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RESUMO 
 
 
Introdução: Os Eventos Adversos (EAs) ocupam a terceira causa de morte no 
mundo e a segunda no Brasil, sendo considerado pela Organização Mundial da 
Saúde uma questão de saúde pública. São definidos como prejuízo não intencional 
causado ao paciente, não relacionado à morbidade de base em decorrência das 
intervenções da equipe de saúde e que pode gerar prolongamento do tempo de 
internação, sofrimento, desconforto físico e emocional, incapacidade e óbito. Esses 
EAs tornam-se ainda mais desafiadores em um ambiente tão hostil e complexo 
como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Objeto: A gerência do cuidado de 
enfermagem como ferramenta na prevenção de EAs relacionados à medicação na 
Unidade de Terapia Intensiva. Objetivo:. Discutir por meio das evidências científicas 
como a gerência do cuidado em enfermagem pode ser uma ferramenta na 
prevenção de EAs relacionados à medicação na Unidade de Terapia Intensiva. 
Método: Trata-se de revisão integrativa de literatura de característica crítica e 
retrospectiva, com fontes de dados primários completos, publicados entre 2016 a 
2021 em português, inglês e espanhol, na Biblioteca Virtual de Saúde nas seguintes 
bases: MEDLINE, LILACS, BDENF. Foi utilizado também a SciELO e o Google 
Scholar. Resultados: Foram selecionados 16 artigos para a realização do estudo 
dos quais foram categorizados em três categorias temáticas: 1ª A complexidade dos 
cuidados de enfermagem como fator favorável à ocorrencia de eventos  adversos 
em terapia intensiva; 2ª Cultura de segurança do paciente: responsabilidades e 
notificações de eventos adversos e 3ª Gerência do cuidado como ferramenta 
potencializadora na prevenção de eventos adversos.  Considerações finais: Desse 
modo, conclui-se que o gerenciamento do cuidado pode contribuir efetivamente, 
como ferramenta contra eventos adversos na assistência, principalmente nesse 
cenário desafiador que é a UTI. Porém, observa-se a dificuldade da enfermagem em 
eliminar a dicotomia do cuidar e gerenciar, não compreendendo que são tarefas 
complementares e interdependentes. Para tanto, faz-se necessário que haja uma 
mudança dessa concepção a partir da sua formação acadêmica contribuindo para 
um trabalho unificado, cujo foco é a segurança do paciente. 

 

Descritores: Administração dos Cuidados ao Paciente. Segurança do Paciente. 
Unidades de Terapia Intensiva.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: Adverse Events (AEs) are the third leading cause of death in the 
world and the second in Brazil, being considered by the World Health 
Organization a matter of public health. They are defined as unintentional harm 
caused to the patient, unrelated to the underlying morbidity resulting from the 
interventions of the health team and which can lead to an extension of the 
length of stay, suffering, physical and emotional discomfort, disability and death. 
These AEs become even more challenging in an environment as hostile and 
complex as the Intensive Care Unit (ICU). Object: Nursing care management 
as a tool in the prevention of medication-related AEs in the Intensive Care Unit. 
Objective: To discuss through scientific evidence how nursing care 
management can be a tool in the prevention of medication-related AEs in the 
Intensive Care Unit. Method: This is an integrative review of critical and 
retrospective literature, with complete primary data sources, published between 
2016 and 2021 in Portuguese, English and Spanish, in the Virtual Health 
Library in the following databases: MEDLINE, LILACS, BDENF. SciELO and 
Google Scholar were also used. Results: 16 articles were selected for the 
study, which were categorized into three thematic categories: 1st The 
complexity of nursing care as a favorable factor for the occurrence of adverse 
events in intensive care; 2nd Culture of patient safety: responsibilities and 
notifications of adverse events; and 3rd Care Management as a potentiating 
tool in the prevention of adverse events. Final considerations: Thus, it is 
concluded that care management can effectively contribute as a tool against 
adverse events in care, especially in this challenging scenario that is the ICU. 
However, it is observed the difficulty of nursing to eliminate the dichotomy of 
care and management, not understanding that they are complementary and 
interdependent tasks. Therefore, it is necessary that there is a change in this 
concept from their academic training, contributing to a unified work, whose 
focus is patient safety. 
Descriptors: Patient Care Administration. Patient safety. Intensive Care Units. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Motivações para o estudo 

 

Tendo em vista que atuo como docente na área de Biologia e Química, 

observando as diversas substâncias e reações químicas existentes nos seres vivos, 

compreendi o quão complexas são essas possíveis interações, o que me despertou 

interesse em pesquisar algo relacionado à farmacologia.  

