao desequilíbrio hídroeletrolítico (MARQUES; SOUZA; BELEZA, 2011). 

Neste impresso o time de medicação confirma o registro dos enfermeiros da 

assistência de todos os medicamentos preparados no turno de doze horas, com vistas ao 

registro de líquidos infundidos (entradas).  

Caso o enfermeiro da assistência não realize o registro, o enfermeiro da medicação o 

consulta e realiza o registro do medicamento. Muitas vezes, este registro é ignorado, 

principalmente, no que tange aos medicamentos orais, dificultando inclusive a confirmação da 

administração do medicamento, principalmente, se por algum motivo este não estiver checado 

na prescrição médica. Neste caso, o balanço hídrico também serve como mecanismo de 

controle. 

6.3.2-Material de Almoxarifado, Farmácia, Estéril e de Apoio 

O material de almoxarifado é constituído de todo material necessário para o preparo 

de medicamentos, solicitado semanalmente, inclui: seringas, agulha, extensores (perfusores e 

polifix), equipos para bomba infusora, gorros, máscara, luvas estéreis, luvas de procedimento, 

gaze estéril, gaze não estéril, papel toalha, fita adesiva, dispositivo para mistura ou 

reconstituição de medicamentos (transofix), torneirinhas (tree-way) e escovas de degermação. 

O material de farmácia corresponde a soluções antissépticas utilizadas durante o 

preparo de medicamentos: almotolias de álcool a 70%, clorexidina e povidine solicitados 

semanalmente ao Serviço de Farmácia. 



67 

 

Os campos e capotes estéreis são materiais solicitados a central de material estéril, 

semanalmente ou sempre que necessário, dependendo do volume de procedimentos invasivos 

do setor. 

As cubas, bandejas, cálices graduados, potes e sacos de material plástico, são os 

materiais de apoio necessários durante o preparo, acondicionamento dos medicamentos, e no 

transporte destes até o RN para a fase de administração de medicamentos. 

6.4- Caracterização das Soluções Parenterais na Unidade Neonatal  

Os medicamentos na unidade neonatal podem ser divididos de acordo com suas vias 

de administração: via enteral (oral e retal); parenteral (intramuscular, intravenosa, subcutânea 

e intradérmica); tópica e outras vias, tais como a via inalatória (BARROS; BARROS, 2010). 

Todos os medicamentos de via enteral e parenteral são preparados pelo time de 

medicação na sala de preparo de medicamentos. Os medicamentos tópicos e inalatórios são 

preparados pela equipe de enfermagem que se encontra na assistência de enfermagem direta 

ao RN, exceto o medicamento Budesonida (Pulmicort R), que devido ao seu custo dispendioso 

e forma de apresentação disponível apenas para adultos, é diluída na sala de preparo de 

medicação para menor disperdício da dose e utilização em vários RNs que fazem uso do 

medicamento no mesmo horário de aprazamento na prescrição médica. 

Os enfermeiros do time de medicação precisam de informações sobre como será a 

administração de medicamentos, para que a escolha dos recursos materiais ocorra de forma 

adequada. Esta escolha está baseada em alguns conceitos descritos a seguir, com relação à 

terapia infusional. 

Solução parenteral-solução injetável, estéril, apirogênica, de grande ou pequeno 

volume, própria para administração por via parenteral (BRASIL, 2003a). 

Estas se dividem em: 

a) Soluções parenterais de grande volume: solução parenteral acondicionada em 

recipiente de dose única, com capacidade igual ou superior a 100 ml. Devem ser 

administradas em sistema fechado (BRASIL, 2003a). 

b) Soluções parenterais de pequeno volume: solução parenteral acondicionada em 

recipiente com capacidade inferior a 100 ml (BRASIL, 2003a).  

Com relação à administração da terapia infusional, as infusões das soluções 

parenterais podem ser (FAKIH, 2000): 

a) Administração Intermitente: ocorre de forma não contínua. A administração 

intermitente pode ser realizada das seguintes formas: 
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Bolus: é a administração intravenosa realizada em tempo menor ou igual a 1 minuto. 

Geralmente, é realizada através de seringa. 

Infusão rápida: é a administração intravenosa realizada entre 1 e 30 minutos. 

Algumas podem ser realizadas com seringa, porém para infusões em tempo superior a 10 

minutos recomenda-se a utilização de bureta ou bomba infusora. 

Infusão lenta: é a administração intravenosa realizada entre 30 e 60 minutos. 

b) Infusão contínua: é a administração realizada em tempo superior a 60 minutos, 

que ocorre de forma ininterrupta, durante as 24 horas. 

As soluções parenterais de grande volume na unidade neonatal só podem ser 

administradas em infusão contínua, visto que a dose para RNs é muito pequena, e quando esta 

extrapola os 100 ml, são caracterizadas por infusões que necessitam ser infundidas nas 24 

horas, sem interrupção e que são identificadas pelo rótulo de soro (Anexo 10). 

As soluções parenterais de pequeno volume e administração intermitente, ou seja, 

com interrupção, respeitando o intervalo de doses preconizado na prescrição médica e 

informações do fabricante, são identificadas com etiquetas autoadesivas (Anexo 11).  

 As soluções parenterais de pequeno volume e infusão contínua caracterizam-se por 

medicamentos constituídos em frascos e ampolas menores, que teriam elevado custo de uso 

em equipos de bomba peristáltica (volume do equipo aproximadamente 17 ml), assim são 

infundidas em bombas de seringa que utiliza extensores de 120 cm, em que o volume varia de 

1,7 a 2,0 ml dependendo do fabricante, diminuindo o custo da infusão.  

Estas soluções são constituídas dos seguintes medicamentos: Epinefrina, Alprostadil, 

Citrato de Fentanila, Furosemida, Insulina, Midazolam e Norepinefrina, cuja forma de 

apresentação é em ampolas pequenas, que variam de 1 a 5 ml, onde as doses utilizadas em 

RNs necessitariam do uso de muitas ampolas para preencher o equipo de bomba peristáltica.  

Para a administração de grande parte das soluções parenterais (infusões rápidas e 

lentas e contínuas), independente de pequeno ou grande volume, são utilizadas o auxílio de 

bombas infusoras (seringa ou peristáltica) para não causar dano ao RN, respeitando o tempo 

de infusão descrito no quadro de diluição de medicamentos da unidade neonatal (Apêndice 8), 

pelo fabricante ou literatura  pertinente. 

Bombas de infusão são usadas quando se necessita de maior precisão na aplicação de 

fluidos no paciente, ou quando é necessário empregar fluxos maiores que os obtidos com 

sistemas gravitacionais ajustados manualmente. Nas bombas de infusão a pressão de infusão 

independe da pressão gravitacional. O controle do fluxo pode ser volumétrico ou não 



69 

 

volumétrico, e o mecanismo de infusão pode ser peristáltico, por pistão ou por seringa. 

(BRASIL, 2002b) 

O uso da bomba infusora é indicado em UTI, para administração contínua de drogas 

vasoativas. Na neonatologia, está relacionada ao baixo peso e sensibilidade dos pacientes, 

além de ser indispensável a utilização de sistemas de infusão precisos e confiáveis; sempre 

que o volume total a ser infundido não puder ser ultrapassado e quando a bomba representar 

um método efetivo para a diminuição de risco ao paciente (BRASIL, 2002b). 

De acordo com o tipo de infusão e com a bomba infusora indicada, o enfermeiro do 

time de medicação escolhe o material necessário ao preparo de medicamentos. No caso de 

medicamentos de via de administração enteral ou da solução parenteral de pequeno volume e 

administração em bolus, a dose é aspirada em uma seringa e protegida com uma agulha. Nas 

soluções parenterais pequeno volume e infusão lenta, rápida ou contínua é necessário o uso do 

extensor acoplado a seringa para uso em bomba infusora de seringa. 

 No caso das soluções parenterais de grande volume e infusão contínua, é utilizado 

um equipo de bomba peristáltica, bomba utilizada para infusão contínua de soluções 

parenterais de grande volume, adequada a sistemas fechados. Estes sistemas se apresentam 

como um sistema de administração de solução parenteral que no preparo e administração, não 

tem nenhum contato da solução com o meio ambiente (BRASIL, 2003a). 

6.5-Aula Expositiva 

A aula entitulada “Preparo de Medicamentos” foi ministrada com objetivo de 

atualização dos enfermeiros do time de medicação e do Serviço Materno-Infantil. Os tópicos 

escolhidos para abordagem foram solicitados pela coordenadora do time de medicação ou 

detectados como importantes após a observação da pesquisadora em campo e durante a 

reunião do time.  

Foi apresentado a definição, objetivos do time de medicação e o fluxograma inicial 

do processo de trabalho do time de medicação (ver figura 6) como primeiro produto do 

mestrado da pesquisadora. Foram descritos os objetivos da pesquisa de mestrado e a proposta 

de construção de outros fluxogramas relacionados ao processo de trabalho do time de 

medicação. 

 Os tópicos relacionados ao preparo de medicamentos foram: 

a) apresentação do quadro de diluição de medicamentos, com descrição detalhada 

dos principais medicamentos representados no quadro e que apresentam alguma 

peculiaridade; 

b) Definição e finalidades do preparo de medicamentos; 
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c) Recomendações quanto à área de preparo de medicamentos; 

d) Leitura da prescrição médica e rótulos de medicação originais, confecção de 

rótulos de medicação; 

e) Preparo de medicamentos orais e parenterais; 

f) Incompatibilidade medicamentosa; 

g) Via de Administração dos medicamentos; 

h) Balanço Hídrico 

Durante a aula o grupo interagiu entre si e com a pesquisadora, onde todos tiveram 

oportunidade de expor suas dúvidas e expressar-se acerca do tema. 

6.6-  Equipe de Enfermagem da Unidade Neonatal 

Na unidade neonatal do HUPE, a equipe de enfermagem é composta de enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Todos integrantes da equipe perpassam pelo processo de trabalho 

do time de medicação, e tem seu papel dentro do sistema de medicação, como será visto 

adiante.  

Para compreender o papel de cada um dentro da unidade neonatal e reconhecê-los 

durante a descrição do processo de trabalho do time de medicação, foram definidas no estudo 

as subcategorias da equipe de enfermagem, baseada na atual constituição da equipe de 

enfermagem da unidade neonatal:  

Enfermeiro Chefe - administra a unidade e a equipe de enfermagem, em seus 

aspectos técnico-científicos e administrativos, executando os programas de trabalho junto à 

equipe que lhe é subordinada, integrando as ações de enfermagem às atividades de 

desenvolvimento profissional e formação de pessoal. 

Enfermeiro da Rotina - enfermeiro que trabalha junto ao enfermeiro chefe, 

colaborando na administração, organização, avaliação e supervisão de: rotinas, protocolos, 

manutenção de materiais equipamentos e assistência de enfermagem prestada na unidade 

neonatal. 

Enfermeiro Líder - enfermeiro responsável na assistência por cada turno de doze 

horas, podendo ser do serviço diurno ou noturno. Lidera toda a equipe de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem do seu turno de trabalho. Assume funções administrativas e de 

supervisão dos cuidados de enfemagem. 

Enfermeiro da Assistência - enfermeiro que responde por um setor da unidade 

neonatal (UTI 1, UTI 2 ou BI). Presta assistência integral e cuidados diretos aos recém-

nascidos de risco e supervisiona a equipe de técnicos de enfermagem do seu setor.  
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Enfermeiro do Time de Medicação ou Enfermeiro da Medicação – enfermeiro 

responsável pelo preparo de medicamentos durante todo seu turno de trabalho atua na sala de 

preparo de medicação. Integrante do time de medicação colabora com a chefia e rotina nas 

atividades que visam à organização e administração do serviço, relacionado ao sistema de 

medicação, se dividem em: 

  - Primeiro enfermeiro do time de medicação - enfermeiro responsável pelo preparo 

propriamente dito das soluções parenterais. Entra em campo estéril e realiza paramentação 

completa. Em conjunto com o segundo enfermeiro, realiza o preparo de medicamentos 

enterais. 

   - Segundo enfermeiro do time de medicação - enfermeiro que assessora o primeiro 

enfermeiro do time de medicação no preparo das soluções parenterais. Não entra em campo 

estéril e não usa paramentação completa. Confecciona rótulos de etiquetas de medicação e 

realiza conferência da prescrição médica. Responsável em conjunto com o primeiro 

enfermeiro pelo preparo de medicamentos enterais. 

Técnico de Enfermagem - técnico de enfermagem que presta assistência integral aos 

recém-nascidos internados na UTI 1, UTI 2 ou Berçário Intermediário, de menor 

complexidade, de acordo com a escala de tarefas, elaborada pelo enfermeiro líder. 