Durante o processo de formação na graduação em Enfermagem, devido a 

esta minha experiência como docente, obtive maior afinidade com as disciplinas de 

Farmacologia e Enfermagem em Unidades de Maior Complexidade, visto que estas 

observações e informações adquiridas agora passam a ter um nível maior de 

aplicabilidade tanto nas questões relacionadas às aulas teóricas quanto em relação 

ao Ensino Teórico-prático (ETP) – principalmente devido à gama de medicamentos 

que são utilizados nesta área do conhecimento, seus aspectos benéficos e 

prejudiciais, levando a Eventos Adversos (EAs), principalmente em um  setor tão 

complexo e plural como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

Ainda a respeito dos EAs, tomei conhecimento, a partir de uma live oferecida 

pela medicina funcional, dos dados alarmantes acerca destes eventos os quais, 

segundo informações, ocupam o terceiro lugar do ranking em casos de mortes no 

mundo. A partir desta live começaram a surgir alguns questionamentos: qual a razão 

de uma realidade tão explorada no meio científico e objeto de tantos estudos, ainda 

ser algo causador de tantas mortes?  

Tal indagação serviu de fomento para uma busca direcionada para possíveis 

causas desse cenário. A partir dessa informação, emergiu o desejo de investigar e 

aprofundar os meus conhecimentos nesta área, visto que os dados epidemiológicos 

acerca dos EAs nesta unidade são alarmantes. 

Acredita-se que tais dados possam ser explicados, devido esta unidade ser 

caracterizada por inúmeros e complexos procedimentos onde é exigido do 

profissional da saúde inclusive o profissional Enfermeiro, competências e 

habilidades para poder atuar de maneira consciente e segura.  
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

Para a melhor compreensão da temática a ser estudada, dentro da dinâmica 

do espaço Unidade de Terapia Intensiva (UTI), será abordado, concomitantemente, 

a gerência do cuidado por ser uma ferramenta que viabiliza uma gestão 

integralizada, oportunizando ações dinâmicas entre cuidar e gerenciar e o uso de 

medicamentos como um determinante que poderá resultar no sucesso ou insucesso 

do paciente assistido. 

Tais associações entre a gerência do cuidado e os possíveis EAs decorrentes 

ao uso de medicações na UTI visam compreender e, ao mesmo tempo, buscar as 

melhores práticas baseada em evidências, atitudes e posturas que venham mitigar 

tais eventos, atuando de forma efetiva para a diminuição de dados tão alarmantes. 

De acordo com Dias et al., (2021), o modelo gerenciamento do cuidado que é 

uma forma integralizada do cuidar e gerenciar vem ao desencontro de outro 

tradicionalmente utilizado por algumas instituições, o qual consiste em formas 

fragmentadas de trabalho, caracterizado por concepção e execução, controle 

gerencial do processo de produção, controle hierárquico, a impessoalidade nas 

relações interpessoais, racionalização na estrutura administrativa e a ênfase em 

sistemas e procedimentos de rotina. 

 Ainda de acordo com o autor, para implementar esse novo modelo onde a 

gerência do cuidado se dê de forma integrada, faz-se necessário que o enfermeiro 

possua determinadas competências para sua implementação como ferramenta na 

rotina do trabalho, destacando algumas características de um bom gestor tais como: 

liderança, comunicação, tomada de decisão, administração e educação permanente. 

Todas essas competências associadas às habilidades lhe darão a noção de um todo 

no contexto do trabalho, possuindo uma visão geral da gerência do cuidado.  

Para que o trabalho seja realizado de maneira eficiente, o enfermeiro gestor, 

segundo Dias et al., (2021), deve lançar mão dos seguintes atributos: a liderança, a 

comunicação e a educação permanente, sendo esta última a ser utilizada de 

maneira contínua no processo, agindo em parceria onde toda a equipe possa trocar 

experiências e conhecimento, possibilitando a viabilização para apreensão do 

processo de aprendizagem.  