Supervisionado diretamente pelo enfermeiro da assistência e indiretamente pelo enfermeiro 

líder do turno de trabalho. 
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6.7- Descrição e Análise do Processo de Trabalho do Time de Medicação: 

Descrever e analisar um processo significa entender seu funcionamento em nível 

macro, depois detalhá-lo em partes, para que se possa obter um conhecimento mais preciso. 

Somente após o conhecimento do desempenho do processo atual é que teremos 

condições de melhorá-lo. Não é possível melhorar o que não se conhece. Diversas ferramentas 

auxiliam na análise de processo de trabalho, dentre elas destacam-se os fluxogramas, que 

permitem a compreensão rápida do fluxo de atividades dentro do processo por todos os 

interessados (LUCINDA, 2010).  

Para a elaboração dos fluxogramas foram utilizados símbolos padrão que propiciam 

uma visão ampla do processo de trabalho do time de medicação: 

 

Figura 3-Representação Simbólica dos Fluxogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LUCINDA (2010, p.44) 
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Para a descrição narrativa do esquema gráfico, foi identificado cada profissional 

envolvido como elemento do processo, relacionando-o as atividades executadas e estas foram 

descritas utilizando os mesmos termos utilizados nos fluxogramas, por ordem sequencial das 

letras do alfabeto .  
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6.7.1-Fluxogramas do Processo de Trabalho do Time de Medicação 
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6.7.1.1-Descrição Narrativa do Fluxograma de Criação do Grupo de Enfermeiros 

denominado Time de Medicação  da Unidade Neonatal do HUPE-Figura 4  

Enfermeiro Chefe 

a) Construção dos objetivos e metas do time de medicação: 

Os objetivos e metas do time de medicação foram elaborados pela coordenação do 

grupo (chefe e rotina de enfermagem do setor) e foram levados a primeira reunião do grupo 

para discussão. 

b) Formação do time de medicação:  

Para cada turno de 12 horas foram selecionados de 3 a 4 enfermeiros tanto do serviço 

diurno quanto do serviço noturno, que são referência para assuntos relacionados a 

medicamentos no setor. Pelo menos um enfermeiro  que compõe o time de medicação deverá 

estar  presente em cada turno de trabalho. Desta forma, foi necessário restringir a troca de 

plantões entre enfermeiros do time de medicação, para que não ocorra descontinuidade do 

processo de trabalho 

 Além de enfermeiros dos serviços diurnos e noturnos, foram selecionados  2 

enfermeiros da rotina para composição do grupo, sendo que uma das rotinas é a chefe de 

enfermagem  que desempenha o papel de coordenadora do time de medicação. O time de 

terapia intravenosa deverá ter um coordenador e um vice-coordenador (MOREIRA, 2012). 

Além dos enfermeiros que pertencem a unidade, foram convidados membros 

temporários para emissão de pareceres relacionados a suas áreas de atuação tais como: 

Serviço de Enfermagem Materno-Infantil, CCIH, Serviço de Farmácia, Almoxarifado, Banco 

de Sangue, entre outros. Os residentes de enfermagem em neonatologia do HUPE, também 

fazem parte do grupo, como membros temporários, nos períodos em que passam na sala de 

preparo de medicação, como parte integrante da  grade curricular da residência. 

A  composição baseada apenas em enfermeiros foi  pensada devido a grande parte do 

processo de trabalho estar relacionada ao preparo de medicamentos, que é determinado de 

acordo com a legislação vigente,  como atribuição exclusiva, no caso das soluções parenterais, 

do enfermeiro ou farmacêutico (BRASIL, 2003a). 

c) Convocação para reunião do grupo denominado time da medicação 

Os enfermeiros selecionados a partir da afinidade com o tema e comprometimento na 

elaboração de rotinas e protocolos da unidade foram convocados pela chefia de enfermagem 

da unidade neonatal, que apresentou as ideias e objetivos iniciais do grupo. 

 Enfermeiros do Time de Medicação 

d)Reunião do grupo e discussão de metas e objetivos de trabalho  
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Logo após a escolha dos enfermeiros que iriam compor o grupo, foi marcada uma 

primeira reunião para apresentar objetivos e as metas de trabalho, construídos pela 

coordenação do grupo. 

Objetivos do Time de Medicação: 

O Time de Medicação posssui objetivos que norteiam seu trabalho, são eles: 

promover  revisões, atualizações, discussões e avaliação dos protocolos; elaborar e 

implementar, de maneira uniformizada, protocolos de preparo e administração de 

medicamentos no setor; ser referência nos assuntos relacionados ao preparo e administração 

de medicamentos na unidade neonatal; monitorar no setor, os eventos adversos ocasionados 

pela administração de medicamentos; responder pareceres técnicos relacionados a terapia 

medicamentosa, avaliando  insumos e equipamentos da unidade; definir a inclusão, exclusão e 

permanência de produtos já utilizados na unidade (ALMEIDA et al., 2013). 

Metas de Trabalho: 

 As metas de trabalho foram elaboradas pela coordenação do grupo e levadas na 

primeira  reunião com o grupo, são elas: avaliar os POPs; rever  padrão de concentração e 

diluição de medicamentos; padronizar a maneira e os volumes  para diluição e administração 

de medicamentos orais de uso coletivo; rever e atualizar o quadro de estabilidade, diluição e 

compatibilidade; definir de acordo com a compatibilidade medicamentosa, o padrão de 

aprazamento; organizar a sala de preparo de medicação; otimizar a prescrição on-line; criar 

um instrumento  de monitorização periódica e avaliação dos eventos adversos com 

medicamentos; padronizar os materiais utilizados na terapia medicamentosa o uso de 

medicamentos; elaborar estratégias de trabalho para o time. 

 Com relação as atribuições, um time desta natureza deve: oferecer suporte na 

administração de medicamentos e soluções; orientar os profissionais envolvidos na terapia 

intravenosa, quanto a incompatibilidade medicamentosa e materiais; dar suporte quanto a via 

de administração de medicamentos; monitorar o cumprimento de normas padronizadas por 

meio de profissionais treinados na própria UTI; divulgar resultados obtidos a partir da 

padronização (indicadores de qualidade); avaliar novas tecnologias, junto a equipe de 

padronização de materiais, antes de iniciar o uso na instituição; elaborar e publicar trabalhos 

científicos; realizar inventário para identificação de recursos materiais utilizados na 

instituição para a terapia infusional, junto a comissão de padronização, a fim de garantir a 

uniformização destes (MOREIRA, 2012).  

 Dentre as atribuições descritas na literatura, as seguintes atribuições não foram 

descritas dentre os objetivos e metas do time de medicação: o monitoramento do cumprimento 
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de normas padronizadas por meio de profissionais treinados da própria UTI;  elaboração de 

indicadores de qualidade; a elaboração e publicação de trabalhos científicos. Além destas 

atribuições não serem descritas nos objetivos e metas, não existe na unidade neonatal 

nenhuma ação que direcione estas atividades  para que possam ser desenvolvidas pelo time de 

medicação. 

 Dentre os objetivos apresentados pelo time de medicação, este realiza atividades que 

se propõem a atender  os objetivos propostos, exceto o de monitorar no setor, os eventos 

adversos ocasionados pela administração de medicamentos. Não há ação sistematizada de 

monitoramento e registro de eventos adversos, esta comunicação ocorre de forma verbal entre 

os membros da equipe e algumas vezes através de registro no prontuário. 

 Com relação as metas do time de medicação, todas foram cumpridas até o momento, 

exceto criar  um instrumento  de monitorização periódica e avaliação dos eventos adversos   

com medicamentos, essencial para o acompanhamento e como uma etapa de um processo de 

sistematização dos eventos adversos na unidade neonatal. 

 Não há disponível na unidade neonatal formulário de notificação de eventos adversos 

com medicamentos ou rotina pré estabelecida de registro, que possam embasar a investigação 

e o rastreamento das ocorrências. Além disso, no time de medicação não há nenhum grupo de 

estudo dedicado ao tema.  

 Os eventos adversos com medicamentos constituem-se como um problema de saúde 

pública, devido a sua grande ocorrência, acarretando gastos adicionais para o sistema de 

saúde. Há necessidade de conhecer sua real incidência e classificação, para intervir no 

processo de uso de medicamentos nos hospitais (LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 

2007). 

Os eventos adversos com medicamentos são parte importante do sistema de 

medicação e devem ser monitorados por enfermeiros, principalmente no caso da unidade 

neonatal do HUPE, que possui um grupo de trabalho, diretamente ligado ao sistema de 

medicação. 

 O enfermeiro tem a responsabilidade no registro, de modo que este seja efetuado de 

forma correta, garantindo disponibilidade de informações necessárias à avaliação do paciente, 

eficácia do tratamento e rastreamento em caso de eventos adversos (BRASIL, 2003a). 

 A implementação de programa de monitoramento e notificação de eventos adversos 

no contexto hospitalar, é uma medida importante para sua prevenção. Estes tipos de 

programas incentivam a vigilância dos eventos, facilitando a documentação e a promoção de 

notificação. Pode criar mecanismos para o uso seguro de medicamentos em pacientes de risco 
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e estimula o processo de educação dos profissionais da área de saúde em reconhecer possíveis 

eventos potenciais (LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007). 

Enfermeiro Chefe 

e)Confecção de instrumento de comunicação do time de medicação 

Para a comunicação do time de medicação, foi criado livro de comunicação 

exclusivo, onde são registrados questões específicas, tais como: recebimento de 

medicamentos especiais,  não padronizados ou de custo elevado; ausência de medicamentos; 

mudanças nos horários de administração; prazo de validade de medicamentos específicos; e 

outras  intercorrências.  

O sistema de medicação das instituições de saúde requer um processo de 

comunicação eficaz, estruturado de maneira a promover condições que auxiliem os 

profissionais na prevenção dos erros, para assegurar que o tratamento medicamentoso seja 

cumprido de forma segura (SILVA, 2007). 

Neste livro, são fixados bulários de medicamentos específicos e artigos afins 

relacionados a medicamentos não comumente usados no setor. 

Além disso, foi criada uma pasta do time de medicação contendo  impressos para 

consulta. 

A falha em um dos processos, inclusive no de comunicação, poderá interferir no 

conjunto de atividades desenvolvidas, trazendo transtornos tanto para a equipe como para o 

paciente e configura-se como uma das causas de erro de medicação. Assim, para uma 

assistência de qualidade segura é necessário um sistema de comunicação eficaz, permitindo as 

equipes transmitir e receber informações de forma clara e correta (SILVA, 2007). 

Enfermeiros do Time de Medicação 

f) Confecção e avaliação dos POPs e impressos de controle 

Foram agendadas reuniões semanais, no período de maio a junho de 2011, com 

intuito de traçar diagnósticos e estratégias a serem implementadas para toda a equipe de 

enfermagem. 

Um time desta natureza deverá se reunir de acordo com a necessidade institucional, 

extraordinariamente e sempre que necessário por convocação do coordenador ou solicitação 

dos membros (MOREIRA, 2012). 

Dentre as estratégias do time de medicação foram construídos POPs  para 

implementação no setor. O time se dividiu para confecção destes protocolos, cada grupo 

apresentou o POP confeccionado para aquiescência do time, não havendo concordância, era 

solicitado a presença de um profissional especializado na área referente ao assunto abordado 
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(Banco de Sangue, Farmácia, Comissão de Controle Hospitalar, entre outros), a fim de que o 

tema fosse embasado por especialistas da área e tratado de forma correta. 

Além de protocolos confeccionados no formato de POPs, foram construídos outros 

impressos que servem de apoio e consulta no  preparo de medicamentos (Anexos 1 a 9). 

 Enfermeiros da Assistência 

g)Validação dos POPs e impressos-Aprovado? 

Os POPs e impressos de controle foram implementados assim que recebiam a 

aprovação final do time e inseridos para validação pelos enfermeiros da assistência.  

Caso o POP ou impresso de controle não fosse viável, retornava para fase de 

confecção e avaliação de POPs e impressos de controle, onde eram feitos os devidos ajustes, 

retornando a ser implementado na prática com os enfermeiros da assistência. 

h)Implemetação dos POPs 

Após avaliação criteriosa do time de medicação com os devidos ajustes apontados 

pela equipe de enfemagem (enfermeiros da assistência, enfermeiros da medicação e técnicos 

de enfermagem), estes POPs foram implementados, mas em fluxo contínuo de avaliação,  

retornando ao time de medicação, sempre que necessário, principalmente quando houvesse  

alguma alteração de rotina na unidade, pela incorporação de novos processos ou tecnologias. 

Todos os POPs foram elaborados, implementados e avaliados a partir de literatura e 

legislação vigente, pesquisados pelo grupo, além de adaptados a rotina da unidade. O 

enfermeiro deve desenvolver, rever e atualizar os procedimentos escritos relativos aos 

cuidados com o paciente sob sua responsabilidade. Todo procedimento deve ser realizado de 

acordo com instruções operacionais escritas e que atendem normas e diretrizes (BRASIL, 

2003a). 

Os fluxogramas  a seguir  descreverão o processo de trabalho do time de medicação 

que foi divido em antes da confecção da prescrição médica e após a prescrição médica, pois 

apresentam caracteríticas diferentes entre si. Foram sistematizados, separadamente, com 

intuito de diferenciá-los e torná-los  compreensíveis para os enfermeiros da medicação e todos 

os profissionais da equipe de saúde da unidade neonatal que desejem consultá-los. 

Outras etapas do sistema de medicação como seleção, aquisição, administração de 

medicamentos  e monitoramento do paciente, não foram descritas ou apenas citadas na 

descrição dos passos do processo, visto que o time de medicação não participa ativamente 

desta etapas. 
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6.7.1.2 - Descrição Narrativa do Fluxograma do Processo de Trabalho do Time de 

Medicação da Unidade Neonatal do HUPE, antes da confecção da Prescrição Médica - 

Figura 5 

Enfermeiro Líder 

a) Escala o enfermeiro do time de medicação para o turno de 12 horas 

Dos 3 enfermeiros que compõem o time de medicação a cada turno de 12 horas, são 

escolhidos 2 enfermeiros a cada turno para compor o preparo de medicamentos, de acordo 

com critérios próprios de cada plantão (revezamento, troca na escala, afinidade, entre outros), 

tornando dessa forma essencial a presença de um desses profissionais, como já foi pontuado.  

Os dois enfermeiros escalados na sala de preparo de medicação recebem o plantão, 

especificamente dos enfermeiros da medicação do turno anterior, com informações sobre as 

principais ocorrências relacionadas ao sistema de medicação.  

Enfermeiro do Time de Medicação 

b)Transcreve a prescrição médica do dia anterior - Confecciona  o mapa e etiquetas 

de medicação 

Por intermédio da prescrição do dia anterior, o enfermeiro escalado naquele turno 

para o preparo de medicamentos, confecciona o  mapa de medicação (Anexo 1), instrumento 

determinado a orientar esses profissionais de forma organizada no preparo, distribuição e 

administração da terapia medicamentosa e que se constitui como a primeira etapa da 

transcrição da prescrição médica. 

 São confeccionadas  etiquetas de identificação de soluções parenterais de pequeno 

volume e medicamentos enterais, que são conhecidas no setor como  etiquetas de medicação 

determinando a segunda etapa da transcrição dos dados da  prescrição médica.  

 As etiquetas de medicação contêm as seguintes informações: identificação do RN (Fº 

de), nome do medicamento (Med), dose em ml, diluição em ml, hora e via de administração 

(via) (Anexo 11). Para as soluções parenterais de pequeno volume a identificação deve ser 

constituída de: nome completo do paciente, quarto/leito, nome do medicamento, dosagem, 

horário e via de administração e identificação do profissional que preparou a solução 

(BRASIL, 2003a). 

 Para que as etiquetas de identificação das soluções parenterais de pequeno volume se 

encaixem nas recomendações da RDC 45 é necessário que seja incluído o nome do 

profissional que preparou a solução (BRASIL, 2003a). Assim, na última reunião do time de 

medicação, foi decidido pelo grupo, acrescentar nas etiquetas de medicação, o nome do 

profissional que realizou o preparo do medicamento. 
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 Como a prescrição médica é eletrônica, os nomes dos medicamentos são 

padronizados pelo sistema informatizado de prescrição da instituição, o que facilita a 

identificação pelos enfermeiros e diminui a chances de erros relacionados ao nome do 

medicamento.  

A ausência de padronização da nomenclatura dos medicamentos na instituição, pode 

levar a transcrição e compreensão de forma errada,  devido a nomes similares dos 

medicamentos (OPITZ, 2006). 

 Entretanto, algumas vezes o medicamento é prescrito no rodapé da prescrição 

eletrônica de forma manuscrita, e pode levar ao erro de medicação relacionado a prescrição, 

omissão, de horário,  de apresentação ou de preparo de medicamentos. 

 A fase de transcrição dos medicamentos prescritos é uma prática comum no Brasil, a 

maioria dos medicamentos administrados são baseados nesta fase. É raro, nas instituições,  os 

medicamentos que são administrados baseadas diretamente na prescrição médica. Os 

profissionais devem estar atentos, a possíveis erros nesta fase, pois a transcrição incorreta do 

rótulo de medicação, pode acarretar sérios danos ao paciente. Esta fase não dispensa 

conferência da prescrição no momento da administração de medicamentos (OPITZ, 2006). 

c)Prepara medicamentos enterais para 12 horas: 

   Nesta etapa, as medicações enterais são preparadas para um período de 12 horas, 

com base na prescrição do dia anterior (ver figura 9). 

d)Prepara soluções parenterais de pequeno volume para o turno da manhã 

Caso a prescrição médica ainda não tenha sido confeccionada, nesta fase, são 

preparadas as soluções parenterais de pequeno volume do turno da manhã, até a confecção da 

prescrição médica do dia.  

Evita-se o preparo de soluções parenterais de grande volume e  infusão contínua, 

para que não ocorra disperdício de recursos materiais e medicamentos. Entretanto, caso 

termine a solução parenteral de grande volume e infusão contínua, antes da confecção da 

prescrição médica do dia, esta é prontamente preparada e instalada, com base na prescrição 

médica do dia anterior. 

No caso de alterações nos componentes desta infusão, na prescrição médica do dia ou 

de desequilíbrio do RN, esta deverá ser preparada e instalada novamente, quantas vezes forem 

necessárias (ver figuras 10 e 11). 

     A seguir, será apresentado o fluxograma que descreve o processo de trabalho do time 

de medicação na unidade neontal do HUPE, após a confecção da  prescrição  médica (ver 

figura 6). 
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Este fluxograma, propiciou uma visão global de todo o processo, onde estão 

inseridas outras etapas do sistema de medicação e que foram descritas nos fluxogramas 

seguintes, confeccionados como resultado deste estudo: fluxogramas de aprazamento da 

prescrição médica na unidade neonatal do HUPE (ver figura 7); dispensação e distribuição 

de medicamentos pelo Serviço de Farmácia do HUPE (ver figura 8);  preparo de 

medicamento enteral pelo time de medicação da unidade neonatal do HUPE (ver figura 9); 

e preparo de solução parenteral pelo time de medicação da unidade neonatal do HUPE parte 

1 e 2 (ver figuras 10 e 11). 
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6.7.1.3 - Descrição Narrativa do Fluxograma do Processo de trabalho do Time de 

Medicação da Unidade Neonatal do HUPE, após a confecção da prescrição médica - 

Figura 6  

Médico 

a)Confecciona a prescrição médica  

Nesta etapa, o médico confecciona a prescrição médica no sistema on-line, imprime, 

carimba e assina. Caso seja necessário realizar qualquer alteração na prescrição, esta não é 

feita de forma on-line, o medicamento é suspenso, alterado ou acrescido de forma manuscrita, 

bem como a dose e os seu intervalos, apesar de o sistema permitir estas alterações via on-line. 

Isto vai de encontro ao objetivo da prescrição eletrônica que é tornar compreensível e legível 

a prescrição médica, visando diminuir os erros de prescrição. 

Por constituírem-se documentos legais, as prescrições devem ser escritas de modo 

claro e legível, as precrições manuscritas podem aumentar as chances de erros devido a 

caligrafia médica (OPITZ, 2006). 

Enfermeiro da Assistência 

b)Recebe a nova prescrição médica e Apraza a prescrição médica 

Nesta fase, a prescrição é recebida e conferida pelo enfermeiro da assistência, todos 

os itens da prescrição são conferidos, caso esteja tudo correto, o enfermeiro realiza o 

aprazamento da prescrição médica, de acordo com o intervalo de doses prescrito (ver figura 7) 

Enfermeiros do Time de Medicação 

c) Recebe e avalia prescrição médica. Conformidades? 

 Mesmo após a avaliação do enfermeiro da assistência, a prescrição é novamente 

conferida pelo enfermeiro do time de medicação. Na unidade, ocorre a dupla checagem, com 

intuito de minimizar os erros de prescrição. Cada prescrição médica do dia deverá ser 

validada por um enfermeiro do time da medicação e pelo enfermeiro da assistência, assinando 

e carimbando.  

 Nestas situações, deve-se realizar dupla checagem, ou seja, dois profissionais devem 

analisar a prescrição, podendo ser  um enfermeiro, preferencialmente (YAMANAKA et al., 

2007).  

 A escolha de enfermeiros fixos em cada turno, determinados pelo time de medicação, 

permite que o profissional adquira uma prática e um conhecimento sobre o uso de  

medicamento no setor, tais como dose, medicamentos, diluições, intervalos de dose que são 

usualmente empregados na unidade. Além da possibilidade de consulta ao quadro de diluição 
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de medicamentos (Apêndice 8), bulários e outras literaturas de apoio, adquirindo competência 

e expertise nos assuntos relacionados ao sistema de medicação da unidade. 

 Competência é a capacidade de conhecer e agir sobre determinadas situações, 

envolvendo habilidades para desenvolver ações e atividades de planejamento, implementação 

e avaliação, requerendo experiência para o fazer com qualidade (VALE; GUEDES, 2004). 

O profissional de enfermagem deve ser dotado de habilidades e conhecimentos 

específicos para exercer o ato de preparar ou administrar medicamentos, pois adquire 

conhecimentos e expertize durante  sua prática profissional. A cultura que o conhecimento 

farmacológico deve estar nas mãos apenas do profissional que realiza a prescrição deve ser 

abolida, pois os profissionais de enfermagem que preparam e administram medicamentos  

devem ter tal conhecimento, para prestar uma assistência segura, sendo capaz de intervir em 

possíveis falhas e intercorrências que possam surgir (NISHI, 2007). 

d)Caso a prescrição não esteja em conformidade 

Caso algum item da prescrição não esteja em conformidade, a prescrição médica 

retorna para o médico e para fase confecciona a prescrição médica. Caso a prescrição esteja 

em conformidade, ela segue para a próxima fase. 

e)Confere o aprazamento, carimba e assina prescrição médica 

Todos os dados da prescrição e o aprazamento das doses dos medicamentos 

realizados pelo enfermeiro da assistência, são conferidos. Caso esteja tudo correto, o 

enfermeiro do time de medicação carimba e assina a prescrição médica. 

f)Atualiza o mapa e as etiquetas de medicação, com a prescrição médica do dia 

A partir de uma nova prescrição médica do dia ou novo item prescrito, o mapa de 

medicação é conferido, item a item, com a realização das devidas correções e/ou atualizações.  

 Após a confecção, a prescrição médica, além de ser encaminhada para o enfermeiro 

da assistência,  é encaminhada via on-line para o Serviço de Farmácia. 

g)Recebe a prescrição médica via on-line , distribui e dispensa o medicamento para 

unidade neonatal 

O Serviço de Farmácia do HUPE recebe as prescrições confeccionadas na unidade 

neonatal, através do sistema informatizado, seleciona os medicamentos prescritos para uso nas 

24 horas e dispensa de forma individualizada, juntamente com a cópia da prescrição de cada 

RN (ver figura 5). 
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Enfermeiro do Time de Medicação  

h)Recebe os medicamentos do Serviço de Farmácia 

O enfermeiro do serviço diurno recebe os medicamentos e as cópias das prescrições e 

realiza a conferência destes levando em conta o nome RN (Filho de), nome do medicamento, 

forma farmacêutica adequada, dose, intervalo das doses, prazo de validade, temperatura  

adequada e embalagem não deteriorada. Todos estes itens, se não conferidos correspondem a 

possíveis erros de conteúdo que possam ocorrer na dispensação do medicamento pelo Serviço 

de Farmácia (COSTA;VALLI; ALVARENGA, 2008).  

i)Prepara medicamentos enterais  modificados e soluções parenterais 

Após a conferência da prescrição médica, os enfermeiros do time de medicação 

iniciam o preparo de medicamentos enterais que por ventura tenha sido modificados após a 

confecção da prescrição médica (ver figura 9). Realizam o preparo das soluções parenterais 

de pequeno volume e de administração intermitente, e iniciam o preparo das soluções 

parenterais de grande volume e pequeno volume de infusão contínua (ver figuras 10 e 11). 

Enfermeiro da Assistência ou Técnico de enfermagem 

j)Recebe e administra os medicamentos  de acordo com aprazamento 

O enfermeiro da assistência ou técnico de enfermagem, que encontra-se no cuidado 

direto ao RN recebe o medicamento em cubas individuais identificadas por nome do RN, com 

as devidas recomendações, caso necessário, assegurando que nenhuma cuba ou bandeja 

contendo medicamento fique sobre a bancada.  