Citando o educador Paulo Freire (2019), “Não há saberes mais ou saberes 

menos, há saberes diferentes”, desse modo, alimenta-se uma cultura de que todos 
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são importantes para a efetivação de um conhecimento horizontal, despertando em 

cada colaborador a sua importância como membro e a necessidade constante do 

aprimoramento do conhecimento sem que um se sobreponha ao outro, contrariando 

a maneira hierárquica que se observa no modelo antigo, que faz com que seja 

alimentado o distanciamento entre os membros da equipe e o desinteresse para o 

aprendizado. 

Dentro dos setores hospitalares a UTI é considerada uma área crítica 

destinada à internação de pacientes graves de uma determinada especialidade, o 

que requer dos profissionais capacitação de modo a atuar com materiais específicos 

e tecnologias necessárias ao diagnóstico e à monitorização.  

Já o Centro de Terapia Intensiva (CTI) trata-se de um agrupamento, em uma 

mesma área física, de várias Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Ambas as 

unidades, devido às suas características intrínsecas necessitam de profissionais 

com os mais altos padrões de conhecimentos, a fim de evitar e/ou minimizar os 

possíveis EAs decorrentes da assistência à saúde devido às particularidades 

intrínsecas desta unidade (BRASIL, 2010). 

  No ano 2000, houve a publicação do relatório “To Err is Human”, do Instituto 

de Medicina dos Estados Unidos, o qual demonstrou a quantidade de EAs que 

ocorreram em diversos ambientes hospitalares, sejam públicos ou privados, devido a 

erros gerados pela assistência à saúde (DUARTE et al., 2018). 

  Diante desse dado, o relatório trouxe a proposta de gerenciamento do erro 

para melhorar os processos organizacionais, por meio de medidas reativas, que 

devem ser adotadas após o acontecido e medidas proativas, que visam à prevenção 

de casos futuros, objetivando desenvolver a cultura de segurança nas instituições e 

estimulando os profissionais  de saúde a serem responsáveis por seus atos e a 

buscarem uma nova visão sobre a ocorrência de EAs, deixando de lado as práticas 

punitivas e a culpabilização dos profissionais que cometem algum erro não 

intencional (Op.cit).  

Quase uma década depois destas publicações, o Brasil, tendo como objetivo 

promover melhorias relativas à segurança do paciente, de forma a prevenir e reduzir 

a incidência de EAs no atendimento e internação, criou a Política Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) – instituída pelo Ministério da Saúde (MS) e pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Portaria nº 529, de 01 

de abril de 2013 (BRASIL, 2013a).  
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 De acordo com o Segundo Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no 

Brasil, produzida em 2018, pelo Instituto de Saúde Suplementar (ISS) e a Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, destacou que a prevalência 

média de os EAs é de 7% enumerando os principais que são: infecção do trato 

urinário, septicemia, pneumonia, infecção de sítio cirúrgico e complicações com 

acessos e dispositivos vasculares. Além disso, revelou que a cada hora, seis mortes 

são provocadas, por eventos adversos graves, ou seja, em consequência de falhas 

e erros assistenciais de processos, bem como por infecções e outros fatores. Por 

fim, destaca que quatro desses processos poderiam ter sido evitados. Esses dados 

levam à alarmante estatística de que os eventos adversos no Brasil são a segunda 

causa de morte, ficando somente atrás das doenças cardiovasculares (COUTO et 

al.; 2018). 

Isso significa que, no Brasil, a cada cinco minutos morrem três pessoas, o que 

equivale, todos os dias, a um número de 829 brasileiros com desfecho de óbito em 

decorrência dos EAs, tanto em hospitais públicos como privados. Esse fato não 

significa necessariamente que exista negligência ou baixa na qualidade da 

assistência prestada pelos profissionais de saúde, pois não existe um sistema de 

saúde infalível, nem mesmo os mais avançados, mas trata-se de que, na maioria 

das vezes, esses EAs poderiam ser evitados. Vale ressaltar também, que no mundo, 

esses números não são tão menores, ocupando o ranking de terceiro lugar em 

causas de óbitos (Op.cit). 

Dentre os EAs na assistência à saúde, os mais prevalentes estão 

relacionados a medicamentos. Tal problemática vem sendo analisada pelos vários 

profissionais da saúde, porém esses esforços ainda não foram suficientes para 

diminuir as estatísticas que apontam como um grave problema relacionado à saúde 

pública. No site do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) encontra-se um 

formulário de “erro de medicação” disponibilizado pela Anvisa de modo a mitigar 

alguns desses erros, como os de administração, trocas indesejáveis e uso 

equivocado entre outros (COFEN, 2010).  

Ainda de acordo com o relatório do Cofen (2010), analisa-se que estes 

possíveis erros possam estar relacionados à prática profissional, isto é, a problemas 

de comunicação entre os profissionais envolvidos na prescrição, dispensação, 

preparo e administração dos medicamentos. O fato exposto, torna-se ainda maior 

para o profissional   e paciente quando se trata de ações relacionadas à assistência 



19 
 

à saúde internados em UTIs, onde além de necessitarem de medicações múltiplas 

para tratar suas patologias, há em sua grande maioria a necessidade de mantê-los 

analgesiados e sedados com altas doses de medicamentos para manter o seu 

conforto, auxiliar no controle a ansiedade, reduzir estresse e evitar retardo na sua 

recuperação. O que torna ainda mais desafiador a atuação do enfermeiro, como por 

exemplo em avaliações em escalas preditivas como as escalas de agitação e 

sedação de Richomond e a escala de coma de Glasgow. Além disso, ocorre que os 

profissionais têm que atuar de maneira rápida, envolvendo alta tecnologia e diversos 

procedimentos (MINUZZI et al.; 2016).  

Diante do exposto, torna-se imperativa a intensificação de alertas que venham 

contribuir para minimizar, e ao mesmo tempo prevenir, essa problemática que se 

tornou uma questão mundial de saúde pública, ocasionando aumento de 

morbimortalidade na população mundial. 

 

1.2 Objeto de Estudo  

 

A gerência do cuidado de enfermagem como ferramenta na prevenção de 

EAs relacionados à medicação na Unidade de Terapia Intensiva.  

 

 1.3 Questão Norteadora 

 

De que maneira a gerência do cuidado de enfermagem pode ser uma 

ferramenta na prevenção de EAs relacionados à medicação na Unidade de Terapia 

Intensiva? 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

Discutir por meio das evidências científicas como a gerência do cuidado em 

enfermagem pode ser uma ferramenta na prevenção de EAs relacionados à 

medicação na Unidade de Terapia Intensiva. 
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1.5 Objetivo Específico 

 

● Identificar por meio da literatura científica os principais EAs relacionados à 

assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva; 

● Analisar os principais EAs relacionados à assistência de Enfermagem 

relacionados à medicação na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

1.6 Justificativa  

 

Este estudo justifica-se tendo em vista que os EAs, com medicamentos, são 

problemas de grande relevância na assistência à saúde, visto que a equipe de 

enfermagem fica responsável pelo recebimento, armazenamento, preparo e 

administração em praticamente todas as áreas hospitalares.  

Considerando que o gerenciamento dos cuidados de enfermagem tende ir ao 

encontro das principais políticas nacionais de segurança do paciente, o presente 

trabalho justifica-se também por:  

Impacto Social: acredita-se que as atividades gerenciais bem delimitadas 

acerca da estrutura, do processo e dos resultados possam impactar diretamente na 

redução e minimização dos EAs relacionados ao uso de medicação na UTI.   

Impacto Político/Organizacional: espera-se que a presente pesquisa possa 

dar notoriedade quanto aos principais aspectos gerenciais realizados pela equipe de 

enfermagem, valorizando e possivelmente modificando as ações de cuidado da 

enfermagem relacionadas à medicação.  

Impacto Acadêmico/Profissional: acredita-se que o presente trabalho 

venha contribuir quanto ao processo crítico e reflexivo, tanto dos profissionais que 

atuam na UTI quanto dos possíveis acadêmicos de enfermagem que se encontram 

em processo de formação dentro da Enfermagem em Unidades de Maior 

Complexidade, atentando-se para os principais EAs associados ao preparo e 

administração de medicações.  

Ademais, o presente estudo encontra-se alinhado ao Eixo 1 – Ambiente, 

trabalho e saúde, no item 1.1 que trata da avaliação do impacto econômico para o 

SUS relativo a acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho e ao Eixo 9 – 

Programas e políticas em saúde, no item, 1.2, avaliação do Programa Nacional de 
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Segurança do Paciente (PNSP) no SUS, ambas contempladas na Agenda de 

Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). 

O estudo visa fomentar discussões e reflexões sobre a temática, o que 

contribuirá com o fortalecimento das linhas de pesquisa: Enfermagem, Educação e 

Cidadania, Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem e Gerência do cuidado 

de enfermagem – dentro do Grupo de Pesquisa Cidadania e Gerência na 

Enfermagem, cujo vice líder é o orientador.  