O enfermeiro da assistência ou técnico de enfermagem confere a prescrição médica e 

administra o medicamento, sendo que o técnico de enfermagem está habilitado a administrar 

medicamentos por via enteral e via endovenosa somente em acessos venosos periféricos. 

Apenas o enfermeiro pode manusear acessos venosos profundos. 

O transporte das soluções prontas para administração, do local de preparo até o local 

onde se encontra o paciente, deve ser feito com os cuidados necessários para manter sua 

integridade físico-química e microbiológica (BRASIL, 2003a). 

l)Checa a prescrição médica 

Após administrar o medicamento, o enfermeiro da assistência ou técnico de 

enfermagem checa a prescrição médica. No caso da prescrição ainda não ter sido 

confeccionada, esta só será checada após sua confecção. Além disso, o enfermeiro da 

assistência ou técnico de enfermagem registra na folha de balanço hídrico, o volume 

administrado.  
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m)Acompanha e comunica os eventos adversos 

O enfermeiro da assistência ou técnico de enfermagem acompanha a administração 

de medicamentos e realiza o monitoramento do paciente quanto a possíveis efeitos do 

medicamento. Caso estes ocorram, comunica ao enfermeiro da medicação e ao enfermeiro 

líder qualquer evento adverso do medicamento administrado. Registra no prontuário. 

A descrição desta fase está pautada em orientações fornecidas pelos POPs da 

unidade, embora o que se observe na prática que esta comunicação, quando é feita, 

frequentemente, é realizada de forma verbal e, ocasionalmente, no prontuário do RN.  

Isto ocorre, mesmo quando é necessário a prescrição de medicamentos para reverter 

o possível efeito adverso, não sendo possível relacioná-lo, posteriormente, ao evento adverso 

ocorrido, devido a falta de registro. 

 Esta falta de sistematização do monitoramento do paciente quanto aos eventos 

adversos na unidade neonatal, dificulta a investigação e prejudica avaliação destes no setor, 

no sentido de implementar medidas que possam prevenir novos eventos deste tipo, baseado 

em possíveis estatísticas relacionadas aos tipos e causas. 

Todo evento adverso ocorrido, envolvendo paciente submetido à terapia infusional, 

deve ser devidamente investigado com base em registros do problema em questão. Em função 

da suspeita e do resultado da investigação, devem ser estabelecidas e implementadas ações 

para corrigir a possibilidade de nova ocorrência do evento adverso (BRASIL, 2003a). 

Na última reunião do time de medicação, o grupo decidiu criar um formulário de 

notificação de eventos adversos que contemplem possíveis efeitos indesejados com 

medicamentos. A partir da construção deste formulário, será criado um POP de 

monitoramento do paciente. 
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6.7.1.4 - Descrição Narrativa do Fluxograma de Aprazamento da Prescrição Médica na 

Unidade Neonatal do HUPE - Figura 7 

Enfermeiro da Assistência  

a)Recebe a prescrição médica e confere a prescrição médica. Conformidades? 

Caso haja alguma inconformidade 

A inconformidade é verificada com relação aos itens relacionados a confecção da 

prescrição médica, todos os itens são verificados. Identifica possíveis erros na confecção da 

prescrição médica através de método comparativo com a prescrição do dia anterior, por meio 

de sua expertize em medicamentos, por literatura de apoio do setor ou consulta ao Serviço de 

Farmácia. As inconformidades são identificadas, retornando para confecção da prescrição 

médica (ver figura 6). Caso a prescrição médica esteja em conformidade, ela segue para 

próxima fase. 

b) Apraza , carimba e assina a prescrição 

Caso todos os itens da prescrição médica estejam em conformidades, o enfermeiro 

realiza o aprazamento, de acordo com o intervalo de doses prescrito, carimba, assina e 

encaminha ao enfermeiro da medicação, de forma a proceder a dupla checagem. 

O aprazamento é realizado de forma manuscrita. Neste caso, o sistema informatizado 

que gera a prescrição eletrônica, ainda não permite que este seja feito on-line. O aprazamento 

manuscrito pode levar a erros de medicação relacionados a frequência de administração 

errada e horário errado de administração. 

As interações medicamentosas,  alimentares; indicação do medicamento; intervalo 

das doses e volume de dose administrado por horário, são levados em conta para a realização 

do aprazamento de medicamentos. 

O volume de medicamentos orais prescritos costuma ser grande, sobretudo em RNs 

crônicos, observando-se, não raras vezes, deste ser superior ao volume de dieta do mesmo 

horário, podendo interferir na absorção e levar a sobrecarga gástrica.  

Para que tal fato não ocorra, pode ser necessário aprazamento em horários diferentes 

da rotina na unidade, este é realizado e registrado no livro de comunicação do time de 

medicação. 

O aprazamento vem sendo cada vez mais estudado como uma das causas que pode 

precipitar potenciais interações medicamento-medicamento não desejadas no tratamento 

farmacológico do paciente. Pesquisas apontam que a enfermagem, na maioria das vezes, por 

utilizar como critério para aprazar, a rotina de horários da clínica e da farmácia, acaba 

provocando interações múltiplas como interação entre medicamentos e/ou com alimentos e 
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desencadeando respostas indesejadas ou iatrogênicas no paciente, as quais, muitas vezes, não 

são visíveis (MANIAS, 2005). 

Enfermeiros do Time de  Medicação 

c)Recebe e avalia a prescrição médica. Conformidades? 

 Caso haja alguma inconformidade 

Nesta etapa, a inconformidade é verificada com relação a confecção da prescrição 

médica (dupla checagem). Caso haja inconformidade, esta é identificada e a prescrição 

retorna para confecção da prescrição médica (ver figura 6). Em caso de conformidade, a 

prescrição segue para a próxima fase. 

d)Confere o aprazamento. Conformidades? 

Nesta fase, o enfermeiro, confere o aprazamento feito pelo enfermeiro da assistência 

(dupla checagem). 

 Caso haja alguma inconformidade. Consulta o enfermeiro da assistência 

Nesta fase, o enfermeiro da medicação pode recorrer ao enfermeiro da assistência 

que realizou o aprazamento e discutir, tirar dúvidas. O enfermeiro da assistência em conjunto 

com o enfermeiro da medicação corrige o aprazamento original, agora de forma consensual. 

No caso da prescrição estar em conformidade, ela segue para próxima fase 

e)Carimba, assina a prescrição médica e atualiza o mapa e as etiquetas de 

medicação 

Após o ajuste de aprazamento ou em concordância com o aprazamento do enfermeiro 

da assistência, o enfermeiro da medicação carimba e assina a prescrição médica . A prescrição 

médica da unidade neonatal deve ter, minimamente, 2 carimbos de enfermeiros no local de 

aprazamento, um do enfermeiro da assistência e outro do enfermeiro da medicação. Após a 

checagem do aprazamento, o mapa  e as etiquetas de medicação são atualizados, caso haja 

alguma alteração a ser realizada. 
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6.7.1.5 - Descrição Narrativa do Fluxograma de Dispensação e Distribuição de 

Medicamentos pelo Serviço de Farmácia do HUPE - Figura 8  

Farmácia 

a)Recebe a prescrição médica on-line, Recebe o pedido de psicotrópicos e/ou 

medicamentos especiais e Separa  medicamentos por paciente 

O médico envia a prescrição médica pelo sistema on-line, o Serviço de Farmácia 

recebe, confere e separa os medicamentos em sacos plásticos, por nome do RN e por dose, 

para um período de 24 horas (tempo de validade da prescrição médica). Envia ao setor. 

Para psicotrópicos e medicamentos especiais, o processo é o mesmo, entretanto, além 

de enviar pelo sistema a prescrição médica, é enviado um pedido impresso específico, 

conforme a prescrição médica. Este pedido não é devolvido ao setor, por ser de uso e controle 

do Serviço de Farmácia. 

Enfermeiros do Time de Medicação 

b) Recebe o medicamento dispensado por paciente e Confere os medicamentos com 

a prescrição médica 

O enfermeiro recebe os medicamentos de todos os RNs e confere de acordo com a 

prescrição médica, os dados do recém-nascido (Nome, nome da mãe, prontuário); todos os 

itens relacionados ao medicamento já descritos; e confere o cálculo do medicamento realizado 

pelo Serviço de Farmácia para 24 horas. 

c)Medicamento correto? 

Caso o medicamento não esteja correto -  envia ao Serviço de Farmácia para 

correção 

Após o recebimento e conferência, o enfermeiro pode identificar alguma não 

conformidade, caso esteja relacionada aos itens relacionados ao medicamento recebido, é feito 

contato com o Serviço de Farmácia e o medicamento é trocado ou devolvido. Entretanto, se a 

inconformidade está relacionada a dados  do RN, a cópia da prescrição e o medicamento são 

devolvidos ao Serviço de Farmácia para correção. 

A fase de dispensação e distribuição inicia-se no momento de recebimento da 

prescrição on-line pelo Serviço de Farmácia. É uma fase importante, pois nesta tanto o 

farmacêutico, como os profissionais de enfermagem podem detectar possíveis erros na 

dispensação de medicamentos ao setor, evitando um possível erro de medicação (OLIVEIRA; 

MELO, 2011). 
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É fundamental uma interação efetiva do serviço de enfermagem com o Serviço de 

Farmácia, já que muitos erros ocorridos durante o processo de dispensação podem ser 

evitados antes  da administração pelo profissional de enfermagem (COSTA, 2008). 

Caso a conferência esteja correta, segue a próxima etapa. 

d)Prepara soluções parenterais ou Prepara medicamentos enterais para 12 horas ou 

Armazena na sala de preparo de medicação, para uso posterior 

Após a conferência dos medicamentos enviados pelo Serviço de Fármacia, realizada 

pelo enfermeiro da medicação, o medicamento recebido tem três possíveis destinos, que 

dependem do horário de aprazamento e forma de apresentação/administração, a saber:  o 

preparo de soluções parenterais (ver figura 10 e 11); o preparo de medicamentos enterais,  

modificadas pela nova prescrição médica (ver figura 9); e caso o medicamento seja para o uso 

no serviço noturno, ele será armazenado na sala de preparo de medicação, para uso posterior. 
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6.7.1.6 – Descrição Narrativa do Fluxograma de Preparo de Medicamentos Enterais pelo 

Time de Medicação da Unidade Neonatal do HUPE - Figura 9   

Enfermeiro do Time de Medicação 

a) Realiza a higienização das mãos 

Nesta etapa, segundo POP da unidade, é preconizado a lavagem simples das mãos, 

com água e sabão comum, até o antebraço. Os dois enfermeiros do time de medicação 

realizam esta atividade que antecede o preparo de medicações enterais. 

No preparo de medicamentos, as medidas de segurança devem ser cuidadosamente 

observadas. No que se refere a segurança, um aspecto de precaução universal é a higienização 

das mãos, esta antecede a qualquer procedimento invasivo ou não, nas instituições de saúde, 

devendo ser um hábito (OLIVEIRA; CASSIANI,  2007). 

Embora o preparo de medicamentos orais, não necessite ser estéril, deve ser livre de 

patógenos (UBSERCO et al., 2000). Para que isto ocorra, se faz necessário a higienização das 

mãos previamente ao preparo do medicamento oral (OLIVEIRA; CASSIANI, 2007). 

Já há alguns anos que o termo “lavagem das mãos” foi substituído por higienização 

das mãos, devido a maior abrangência deste procedimento. O termo engloba a higienização 

simples, a higienização antisséptica, a fricção antisséptica e antissepsia cirúrgica das mãos e é 

a medida mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções 

relacionadas a assistência a saúde (BRASIL, 2013). 

A higienização simples, caracterizada pela lavagem simples das mãos, pode ser 

realizada antes do preparo e manipulação de medicamentos, entretanto o recomendado é que 

deva-se utilizar a preparação alcoólica (friccção antisséptica), como meio preferido para a 

higiene rotineira das mãos antes da manipulação de medicamentos. Em caso de 

impossibilidade de obter preparação alcoólica para a higiene das mãos, higienizar as mãos 

com sabonete líquido e água  (BRASIL, 2013). 

A fricção antisséptica realizada com a preparação alcoólica é muito utilizada na 

unidade para o manuseio dos  RNs, embora os POPs da unidade, ainda recomendem a  

lavagem simples das mãos, previamente a manipulação dos Rns como antes do preparo de 

medicamentos 

Entretanto, foi observado que, a realização da lavagem simples das mãos ainda é uma 

prática frequente antes da manipulação e preparo da medicamentos, devendo ser substituída 

pela friccção alcoólica, mais eficaz como recomenda a literatura. 

b) Desinfeta a bancada, bandejas e pranchetas 
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A bancada, cubas e bandejas são desinfetadas com gaze não estéril embebida em   

álcool 70% por 3 vezes, trocando a gaze e esperando a secagem natural entre cada uma. São 

realizados movimentos unidirecionais durante a desinfecção.  