Acredita-se ainda que os resultados do estudo trarão benefícios para os 

pacientes e profissionais de enfermagem, pois aumentará a qualidade da assistência 

prestada, por meio de se pensar em possíveis processos que possam ser utilizados 

dentro da UTI como ferramenta das ações de cuidado. 

        

1.7 Relevância 

 

Atualmente os EAs são considerados um grave problema de saúde pública 

mundial, ocupando niveis significativos  em causa de mortes no mundo e no Brasil. 

Sendo  assim, faz-se necessário investigar dentro do cenário da assistência à 

saúde, quais são as possíveis causas que potencializam estes eventos dentro dos 

ambientes hospitalares, especificamente na área da Terapia Intensiva. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção irá trazer as bases conceituais que embasam o Trabalho de 

Conclusão de Curso, elencando os seguintes tópicos: Gerência do cuidado de 

enfermagem sob a ótica da Unidade de Terapia Intensiva; uma breve 

contextualização acerca das Unidades de Terapia Intensiva; Política Nacional de 

Segurança do Paciente.  

 

2.1 Gerência do cuidado de enfermagem sob a ótica da Unidade de Terapia 

Intensiva 

 

A UTI é talvez um dos cenários mais desafiadores em gerenciar e cuidar para 

o enfermeiro, pois para a realização destas atividades se faz necessária, deste 

profissional, constante vigilância sob o ponto de vista técnico-científico e humano. 

Estas competências e habilidades são essenciais por esta unidade se caracterizar 

primeiramente por se constituir de uma área crítica e em segundo por ser uma 

unidade complexa, ao qual encontram-se atreladas algumas características como: 

ser um setor tenso, agressivo e estressante; devido a situações emergenciais, rotina 

de trabalho, riscos biológicos, físicos e ocupacionais constantes, ruídos intermitentes 

dos equipamentos e circulação de diversos profissionais (CLATT; BARCELLOS; 

SUSIN, 2020).  

 Deste modo, torna-se necessário um olhar mais unificado e global quanto à 

assistência nesse setor que requer do enfermeiro competências, habilidades e 

atitudes que venham trazer à luz um olhar capaz de eliminar a dicotomia entre o 

cuidado direto e indireto, como se um excluísse o outro, de modo a entender que se 

trata de tarefas complementares que contribuirão de forma eficaz para um cenário 

desafiador como a UTI. 

Segundo Dias et al., (2021), grande parte dos enfermeiros têm dificuldade em 

unificar essas ações do cuidado convencidos de serem atividades incompatíveis, 

considerando gerenciamento como ações de cuidado indireto sejam distintas e não 

complementares às ações de cuidado direto. Todavia, ao gerenciar uma unidade, 

estas duas ações devem caminhar conjuntamente em prol de uma prestação de 

cuidado baseada na excelência e na qualidade.  
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A fim de mudar esse pensamento que se perpetua até os dias atuais, torna-se 

necessário que o profissional enfermeiro, durante e após o seu processo de 

graduação, desenvolva competências nas esferas físicas, emocionais e espirituais, 

qualificando-se ao atendimento, às diversas situações acerca da recuperação do 

paciente, com o alinhamento do conhecimento científico e das situações específicas 

do serviço.  

À medida que o enfermeiro consiga articular essas duas esferas do 

conhecimento, isto é, as ações do cuidado direto e indireto, de modo a alinhar o 

conhecimento científico com as situações específicas do serviço, se consegue 

contemplar o que para alguns autores seja denominado como gerência do cuidado 

(SIEWERT et al., 2017). 

Corroborando com as proposições acima, Costa e colaboradores (2019) 

dizem que o gerenciamento do cuidado é definido como conjunto de práticas 

interdependentes e complementares entre si. Para exemplificar as atividades em 

que o enfermeiro põe em prática nesse modelo de cuidado, podemos citar: 

planejamento da assistência de enfermagem; educação em saúde e permanente da 

equipe de enfermagem: gerenciamento dos recursos humanos e materiais, 

coordenação e supervisão do processo de realização do cuidado; realização dos 

cuidados e/ou procedimentos mais complexos que requerem do profissional 

conhecimento técnico-científico para avaliação dos resultados e os registros. 

A partir de tais práticas, analisa-se que é perfeitamente possível utilizar deste 

conhecimento acerca da gestão em saúde, com o objetivo de otimizar o tempo, 

concentrar as tarefas, tendo uma visão geral do cenário onde está atuando. Desse 

modo, espera-se que este profissional enfermeiro possa prestar uma assistência 

pautada nas melhores práticas e evidências científicas, que certamente resultará na 

qualidade do cuidado, contribuindo assim para a segurança do paciente, bem como, 

a facilitação das múltiplas tarefas a serem realizadas pelo enfermeiro nesta unidade 

onde o serviço é tão complexo e desafiador (DIAS et al., 2021). 
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2.2 Uma breve contextualização acerca das Unidades de Terapia Intensiva 

 

 O prelúdio das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) teve como uma de suas 

precursoras a Enfermeira Florence Nightingale, que com os seus cuidados aos 

soldados na guerra da Criméia, em 1854, implementou práticas, mesmo que 

empíricas, da gerência do cuidado que deram início às primeiras UTIs. A partir das 

suas observações, levou-se, entre outras medidas, à segregação dos pacientes com 

similaridades de gravidade e exigências de cuidados.  

Além de Florence, surgiram na história outros dois nomes que deram início às 

UTIs, o médico Dandy Edward, criando a primeira UTI em Boston no ano de 1926, 

que teve grande contribuição para neurocirurgia com o método de ar na 

ventriculografia – técnica essa que identificava as lesões e alterações cerebrais. Por 

último, mas não menos importante, o médico Peter Safar, que foi o primeiro médico 

intensivista, e preconizou o suporte avançado de vida para UTI. Nascido no ano de 

1950, estimulou e preconizou o atendimento de urgência emergência, formulou o 

ABC primário em que criou a técnica de ventilação artificial, boca a boca e 

massagem cardíaca externa (COSTA et al., 2019). 

No Brasil, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), a 

unidade pioneira nesta modalidade foi o Hospital das Clínicas em São Paulo (1963), 

em seguida no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HSE-RJ) em 

1967. Neste contexto, a UTI corresponde a um setor hospitalar que tem como 

finalidade a manutenção da vida em conjunto com a recuperação da saúde, a partir 

de procedimentos de alta complexidade, visando a promoção, recuperação e 

estabilização do indivíduo que se encontra em estado crítico (BARBOSA et al., 

2021).  

Nesse cenário de intensa complexidade de procedimentos e tecnologias, a 

atuação do profissional enfermeiro é de suma importância em um setor que requer 

constante vigilância e monitorização. Para tanto, faz se necessária a qualificação, 

em sua formação acadêmica e profissional, bem como, a constante capacitação, 

frente aos avanços tecnológicos, de modo a atuar com conhecimento técnico-

científico, tornando-o capaz de gerenciar uma unidade de tamanha complexidade.  

Além de características técnicas o enfermeiro que for atuar nesta unidade 

precisa saber lidar com situações de estresse e vigilância, daí a necessidade do 
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desenvolvimento de habilidade como calma, equilíbrio, iniciativa de modo a agir em 

situações inesperadas de forma rápida e objetiva.  

Todo esse cuidado e atenção são essenciais para mitigar os EAs em um 

cenário hospitalar, local onde é mais vulnerável à ocorrência de erros, tendo em 

vista que o cuidado ao paciente crítico é prestado de maneira rápida, envolvendo 

alta tecnologia e diversos procedimentos, com produção de intensas informações 

(CRUZ et al.; 2018).  
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2.3 Política Nacional de Segurança do Paciente  

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em documento publicado 

em 2009, a segurança do paciente refere-se à redução de risco de danos 

desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável à 

saúde. Essa preocupação em não causar nenhum dano ao paciente é datada desde 

o começo da medicina, e manifestada por Hipócrates e pela enfermeira Florence 

Nightingale, que em sua obra Notas sobre Hospitais (1860), já se referia às 

estratégias sobre prevenção de erros durante a atuação à assistência de saúde 

(CRUZ et al.; 2018).  