Os artigos e superfícies que podem ser submetidos ao álcool são superfícies de 

mobiliários, bancadas e equipamentos como ampolas e vidros. As aplicações devem ser de 

fricção com álcool 70%, por três vezes consecutivas, esperando a secagem do álcool a cada 

fricção (BRASIL, 2010).  

Nesse sentido, preconiza-se que a bancada seja limpa e desinfetada antes do preparo 

de medicamentos, com álcool a 70%. O álcool ainda é o antisséptico de melhor atuação contra 

bactérias (Gram+ e Gram-), vírus e fungos, além de apresentar ação imediata (CDC, 2011). 

c)Separa as etiquetas dos medicamentos enterais por medicamento e horário 

Para otimização durante o preparo dos medicamentos enterais e com maior segurança 

do paciente as etiquetas são separadas em grupos por nome do medicamento antes do preparo. 

Os medicamentos enterais são preparados por grupos, e estes não tem ordem 

prioritária para preparo. A separação por horário ocorre apenas, quando há necessidade de 

priorização no preparo de um medicamento específico. 

d)Confere a sala de preparo de medicação 

Nesta etapa, são conferidos termômetro da geladeira, psicotrópicos e recursos 

materiais necessários. Caso falte algum material, estes são repostos antes da atividade de 

preparo de medicamentos. 

e)Seleciona e reúne os recursos materias e o medicamentos para o preparo de 

medicamentos enterais 

O material é reunido sobre a bancada previamente limpa. São selecionadas  

almotolias de álcool 70 %, seringas, agulhas, gaze, luvas de procedimento e uma bandeja 

previamente limpa. 

f)Realiza paramentação 

A paramentação para o preparo de medicamentos enterais é o gorro, com cabelo 

preso e máscara. Não é utilizado capote estéril ou óculos de proteção. Esta paramentação é 

utilizada, a fim de que o medicamento enteral não seja contaminado por patógenos orais ou 

derivados do uso de cabelos soltos ou presos de forma inadequada. 

O gorro impede a deposição de gotículas e partículas no cabelo do profissional, para 

evitar sua contaminação e a contaminação cruzada (GARCIA; BLANK, 2006). 

O cabelo preso consegue minimizar a aspersão de partículas dos cabelos e do couro 

cabeludo no campo de atendimento (VASCONCELOS; REIS; VIEIRA, 2008). A ANVISA 
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também determina que nos serviços de saúde os profissionais da área devem usar cabelos 

presos e arrumados (BRASIL, 2010). 

O uso de máscaras e óculos é questionável quanto a prevenção de contaminação por 

patógenos, visto que é recomendado como equipamento de proteção individual do 

profissional, relacionado a membranas, mucosas dos olhos, nariz e boca durante os 

procedimentos que tenham algum risco de geração de respingos ou borrifos de sangue, 

líquidos corporais, secreções e excreções (SIEGEL et al., 2007). Portanto, caso não haja risco 

do profissional entrar em contato com secreções corporais, estes equipamentos não são 

indicados. 

Entretanto, outros estudos referem que a falta de uso de máscara e óculos podem 

levar à formação de respingos que acabam representando ao profissional o risco químico pela 

exposição às soluções (MENDONÇA, 2010).  

Dessa forma, até que novos estudos sejam realizados, o grupo optou por manter o uso 

destes equipamentos, durante o preparo de medicamentos. 

g)Aspira a dose prescrita 

Para esta atividade, o enfermeiro da medicação consulta o mapa de medicação e a 

etiqueta  confeccionada previamente, elaborados a partir da prescrição médica do dia anterior.  

A dose aspirada é protegida, em geral, com a agulha que foi utilizada para aspiração 

da dose. Raramente é encontrado na unidade, a tampa protetora de seringa indicada para uso 

em medicamentos enterais, o que pode levar a erros de medicação relacionados a via de 

administração errada, bem como causar acidentes com perfuro cortantes. 

A forma de acondicionamento de medicamento enteral em seringas, predispõe ao 

erro pela possibilidade de troca da via no momento da administração (OLIVEIRA; 

CASSIANI, 2007). Desta forma, a utilização de agulhas como proteção da seringa, podem 

potencializar  a indução ao erro. Caso a unidade dispusesse das tampas protetoras de seringa 

para medicamento enteral, estas se diferenciariam das seringas agulhadas para soluções 

parenterais. 

Na unidade neonatal é proibida a partição ou maceração/trituração de comprimidos 

para aspiração de dose prescrita. A maceração de comprimidos realizada por meio de pilões e 

diluentes disponíveis (água), não realiza a diluição completa do medicamento, não oferece 

garantia que a dose prescrita, será a dose aspirada e administrada ao RN. 

Alguns tipos de fracionamento para comprimidos, como a partição ou a divisão, são 

práticas comumente adotadas há muitos anos para a obtenção da dose prescrita do 
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medicamento. Isso ocorre especialmente nos casos em que o paciente necessita de uma 

dosagem para a qual não há apresentação comercial disponível (MARRIOT; NATION, 2002). 

A partição do comprimido ao meio é prejudicial ao paciente, especialmente se o 

produto for de liberação sustentada, ou seja, o produto é liberado durante todo o dia no 

organismo, ou se o produto tem como objetivo atingir uma área específica do organismo, 

antes de se dissolver por completo (BRASIL, 2003b). 

Também pode afetar a posologia, tornando o medicamento ineficaz ou prejudicial ao 

paciente. Além disso, a trituração do comprimido só será eficaz quando estiver disponível 

uma balança sensível para medir o peso do pó pulverizado, embora a pulverização obtida 

origine as mesmas incertezas comparadas com a partição do comprimido quanto a dosagem 

correta. Nos dois casos, o paciente não tem garantias de receber a dose correta do 

medicamento (BRASIL, 2002c). 

Desta forma, os medicamentos disponíveis na instituição, apenas na apresentação de 

comprimidos, são enviados  ao Serviço de Farmácia para manipulação e transnformação para 

apresentação na forma de solução, para que possam ser administrados de forma correta ao 

RN. 

h)Rotula as seringas 

As seringas são rotuladas com as etiquetas de medicação e acondicionadas, 

temporiariamente, em cubas que se localizam ao lado da área de preparo de medicamentos. 

i)Acondiciona medicamentos no refrigerador 

Os medicamentos enterais preparados e acondicionados em cubas, temporariamente, 

até o término do preparo de todos os medicamentos enterais do turno de 12 horas, são 

transferidos para caixas plásticas e acondicionados no refrigerador. As caixas são 

identificadas e divididas por horário, para facilitar a distribuição dos medicamentos daquele 

determinado horário aprazado para administração. 

j) Confere com a prescrição médica. Conformidades? 

Caso a prescrição médica apresente alterações relacionadas a medicamentos 

enterais, retorna a fase de Preparo de medicamentos enterais para 12 horas 

Após a confecção da prescrição médica do dia, o enfermeiro do time de medicação 

confere os medicamentos enterais da prescrição com o seu mapa de medicação. Caso o 

medicamento enteral seja suspenso, este é desprezado, caso seja alterado, o mapa e etiquetas 

são alterados e o medicamento é novamente preparado (ver figura 6). 

 A prescrição médica é realizada após a visita médica, embora os medicamentos 

estejam aprazados e devam ser administradas nas 24 horas, tendo em vista que a terapia 
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medicamentosa não pode ser interrompida e que há pouca variação nos tipos e doses 

prescritas de medicamento enteral de uma prescrição para outra, os medicamentos orais são 

preparados para turnos de 12 horas.  

Caso a prescrição não apresente alterações relacionadas a medicamentos enterais 

Caso os medicamentos enterais preparados para o turno de 12 horas não apresentem 

alteração de acordo com a prescrição médica do dia, seguem a próxima etapa. 

l)Mantém a seringa acondicionada no refrigerador 

Caso não conste na prescrição médica qualquer alteração no tipo e na dose do 

medicamento enteral, este é mantido sob refrigeração, acondicionado em caixas plásticas, 

divididos por horário de aprazamento. Os medicamentos enterais são retirados do 

refrigerador, aproximadamente meia hora antes do horário a ser administrado. 

m)Organiza a sala  e realiza a higienização das mãos 

Os enfermeiros do time de medicação procedem à organização de cubas, bandejas e 

outros materiais utilizados no preparo de medicamentos enterais e realizam a higienização das 

mãos.  

Enfermeiro da Assistência ou Técnico de Enfermagem 

n)Recebe e administra os medicamentos de acordo com aprazamento 

Os medicamentos enterais na unidade neonatal podem ser administrados tanto pelo 

enfermeiro quanto pelo técnico de enfermagem que se encontra na assistência, com as devidas 

recomendações do enfermeiro da medicação, caso necessário. 

Na maioria das instituições, a administração de medicamentos oral é realizada pelo 

técnico de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Embora o técnico tenha respaldo 

legal, a responsabilidade recai sobre o enfermeiro na ocorrência de erros (OPITZ, 2006). 

o)Checa a prescrição médica 

Fase semelhante ao subitem l) do item 6.7.1.3 

p)Acompanha e comunica os eventos adversos 

Fase semelhante ao subitem m) do item 6.7.1.3 

Raramente na unidade neonatal é necessária a realização do preparo de 

medicamentos enterais que não sejam de via de administração oral. A primeira versão deste 

fluxograma foi apresentada aos enfermeiros do time de medicação, que solicitaram a troca do 

termo medicamento oral, originalmente descrito no fluxograma, por medicamento enteral, 

onde o grupo entendeu que, mesmo sendo raras, às vezes, que são necessárias o preparo deste 

tipo de medicamento, o termo enteral é mais abrangente  e  contempla também a via de 

administração retal.  
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6.7.1.7 - Descrição Narrativa do Fluxograma de Preparo de Soluções Parenterais pelo 

Time de Medicação da Unidade Neonatal do HUPE (parte 1) - Figura 10   

Segundo Enfermeiro do Time de Medicação 

a)Realiza a higienização das mãos 

Para o segundo enfermeiro que auxiliará no preparo das soluções parenterais, sem 

contato direto com medicamentos, procedimentos ou materias estéreis, é preconizado a 

higienização das mãos. Não é necessária a antissepsia cirúrgica das mãos ou degermação das 

mãos, termo como é conhecida a antissepsia cirúrgica na unidade neonatal. 

b)Repete a desinfecção da bancada 

Como o preparo de medicamentos orais não necessita ser estéril e no preparo de 

soluções parenterais isto é essencial, visto que é uma solução injetável estéril e apirogênica 

(BRASIL, 2003a), a realização da desinfecção da bancada por ocasião do preparo de 

medicamento oral, não exime a repetição desta por ocasião do preparo das soluções 

parenterais.  

A bancada é desinfetada com gaze não estéril embebida em álcool 70% por 3 vezes, 

trocando a gaze e esperando a secagem natural entre cada uma. São realizados movimentos 

unidirecionais durante a desinfecção, como recomendado pela legislação vigente (BRASIL, 

2010). 

c)Separa as etiquetas das soluções parenterais de pequeno volume e administração 

intermitente  

As etiquetas são separadas por ordem crescente de horário, pois são preparadas 

momentos antes da administração. São separadas por via de administração para que seja 

respeitada a ordem de preparo: primeiro a via endovenosa e depois a  via intramuscular. 

As soluções administradas tanto por via intramuscular ou endovenosa, são soluções 

parenterais e, portanto, injetáveis, estéreis e apirogênicas, próprias para administração 

parenteral. Para o preparo de soluções parenterais é necessário o uso de técnicas que 

assegurem sua integridade microbiológica e seu equilíbrio físico-químico (BRASIL, 2003a). 

Assim, este cuidado em preparar previamente as soluções parenterais endovenosas é 

desnecessário, visto que ambas as soluções (intramuscular e endovenosa) necessitam do 

mesmo cuidado durante o preparo da solução. Entretanto, o time optou por manter este 

cuidado, por entender que desta forma, pode reduzir as chances de erros de administração 

relacionados a via de administração. 
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d)Verifica o uso de psicotrópicos ou medicamentos especiais 

Nesta fase, ocorre a realização de uma lista nominal de RNs internados na unidade 

em uso de psicotrópicos e  medicamentos especiais. São confeccionados os formulários 

próprios para cada pedido específico, psicotrópico ou medicamento especial . 

Os psicotrópicos e medicamentos especiais administrados por via parenteral são 

solicitados diariamente, e fornecidos para 24 horas, já os de via enteral, são solicitados em 

frascos para reposição quando a solução está próxima do término. 

Enfermeiro Líder 

e)Encaminha o pedido de psicotrópicos e/ou medicamentos especiais a farmácia 

O enfermeiro líder confere o pedido realizado pelo médico com a prescrição médica 

e solicita ao encaminhador que envie ao Serviço de Farmácia. Caso o medicamento seja 

diferente do habitualmente utilizado no setor é realizado o contato prévio e esclarecimento de 

dúvidas ou informações sobre o medicamento. 

O Serviço de Farmácia do HUPE possui formulários de controle interno para 

medicamento psicotrópico ou especial, além da prescrição médica. Estes medicamentos são 

liberados com a apresentação destes formulários devidamente preenchidos e mediante a 

apresentação da prescrição médica do RN (ver figura 8). 

Segundo Enfermeiro do Time de Medicação 

f)Reúne o material para preparo das soluções parenterais 

O material é reunido sobre a bancada previamente limpa. São selecionados todos os 

materiais de almoxarifado, farmácia, estéril e de apoio, necessários para o preparo das 

soluções parenterais. 

Enquanto o segundo enfermeiro do time de medicação organiza o processo 

preliminar do preparo da solução parenteral,  o primeiro enfermeiro também realiza atividades 

preliminares descritas a seguir. 

Primeiro Enfermeiro do Time de Medicação 

g)Realiza a degermação das mãos e paramentação completa 

Nesta etapa, o enfermeiro paramenta-se de gorro e máscara, e depois procede a 

degermação completa das mãos na pia da unidade com escovinhas contendo detergentes 

antissépticos. Após a degermação, veste o capote estéril, com o auxílio do segundo enfemeiro 

e calça luvas estéreis para  o preparo das soluções parenterais. 
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A degermação da pele, com uso de detergentes antissépticos está indicada em pré-

operatórios de procedimentos cirúrgicos e antes de procedimentos invasivos, como inserção 

de cateteres centrais, drenagens de cavidade, endoscopia e outros (BRASIL, 2007).  

Esta atividade de degermação das mãos antes do preparo das soluções parenterais, 

portanto, é uma prática desnecessária, dispendiosa e que visa a remoção de patógenos, mas 

que não tem aplicabilidade antes do preparo das soluções parenterais. 

Não há na literatura recomendações com níveis de evidência que preconizem o uso 

de capote estéril durante o preparo de soluções parenterais. 

Após a primeira etapa do Preparo de Soluções Parenterais pelo Time de Medicação, 

segue para a segunda etapa, com o Fluxograma de Preparo das Soluções Parenterais pelo 

Time de Medicação da Unidade Neonatal do HUPE (parte 2) (ver figura 11) 
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6.7.1.8 - Descrição Narrativa do Fluxograma de Preparo das Soluções Parenterais pelo 

Time de Medicação da Unidade Neonatal do HUPE (parte 2) - Figura 11: 

Segundo Enfermeiro do Time de Medicação 

a)Observa a prescrição médica e Confere as etiquetas de medicação com a 

prescrição médica. Correto?  

Da mesma forma como ocorre no preparo de medicamentos enterais, o enfermeiro do 

time de medicação, neste caso o segundo enfermeiro, confere o mapa de medicação e a 

etiqueta de solução parenteral de pequeno volume e administração intermitente com a 

prescrição vigente, que pode ser a prescrição médica do dia anterior, caso a nova prescrição 

médica não tenha sido confeccionada. 

Após a confecção da prescrição médica do dia, o enfermeiro do time de medicação 

realiza todo este processo de conferência novamente. 

b)Não Confere com a prescrição médica - Corrige e transcreve a prescrição médica 

 Caso a solução parenteral de pequeno volume e administração intermitente seja 

incluída, suspensa ou alterada, o mapa de medicação e as etiquetas de medicação são alteradas 

de acordo com a prescrição médica vigente, antes de iniciar a desinfecção das ampolas e 

frascos.  

Caso não haja discordância entre as etiquetas de medicação previamente 

confecciondas e a prescrição vigente, segue para a próxima fase. 

c)Confere com a prescrição médica  

Caso não conste na prescrição médica qualquer alteração no tipo e na dose da 

solução parenteral de pequeno volume e administração intermitente, o mapa de medicação e 

as etiquetas de medicação são mantidos, e o preparo prossegue nos horários de aprazamento 

da prescrição médica. 

De acordo com a rotina da unidade, o preparo de soluções parenterais ocorre 

momentos antes das soluções serem administradas. Nenhuma solução parenteral é 

acondicionada no refrigerador para posterior administração.  

A hora de preparo de medicamentos deve ser considerada com relação ao prazo de 

estabilidade pós-reconstituição/diluição, pois esta pode ser alterada quando o profissional 

prepara o medicamento com muita antecedência do horário em que será administrado. 

Após a observação da prescrição médica e conferência, o segundo enfermeiro 

confecciona os rótulos de soro das soluções parenterais. 
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d)Confecciona rótulos de soro das soluções parenterais de grande e pequeno volume 

e infusão contínua 

Após a conferência da nova prescrição médica, são confeccionados rótulos, 

padronizados pela instituição (Anexo 10), para soluções parenterais de infusão contínua, seja 

de pequeno ou grande volume, de todos os RNs internados que necessitem deste tipo de 

tratamento, segundo a prescrição médica.  

Além disso, é verificado junto ao leito, o prazo de validade do equipo que é pré-

estabelecido em 72 horas, pela CCIH. Caso seja a data de troca, esta informação é registrada 

no mapa de medicação ou no próprio rótulo da solução parenteral de infusão contínua. 

No caso da Nutrição Parenteral Total (NPT), os equipos não são verificados quanto à 

validade, visto que estes são trocados a cada etapa. Os extensores (perfusores) das soluções 

parenterais de administração intermitente e das soluções parenterais de pequeno volume e 

infusão contínua (sistema aberto) são trocadas a cada 24 horas. Torneirinhas, polifix e 

extensores que acompanham o sistema de infusão dos equipos de bomba peristáltica, são 

trocados junto com os equipos, a cada 72 horas.  

Naquelas soluções parenterais prescritas onde há modificações significativas nos seus 

aditivos e concentração de glicose, o prazo de 72 horas é desconsiderado e o equipo é trocado 

antes deste prazo. As soluções parenterais de grande volume e infusão contínua devem ser 

trocadas a cada 24 horas. 

Apesar da rotina da unidade, o que se observa na prática é a troca diária dos equipos 

de bomba peristáltica para administração de solução parenteral de grande volume com infusão 

contínua, independente da concentração, da mudança dos aditivos da solução e do prazo de 

validade do equipo 

Os equipos de soluções parenterais, conjuntos secundários e dispositivos adicionais 

utilizados na conexão do equipo (extensores e torneririnhas) que não receberam 

hemoderivados ou emulsão de gorduras, devem ser trocados no mínimo em 96 horas até 7 

dias. As soluções parenterais têm validade de 24 horas em sistemas fechado de infusão 

contínua. Conectores e torneirinhas devem ser trocados junto com os sistemas de infusão 

contínua (equipos de bomba peristáltica ou perfusores) (CDC, 2011).  

Os equipos utilizados na administração de emulsões lipídicas, NPT e soluções 

parenterais de infusão intermitente devem ser trocados a cada 24 horas (CDC, 2011). 
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Assim, os equipos de soluções parenterais poderiam ser trocados no mínimo a cada 

96 horas, entretanto como a unidade neonatal segue as normas preconizadas pela CCIH da 

instituição, esta ainda determina o prazo de troca de 72 horas. O novo prazo de troca dos 

equipos ainda não foi preconizado na unidade, pois aguarda normatização da CCIH. 

Os enfermeiros do time de medicação devem receber um treinamento de 

conscientização da troca dos equipos e uma supervisão mais apurada quanto esta atividade, 

visto que a prática de troca diária dos mesmos é dispendiosa e aumenta a manipulação do 

sistema fechado, fazendo com que o sistema de administração da solução parenteral entre em 

contato com o ambiente, desnecessariamente, tornando o sistema de infusão aberto (BRASIL, 

2003a). 

O rótulo de soro confeccionado para as soluções parenterais de grande e pequeno 

volume e infusão contínua contém as seguintes informações: Nome, clínica, leito, hora de 

início, hora de término, nº de gotas por minuto, ml, soro, medicamentos, dosagens e 

assinatura do enfermeiro que preparou (Anexo 10). 

 Entretanto, a legislação vigente recomenda que os rótulos devem ser corretamente 

identificados com o nome do paciente, leito/registro, nome do produto, descrição qualitativa e 

quantitativa dos componentes aditivados na solução, volume, velocidade de infusão, via de 

administração, data e horário de preparo e identificação de quem preparou (BRASIL, 2003a). 

Assim, dados como a data e hora de preparo, registro do RN, velocidade de infusão e 

via de administração, não estão preconizados no rótulo padronizado na unidade neonatal. O 

registro destes dados no rótulo de soro depende da disponibilidade de cada enfermeiro da 

medicação, a cada turno de trabalho em registrá-los, fazendo com que por muitas vezes, sejam 

esquecidos, principalmente, a data e o registro do RN. A via de admistração é raramente 

registrada, visto que estes rótulos de soro são utilizados apenas para administração de 

soluções parenterais de via endovenosa. Diante do exposto, o grupo decidiu reformular o 

Rótulo de soro com o acréscimo de informações que contemplem a legislação vigente. 

e)Realiza a desinfecção com álcool a 70% das ampolas e frascos  

São realizadas com gaze não estéril embebida em álcool 70% por 3 vezes, trocando a 

gaze e esperando a secagem natural entre cada uma. São realizados movimentos 

unidirecionais durante a desinfecção, conforme preconizado pela CCIH da instituição. 

Especula-se que na prática profissional, a fricção do gargalo da ampola com álcool 

deva ser por 3 vezes, com aproximadamente 30 segundos de contato, devendo secar 

naturalmente e ser realizada imediatamente antes da abertura da ampola (RIGOTTI, 2012). 
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No preparo das soluções parenterais devem ser seguidas as recomendaçãoes da CCIH quanto 

à desinfecção de frascos e ampolas (BRASIL, 2003a). 

f)Abre as embalagens dos materiais 

O segundo enfermeiro abre o campo estéril e as embalagens do material previamente 

reunido de acordo com as soluções parenterais prescritas, e entrega ao primeiro enfermeiro da 

medicação que encontra-se aguardando devidamente paramentado. 

Primeiro enfermeiro do Time de Medicação 

g)Recebe o material estéril, ampolas e frascos  

O primeiro enfermeiro recebe todo o material do segundo enfermeiro, de forma 

asséptica, de modo que não contamine o campo estéril, para isto o material é passado da mão 

do segundo enfermeiro para a mão do primeiro enfermeiro, de modo que a embalagem fique 

com o segundo enfermeiro e o material estéril contido dentro da embalagem fique voltado 

para o primeiro enfermeiro, respeitando a orientação do fabricante para abertura das 

embalagens. 

A abertura de seringas, agulhas e outros materiais, os invólucros devem ser abertos 

no sentido que o fabricante preconiza indicado na embalagem do produto. No caso das 

seringas, este geralmente é feito da direção do êmbolo para o bico da seringa (CASSIANI, 

2000).  

As ampolas e frascos são disponibilizados ao primeiro enfermeiro do time de 

medicação de modo que não ocorra contaminação do campo estéril ou de sua paramentação. 

Desta maneira, estes são oferecidas de modo que não entrem em contato com o primeiro 

enfermeiro do time de medicação. São abertos pelo segundo enfermeiro e conduzidos em 

direção ao primeiro enfermeiro que apenas aspira as soluções contidas em ampolas e frascos, 

sem qualquer contato com estes. 

h)Aspira a dose prescrita de ampolas e frascos 

O primeiro enfermeiro seleciona a seringa e agulha adequada previamente separada 

no campo e aspira a dose descrita no mapa e etiqueta de medicação.  

Além da solução parenteral prescrita, também é aspirado soro fisiologico à 0,9 % - 

2ml, para as soluções parenterais em bolus ou de infusão intermitente, com tempo de infusão 

pré determinado (rápida, lenta), ou seja, aquelas infusões que necessitam de bomba de seringa 

e por conseguinte do perfusor para administração da dose prescrita.  

A seringa contendo soro fisiológico é acoplada ao perfusor no final da infusão do 

medicamento para que todo conteúdo do medicamento que ficou no lúmen interno do perfusor 

seja infundido no RN, garantindo a correta administração do medicamento, visto que na 
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unidade neonatal, a dose prescrita, é exatamente a dose aspirada para infusão, não havendo 

acréscimo de percentual da dose por conta do volume do perfusor. 

i) Preenche o perfusor ou mantém o medicamento na seringa 

O Quadro de diluição de medicamentos do setor é consultado nesta fase, caso seja 

uma solução parenteral de pequeno volume, de administração intermitente ou em bolus, esta 

permanece acoplada na agulha, utilizada como protetor de seringa. A solução parenteral de 

pequeno volume, que se apresenta com um tempo de infusão pré-determinado (rápida, lenta, 

contínua) é acoplado um perfusor para uso em bombas de seringa. 