A OMS, desde 2002, colocou esse tema como prioridade, porém, foi em 2004 

que deu maior ênfase a essa problemática com a criação da Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente. No Brasil, a Anvisa criou, em meados do ano de 2001, a 

Rede Sentinela, que é um conjunto de instituições que atuam de forma articulada 

com entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, na vigilância de EAs  e  

queixas  técnicas, relativas aos produtos sujeitos à vigilância sanitária, com o 

objetivo de ser observatório do desempenho de produtos de saúde regulamentados 

usados como: medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e materiais médico-

hospitalares, saneantes, sangue e seus componentes. Tratando-se de uma 

importante estratégia para o sistema de notificação e investigação em vigilância 

sanitária (BRASIL, 2020a).  

A Enfermagem brasileira, em 2008, destaca-se com a criação da Rede 

Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, cujo objetivo é fortalecer a 

assistência segura e de qualidade da Enfermagem. Em 2013, foi criada pelo MS, a 

PNSP instituída pela Portaria nº 529 de 01 de abril de 2013, que tem como objetivo 

promover melhorias relativas à segurança do paciente de forma a prevenir e reduzir 

a incidência de EAs, no atendimento e internação (COSTA, et al., 2019). 

A referida política tem como pilar as seis metas de segurança ao paciente, 

como objetivo, a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos 

de saúde do território nacional. São elas as seguintes:  

1ª meta: Identificar o paciente corretamente; 

2ª meta: Melhorar a comunicação efetiva; 

3ª meta: Melhorar a segurança dos medicamentos de alta-vigilância; 
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4ª meta: Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento 

correto e paciente correto; 

5ª meta: Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde; 

6ª meta: Reduzir o risco de lesões por pressão e de quedas. 

Os Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) têm como uma de suas 

atribuições o desenvolvimento do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde (PSPSS) (SIMAN; BRITO, 2017). 

 Dentro da PNSP encontra-se a Resolução nº 36, de 25 de julho de 2013, que 

se aplica aos serviços de Saúde Público, Privado, Filantrópico, Civil ou Militares, 

determinando que a direção do serviço de saúde deve instituir o NSP, onde deverá 

ser estabelecido o PSPSS elaborado pelo NSP – que deve estabelecer estratégias e 

ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de 

saúde (BRASIL, 2013b). 

A Anvisa promove anualmente, em parceria com os Núcleos de Segurança do 

Paciente em Vigilância Sanitária (NSP-VISA) do país, a Avaliação Nacional de 

Práticas de Segurança do Paciente para hospitais com leitos de Terapia Intensiva 

(hospitais prioritários) desde 2016. Esta iniciativa está apoiada no Plano Integrado 

de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 2021-2025, consistindo em uma 

importante estratégia para promoção da cultura da segurança, uma vez que enfatiza 

a gestão de risco, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em 

serviços em saúde (BRASIL, 2020b).  

Dentro da PNSP, existem diversas ferramentas de gestão que podem 

contribuir para melhor compreensão dos possíveis fatores relacionados aos EAS, 

uma dessas ferramentas é a utilização do “modelo do queijo suíço” (Figura 1) de 

acidentes organizacionais, do psicólogo James Reason, que tem sido adotado como 

um processo intelectual para segurança sistêmica.  

Este modelo nasceu depois de várias investigações em acidentes em aviação 

e acidentes nucleares, analisando que, a partir de organizações complexas, 

dificilmente o erro é consequência de quem está na ponta, como  por exemplo 

sugere a atual abordagem tradicional de erros em saúde, culpando o profissional 

que oferece o atendimento, por exemplo: o enfermeiro que administra o 

medicamento, o médico que fez o transplante, desconsiderando que um erro faz 

parte de todo um sistema como sugere o modelo  do queijo suíço, seguindo uma 

série de etapas com barreiras contra erros na assistência (GOMES et al.,  2016). 
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Figura 1: Modelo do Queijo Suíço 

 

 
Fonte: Reasresearchgate.net 

 

O maior desafio da segurança do paciente acredita-se que seja na 

compreensão dos possíveis problemas que estejam vinculados quanto ao desfecho 

de um EAs, ainda mais quando se pensa que o EA deve ser assimilado que a causa 

do erro é multifatorial e que os profissionais são suscetíveis a cometer erros, 

principalmente quando os processos técnicos são complexos e mal planejados 

(ALVES; FLORES; REIS, 2019).  

Pensando nesta dimensão dos desfechos dos EAs que a cultura de 

segurança do paciente deve ser entendida como: o somatório de valores, vivências, 

costumes e práticas que definem o comportamento de um grupo. Para tanto, faz-se 

necessário o incentivo da cultura de imparcialidade, notificação, flexibilização e 

aprendizagem excluindo o modelo punitivo para o voltado à educação dos 

profissionais, utilizando-se do erro como forma de aprendizagem e não de culpa. 