 

Figura 12 - Seringa com Perfusor                                    Figura 13 - Seringa com Agulha 

 
                                                                               

  Fonte: arquivo pessoal do autor                                          Fonte: arquivo pessoal do autor 

 

j)Preenche o equipo de bomba peristáltica 

No caso de soluções parenterais de grande volume e infusão contínua, o 

medicamento é aspirado de frascos e ampolas e colocado em equipo de bomba peristáltica, em 

início de tratamento ou para continuidade deste, caso o equipo para bomba peristáltica tenha 

terminado a validade (72 horas). Não é permitido que soluções parenterais de grande volume 

e infusão contínua sejam colocadas em extensores para bomba de seringa. 
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Figura 14 - Equipo de Bomba Peristáltica 

 

 

           Fonte: arquivo pessoal do autora 

 

Segundo Enfermeiro 

l)Recebe a solução parenteral pronta  

Após o preparo da solução parenteral, o segundo enfermeiro a recebe pronta do 

primeiro enfermeiro, de modo que não haja contaminação do campo, e da solução parenteral a 

ser administrada. 

m) Rotula as soluções parenterais e separa em cubas individuais 

Após receber a solução parenteral o segundo enfermeiro confere a dose e rotula as 

seringas com a etiqueta de medicação (soluções parenterais, pequeno volume e de 

administração intermitente) ou rótulo de soro (soluções parenterais de grande ou pequeno 

volume e infusão contínua) previamente confeccionados.  

Caso o medicamento recebido seja uma solução parenteral de grande volume e 

infusão contínua e que requeira um equipo de infusão em bomba peristáltica, este é datado 

para que seja avaliado e trocado no prazo estabelecido. Os perfusores utilizados em soluções 

parenterais de pequeno volume e infusão contínua, não são datados, pois a troca é diária (24 

horas). 

n)Realiza a higienização das mãos  

Após a identificação das soluções parenterais o segundo enfermeiro procede a 

higienização das mãos.  
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 Primeiro Enfermeiro 

o) Retira a paramentação  

Após a entrega das soluções parenterais ao segundo enfermeiro, o primeiro 

enfermeiro retira gorro e máscara, capote e luvas, nesta ordem, dobra o capote com a parte 

interna voltada para si e a parte estéril para dentro, de modo a mantê-lo limpo.  

Esta técnica de dobradura do capote, visando mantê-lo limpo pode levar a 

contaminação do campo estéril, uma vez que após sua primeira utilização não se pode 

assegurar a esterilidade do capote, que fica suspenso em um suporte de soro, até sua próxima 

utilização. 

Quando o capote estéril não é utilizado, por algum motivo, observa-se que o 

enfermeiro do time de medicação fica mais atento a sua condição de não utilização do capote 

estéril, considerando apenas as mãos “protegidas”, com luvas estéreis, no preparo das 

soluções parenterais. Assim, é discutível o uso do capote estéril, como equipamento 

necessário ao preparo das soluções parenterais na unidade neonatal, tendo em vista a 

estabilidade microbiológica das soluções.  

Desta forma, o grupo optou por utilizá-lo apenas no momento de preparo das 

soluções parenterais de infusão contínua, descartando após o uso, não sendo necessário 

realizar a dobradura do capote após o primeiro uso, para mantê-lo limpo. 

p)Organiza a sala e realiza a higienização das mãos 

O primeiro enfermeiro procede à organização de cubas, bandejas e outos materiais 

utilizados no preparo das soluções parenterais, e logo após, realiza a higienização das mãos. 

Enfermeiro da Assistência ou Técnico de Enfemagem 

q) Recebe e administra os medicamentos de acordo com o aprazamento 

Fase semelhante ao subitem j)  do item 6.7.1.3 

r) Checa a prescrição médica 

Fase semelhante ao subitem l) do item 6.7.1.3 

s) Acompanha a infusão e comunica os eventos adversos  

Fase semelhante ao subitem m) do item 6.7.1.3 
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6.8- Atualização das Atribuições da Equipe de Enfermagem na Unidade Neonatal do 

HUPE 

Com definição das categorias e subcategorias de enfermagem que atuam na unidade 

neonatal e após análise do processo de trabalho do time de medicação, foram atualizadas as 

atribuições da equipe de enfermagem relacionadas ao processo de trabalho do time. 

Assim, a partir da criação do time de medicação, como descrito anteriormente, o 

enfermeiro plantonista passou a ter duas categorias: enfermeiro da assistência e enfermeiro da 

medicação. 

As atribuições atualizadas foram construídas com análise do processo de trabalho do 

time de medicação, tendo vista que algumas atividades já acontecem na unidade neonatal, 

porém ainda não estão relacionadas dentro das atribuições descritas; outras foram baseadas 

em possíveis mudanças relacionadas aos problemas encontrados no processo de trabalho do 

time. 

Na análise do processo de trabalho, é necessário buscar: gargalos nos fluxos do 

processo; ausência de atribuições por algumas etapas do processo; falta de controle de 

qualidade em etapas críticas; inexistência de indicadores de qualidade, entre outros 

(LUCINDA, 2010). 

Para tal, foi construído o Quadro de Atribuições da Equipe de Enfermagem da 

Unidade Neonatal-HUPE (Apêndice 9), composto de atribuições atuais e atribuições 

propostas, relacionando a função dos membros da equipe de enfermagem. Nenhuma 

atribuição atual foi excluída ou alterada, pois fazem parte da prática diária da equipe de 

enfemagem da unidade neonatal. Assim, as atribuições atuais e propostas foram levadas ao 

grupo que acrescentou algumas sugestões, enviadas a coordenadora do grupo, atingindo a 

conformação final descrita no quadro, até o momento. 

As atribuições dos enfermeiros líderes,  plantonistas (assistência e medicação) e 

técnicos de enfermagem foram descritas de acordo com o esquema narrativo e análise do 

processo de trabalho do time de medicação. As atribuições do enfermeiro chefe e enfermeiros 

da rotina foram atualizadas de acordo com o papel que estes exercem sobre o processo de 

trabalho do time de medicação, e possíveis mudanças que possam alavancar melhorias a partir 

da análise do processo de trabalho do time de medicação. 

Enfermeiro Chefe 

Para o enfermeiro chefe foram elaboradas novas atividades segundo seu papel no 

time de medicação: coordenar o time de medicação; planejar e supervisionar as atividades dos 

enfermeiros do time de medicação; avaliar o desempenho dos enfermeiros do time de 
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medicação; elaborar escala mensal do enfermeiros do time de medicação, levando em conta 

desempenho e aptidão; convocar para reuniões peródicas os enfermeiros do time de 

medicação; estimular e propocionar publicações de trabalhos científicos realizados pelo time 

de medicação; planejar, implementar  e avaliar atividades de desenvolvimento profissional e 

formação de pessoal do time de medicação; implementar impressos de controle de qualidade 

do processo de trabalho do time de medicação e do sistema de medicação na unidade 

neonatal; elaborar, acompanhar e avaliar indicadores de qualidade do processo de trabalho do 

time de medicação e do sistema de medicação da unidade neonatal.  

Enfermeiro da Rotina 

As atribuições propostas para os enfermeiros da rotina são: supervisionar as 

atividades do enfermeiro do time de medicação; promover a comunicação entre os 

enfermeiros do time de medicação de turnos diferentes; colaborar com a chefia do setor na 

avaliação do desempenho dos enfermeiros do time de medicação; colaborar com a chefia de 

setor na elaboração de escalas dos enfermeiros da medicação; participar da elaboração, 

acompanhamento e avaliação de indicadores de qualidade do processo de trabalho do time de 

medicação e do sistema de medicação da unidade neonatal; participar da elaboração e 

implementação, bem como acompanhar a execução de impressos de controle de qualidade do 

processo de trabalho do time de medicação e do sistema de medicação na unidade neonatal. 

A maior parte das atribuições incluídas nesta atualização, já são realizadas  pelo 

enfermeiro chefe e enfermeiro da rotina, porém não se encontravam descritas na unidade 

neonatal, entretanto, a elaboração, acompanhamento e avaliação de indicadores qualidade do 

processo de trabalho do time de medicação e do sistema de medicação (enfermeiro chefe) e a 

participação na elaboração e acompanhamento dos indicadores de qualidade (enfermeiro da 

rotina) são atividades que, atualmente,  não são realizadas na unidade. 

Com relação a gestão de um time de terapia intravenosa em UTI, é atribuição de um 

time desta natureza divulgar resultados obtidos a partir da padronização de indicadores de 

qualidade relacionados ao time (MOREIRA, 2012). Os indicadores de qualidade na 

assistência hospitalar podem ser medidos por erros de medicação, importantes na mensuração 

da qualidde da assistência prestada ao paciente. Os indicadores de qualidade são mecanismos 

capazes de propiciar melhoria no sistema de medicação, garantindo qualidade na assistência e 

segurança para os pacientes e profissionais envolvidos (OPITZ, 2006). 
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Enfermeiro líder  

Como uma atribuição proposta e que já ocorre na unidade, porém não está descrita, o 

enfermeiro deverá: escalar a cada turno de plantão, o enfermeiro do time de medicação, assim 

como já faz com os outros integrantes da equipe de enfermagem. 

Enfermeiro Plantonista 

Enfermeiro da Assistência 

Nesta descrição, ele receberá todas as atribuições atuais do enfermeiro plantonista e 

outras atividades a saber: realizar o aprazamento da prescrição médica; discutir com a equipe 

médica as conformidades da prescrição médica, relacionadas a dieta , cuidados e tratamento 

medicamentoso; discutir com o enfermeiro da medicação o aprazamento da prescrição, 

levando em conta a patologia do RN, interações alimentares e medicamentosa, além de toda 

terapêutica implementada; preparar medicamentos tópicos e inalatórios específicos descritos 

nos POPs e rotinas da unidade; receber, administrar e checar os medicamentos de acordo com 

o aprazamento; acompanhar e comunicar eventos adversos dos medicamentos.  

Enfermeiro da Medicação 

O enfermeiro da medicação deverá: realizar conferências de materiais e 

equipamentos  na sala de preparo de medicamentos; transcrever a prescrição no mapa e 

etiquetas de medicação; verificar o uso de medicamentos psicotrópicos e especiais 

encaminhar a lista destes ao enfermeiro líder; preparar medicamentos enterais e soluções 

parenterais; receber e conferir medicamentos do Serviço de Farmácia; conferir o aprazamento 

do enfermeiro da assistência; atualizar o mapa e etiquetas de medicação; manter a sala de 

preparo de medicamentos organizada  durante o seu turno e para o próximo turno de trabalho 

Técnico de Enfermagem 

Acompanhar e comunicar efeitos adversos dos medicamentos. 
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Considerações Finais 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, foi possível reconhecer o processo de trabalho do time da medicação 

(pesquisa), desvelando suas etapas e nuances, com intuito de planejar e implementar 

intervenções (ação) neste processo.  

As estratégias de trabalho foram direcionadas para avaliação dos POPs de cada 

procedimento realizado pelo grupo ou relacionado a terapia medicamentosa, embora o 

processo de trabalho do time como um todo não tenha sido organizado desta forma. É como 

se várias partes do processo de trabalho do time de medicação estivessem estruturadas, mas 

que necessitassem ser agrupadas, criando elos entre si e caracterizando um sistema de 

trabalho do time de medicação. 

Assim, foi possível descrever e analisar o processo de trabalho de um grupo que 

ocorria na unidade neonatal, empiricamente e, a partir da pesquisa-ação, embasar 

teoricamente através da construção de fluxogramas que sistematizaram este processo. O 

método também possibilitou a implementação de ações e referencial bibliográfico para 

aprimoramento do trabalho deste grupo. 

A descrição e sistematização do processo de trabalho do time de medicação foi 

realizada, simultaneamente, com as intervenções realizadas pelo pesquisador e pelos sujeitos 

do estudo.  

Para criação do time de medicação, foi necessária a elaboração de um protocolo de 

trabalho e critérios de escolha para o perfil dos enfermeiros que comporiam o time de 

medicação e a construção de objetivos e metas, baseadas em observações da coordenadora do 

grupo como possíveis melhorias no sistema de medicação. Foram criados POPs , impressos, 

padronização de recursos materias e equipamentos relacionados ao processo de trabalho do 

time de medicação. 

A partir da construção de POPs relacionados ao sistema de medicação e construídos 

pelo próprio time de medicação,  que incluem as fases de transcrição, prescrição médica, 

preparo de medicamentos, aprazamento, dispensação e distribuição de medicamentos, 

monitoramento do paciente, foi possível descrever fases relacionadas ao sistema de 

medicação.  

Com a descrição das etapas do sistema de medicação, foi possível perceber falhas 

que foram corrigidas com a construção dos fluxogramas e aprovados pelo grupo ao final do 

estudo.  

A fase de monitoramento do paciente, é uma fase do sistema de medicação que 

necessita de ajustes e construção de um POP, que possibilite a sistematização desta etapa, 
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principalmente, quando se trata da ocorrência de eventos adversos; pois a comunicação dos 

eventos adversos está inserida em alguns POPs da unidade, como fase de um determinado 

procedimento, em atribuições específicas da equipe de enfermagem, mas sem a ênfase 

necessária a sua importância. 

Um aspecto a ser observado, é o fato das mudanças no processo de trabalho do grupo  

terem sido iniciadas durante o estudo, gerando um impacto imediato na atuação do time de 

medicação, a partir da atualização quanto ao preparo de medicamentos e as atribuições de 

enfermagem da unidade neonatal, tal construção gerou discussões no grupo, com aquisição de 

novos conhecimentos sobre o sistema de medicação. 

As mudanças geradas instituiram uma certa reestruturação do sistema de medicação 

na unidade neonatal e permitiram conceituar as relações entre a equipe de enfermagem e os 

outros profissionais que atuam no processo de trabalho do time de medicação. 

Além disso, potencializaram soluções pertinentes aos problemas do time e da 

unidade, quando relacionadas ao processo de trabalho do time de medicação, todas geradas 

pelos sujeitos que constituiram este processo, o tornando rico e objetivo. Os enfermeiros do 

time de medicação demonstraram ter conhecimento dos problemas relacionados ao seu 

cotidiano, que foi possível expressar através da criação de um momento propício (reunião do 

time com participação da pesquisadora) proporcionado pelo estudo.  

O conhecimento e saber dos sujeitos do estudo foi valorizado, por ser importante 

nesta metodologia, bem como, a atualização dos conhecimentos da pesquisadora, como 

integrante e coordenadora do grupo. 

Considero ainda, que tal prática não deveria ser interrompida, pois a unidade 

neonatal necessita estimular sempre a análise constante do processo de trabalho pelos 

enfermeiros do time de medicação, fundamentado nas boas práticas clínicas, construindo 

indicadores de qualidade que avaliem a eficácia do trabalho, a avaliação de eventos adversos e 

de erros de medicação na unidade neonatal, com criação de uma cultura de notificação sem 

estímulo a uma cultura de culpabildade. 

Um trabalho com etapas claras e sistematizadas demonstra redução da ocorrência de 

erros no sistema de medicação, permitindo intervenção precoce em possíveis falhas e 

facilitando a supervisão das etapas. 

Desta forma, este estudo contribuirá para o conhecimento do processo de trabalho do 

time de medicação, a partir da descrição das ações desenvolvidas e relacionadas ao sistema de 

medicação da unidade neonatal do HUPE, podendo ainda subsidiar outros estudos que possam 

vir a ser desenvolvidos nesta área. 
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A formação de um time constituído por enfermeiros dedicados a terapia 

medicamentosa na unidade neonatal e a sistematização do seu processo de trabalho, 

proporciona segurança e tranqüilidade para a equipe transdisciplinar, podendo ainda, ampliar 

a estratégia de atuação para outros serviços da instituição. 

Como produto final da dissertação serão disponibilizados à unidade neonatal os 

fluxogramas elaborados, a partir da descrição do processo de trabalho do time de medicação e 

aprovados pelo grupo, além do quadro de atribuições de enfermagem atualizado no estudo, 

que estarão disponíveis para consulta por toda a equipe de trabalho da unidade neonatal. 
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Apêndice 1 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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Apêndice 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Você foi convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “O Processo de Trabalho de 
um Time de Medicação na Unidade Neonatal” Objetivos:   descrever o processo de 
trabalho do time da medicação na unidade neonatal; analisar  o processo de trabalho do time 
de medicação na unidade neonatal. A pesquisa terá duração de 20 meses.  
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 
será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e revistas científicas.  
A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar–se a 
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Você não 
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 
Não existem riscos de qualquer natureza relacionados à sua participação. O benefício 
relacionado é aprimorar o cuidado prestado pela enfermagem aos recém-nascidos que 
necessitam de internação em unidades de terapia intensiva neonatal. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone, e-mail e o endereço do 
pesquisador principal e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o 
projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
Pesquisadora: Viviane Saraiva de Almeida 
Orientadora: Marilda Andrade 
Hospital Universitário Pedro Ernesto – Avenida Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel – 
Rio de Janeiro – RJ (Núcleo Perinatal – Unidade Neonatal). CEP: 205521-030. Tel.: 
2868.8204. E-mail: vivianesaraiva@hotmail.com 
Em caso de dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável comunique ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Avenida 
Boulevard 28 de Setembro, 77 térreo - Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ. Tel.: 2868-8253 E-
mail: cep-hupe@uerj.br 
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 
em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem 
sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 
 

RJ, ___ / ___ / ___   _____________________       _____________________________ 

                                     Nome do Participante                  Assinatura do Participante 

RJ, ___ / ___ / ___   ______________________       _____________________________ 

                 Nome do Pesquisador                Assinatura do Pesquisador 
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Apêndice 3 

Autorização para divulgação do nome da Instituição 
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Apêndice 4 

Roteiro de Observação  do Processo de Trabalho do Time de Medicação                  Data: _______/________/_________               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Transcrição da 

prescrição 

médica 

 

Prescrição 

médica 

Aprazamento da 

prescrição médica 

Dispensação e 

distribuição de 

medicamentos 

Preparo de 

medicamentos 

Monitoramento  do 

paciente 
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Apêndice 5 

Roteiro de Observação do Ambiente de Preparo de Medicação 
 

Data____/____/_____                              Hora:_____ 

 

1- Área destinada ao preparo de medicação 

1.1  - Dimensão em m2 __________ 

 

2 – Roteiro de Observação 

2.1- Área destinada exclusivamente ao preparo de medicação:  (   ) sim              (     ) não 

2.2- Iluminação :   (    ) natural           (     ) artificial 

2.3- Ventilação :    (    ) natural            (     ) climatizada 

2.4- Ruídos :    (     ) sim      (    ) não. Se sim que tipo ? (    ) celular    (    ) conversas  

 (     ) aparelhos (   ) Outros Especificar:______________    

2.5 - Presença de pias para lavagem das mãos? (      ) sim           (     ) não 

2.6 - Presença de papel toalha e saboneteira para para lavagem das mãos: (      )  sim   (    ) não  

2.7 - Existe recipiente de descarte de perfuro-cortante:   (     )   sim      (     ) não 
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Apêndice 6 

Roteiro de Entrevistas com o Responsável pela Criação do Time de 

Medicação 

 

1. Caracterização do Sujeito 
Cargo:______________________________________________________________________ 

Quanto tempo de atuação na área neonatal_________________________________________ 

Quanto tempo na chefia de enfermagem do setor?___________________________________ 

 

2. Entrevista 
a)  Quais foram os motivos que levaram a criação do time de medicação? 

 

b) Foi necessário algum estudo prévio sobre o tema para embasar a criação do time de 

medicação?  

Se Sim, quais foram os estudos pesquisados? 

 

c) Com relação aos objetivos do time de medicação, eles foram baseados em alguma 

literatura? Se sim qual? Se não justifique  

 

b)  Qual a composição do time? Quais foram os critérios utilizados? Justifique 

 

c)  Quais foram os impressos, documentos e rotinas criados pelo time de medicação? 
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Apêndice 7 

Perfil Socioprofissional dos Enfermeiros do Time de Medicação  

 

Data__/__/___                       Hora:_____       Sexo (    ) feminino           Idade: ______anos 

                                                                                  (    ) masculino           

 

1- Tempo de formação:________________________________________________________ 

2- Curso de Graduação:________________________________________________________ 

3 - Cursos realizados nos ultimos 5 anos relacionados a sua área de atuação: 

Aperfeiçoamento/ atualização:__________________________________________________ 

Lato Sensu - especialização : ___________________________________________________ 

Stricto Sensu:________________________________________________________________ 

4 – Participação em eventos da classe nos ultimos 5 anos relacionados a sua área de atuação ( 

terapia intensiva neonatal) ?   (       ) Sim Especifique:________________________________ 

                                                 (       ) Não   

5 – Tempo que trabalha nesta instituição? _________________________________________ 

6 – Tempo que trabalha em terapia intensiva neonatal:________________________________ 

7- Tempo que compõe o Time de Medicação:_______________________________________ 

8- Tipo de vínculo: (     ) efetivo     (      ) contrato temporário 

9- Regime de trabalho na instituição: (    ) 15 horas  semanais   (     ) 30 horas  semanais    (    ) 

40 horas semanais  

10 – Número de vínculos empregatícios: (     ) 1     (       ) 2     (     ) 3     (     ) 4 ou mais 
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Apêndices do Plano de Ação 
___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 8 

Quadro de Diluição de Medicamentos 
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Apêndice 9 - Quadro de Atribuições da Equipe de Enfermagem da Unidade Neonatal-HUPE 
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Anexo 1 

Mapa de Medicação 
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Anexo 2  

Quadro para Administração e Conservação para Medicamentos de Uso Oral 
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Anexo 3 

Mapa de Solicitação de Medicamentos Manipulados à Farmácia 
 

        MAPA DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS À 
FARMÁCIA 

 

 
MEDICAMENTO 

 
CLIENTE EM USO 

  
DOSE  

DIÁRIA  
DOSE 

SEMANAL 
DATA 
DO 
PEDIDO 

VOLUME  
RECEBIDO 

DATA DA 
ENTREGA  

DATA DA  
VALIDADE 

AMIODARONA 
(5mg / ml)  

 
 
 

      

ANLODIPINO 
(1 mg / ml)        

BACLOFENO 
(1 mg / ml)  

 
 

      

CAFEÍNA 
(5 mg / ml)  

 
 
 
 
 

      

CAPTOPRIL 
(1 mg / ml)        

DOMPERIDONA 
(1 mg/ml)        

ESPIRONOLACTONA 
(2mg/ml)  
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FUROSEMIDA 

(10mg/ml)  
 
 
 
 

      

HIDROCLOROTIAZIDA 
(2 mg/ml)  

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
RANITIDINA 

(5 mg/ml)        

SILDENAFIL 
(1mg/ml)        

SOTALOL 
(10mg/ml)        

SULFATO DE 
ZINCO 

(5 mg/ml) 
       

URSACOL 
(10mg/ml)        
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Anexo 4 

Quadro de Medicamentos Usualmente Manipulados na Unidade Neonatal 

 MEDICAMENTOS USUALMENTE MANIPULADOS 
PARA A UTI NEONATAL 

 
MEDICAMENTOS 

FORMA 
FARMACEUTICA 

 
CONCENTRAÇÃO 

 

ACETAZOLAMIDA SUSPENSÃO 25 MG/ML 

ACIDO 
URSADEXOXICÓLICO 

SUSPENSÃO 10 MG/ML 

AMIODARONA SUSPENSÃO 5 MG/ML 

ANLODIPINO SUSPENSÃO 1 MG/ML 

BACOFLENO SUSPENSÃO 1 MG/ML 

CAFEÍNA SOLUÇÃO     10  MG/ML 

CAPTROPIL SUSPENSÃO 1 MG/ML 

DOMPERIDONA SUSPENSÃO 1 MG/ML 

ESPIROLACTONA SUSPENSÃO 1 MG/ML 

FUROSEMIDA SOLUÇÃO 1 MG/ML 

HIDROCLOROTIAZIDA SUSPENSÃO 1 MG/ML 

PROPANOLOL SUSPENSÃO      1 MG/ML 

RANITIDINA SUSPENSÃO      1 MG/ML 

SILDENAFIL SUSPENSÃO 1 MG/ML 

SOTALOL SUSPENSÃO 10 MG/ML 

SULFATO DE ZINCO SOLUÇÃO 5 MG/ML 
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Anexo 5  

Controle de Temperatura Refrigerador 

 

 

 

 



156 

 

Anexo 6 

Quadro de Equivalência gotas/ml 
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Anexo 7 
Quadro de Equipamentos Padronizados para Uso na Medicação 
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Anexo 8 
Quadro de Materiais Padronizados para o Uso na Medicação 
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Anexo 9 

Bibliografia Recomendada para Consulta do Time de Medicação 
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Anexo 10 

Rótulo de Soro 
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Anexo 11 

Etiquetas Autoadesivas - Identificação de Soluções Parenterais de Pequeno  

Volume 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

   Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Méd.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 

    Fº de:---------------------/----- 

    Med.:-------------------------- 

    Dose:---------ml + ---------- ml  

    Hora:----------  Via:------------ 
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