De acordo com Alves, Flores e Reis (2019), a notificação do EA é peça 

importante para sua prevenção, contribuindo para a segurança do paciente, sendo 

assim, de modo a incentivar tal prática, é necessário que os membros da equipe de 

saúde sintam-se seguros ao notificar o erro e, quando o fizerem, devem ser 

recompensados, não repreendidos e punidos. O estabelecimento de uma cultura de 

segurança é o elemento-chave de instituições de alta confiabilidade.  

 Ainda segundo o autor supracitado, para que essa cultura de valorização ao 

profissional que notifica se propague efetivamente, substituindo a cultura punitiva, 

faz-se necessário não só o incentivo às notificações como também à utilização da 

educação como processo transformador. Pois, segundo o imortal patrono da 

educação brasileira, o professor Paulo Freire: “Não há vida, sem correção, sem 
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retificação” – o que significa que estamos em constantes processos de 

aprimoramento, de modo a sermos elementos de uma transformação permanente, 

que leva ao aperfeiçoamento (FREIRE, 2019). 

Entende-se por EA o prejuízo não intencional causado ao paciente, não 

relacionado à morbidade de base, em decorrência das intervenções da equipe de 

saúde e que pode gerar prolongamento do tempo de internação, sofrimento, 

desconforto físico e emocional, incapacidade e óbito (GADELHA et al., 2018).  

Os EAs são resultados de erros que podem ser analisados sob duas 

abordagens: a primeira refere-se ao próprio sujeito, ou seja, ao profissional, e 

consistem nos atos inseguros, como desatenção, descuido, negligência, 

imprudência; como exemplo, problemas de comunicação, prescrição, rótulo, 

embalagem, sonoridade no nome dos produtos, abreviações médicas, técnicas 

inadequadas; e a segunda abordagem refere-se ao sistema, ou seja, as instalações, 

organização, entre outros, que levam às falhas ativas, e consequentemente a 

ocorrência de eventos adversos e/ou incidentes (CRUZ et al.,  2018).  

Além de tais consequências, registram-se também as questões litigiosas. O 

código de Ética de Enfermagem (Cofen, 2017b), assegura que o enfermeiro deve 

prestar assistência à pessoa, à família e à coletividade livre de imperícia, negligência 

e imprudência, garantindo assistência com segurança e prestar informações a 

pessoa e a família sobre os direitos os riscos e intercorrências e benefícios acerca 

da assistência de Enfermagem (SILVA et al., 2016).   

No Brasil, os EAs foram a segunda maior causa de morte mais comum no ano 

de 2016. Em cada dia, 829 brasileiros vão a óbito por condições adquiridas nos 

hospitais, isso é o equivalente a três mortos a cada cinco minutos, perfazendo um 

total de 302.610 mortos por ano como consequência do EA (ALVES; FLORES; 

REIS, 2019). 

Dentre os EAs cometidos pelos profissionais de saúde, os mais prevalentes 

são os com medicamentos, onde são registrados estatisticamente com números 

como: Alemanha e Inglaterra, 4,78% e 32,2%, respectivamente; nas Américas, 

30,4%, excetuando-se os Estados Unidos, com média de 5,64% e Brasil com 64,3%, 

concentrando-se no preparo e administração. Estudos afirmam que ocorre um erro 

de medicação por dia de hospitalização a pacientes. Estima-se que eventos 

adversos em geral atingem anualmente 1.377.243 pacientes hospitalizados no 
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Brasil, dos quais entre 170.778 a 432.301 óbitos estariam relacionados a essas 

situações (LLAPA-RODRIGUEZ et al., 2017). 

Um dos principais EAs relacionados à administração de medicamentos é a 

interação medicamentosa que se define como evento clínico, em que os efeitos de 

um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou 

agente químico do ambiente. Chamamos de Potenciais Interações medicamentosas 

(PIM), aquelas em que há possibilidade de acontecer tal evento e os resultados de 

tais interações, que podem ser benéficas (exemplo: aumento de sua efetividade) ou 

prejudiciais (exemplo: diminuição da efetividade e toxicidade) (ETELVINO et al.;. 

2019). 

Considerando que os erros com medicamentos são eventos complexos, 

envolvendo múltiplas etapas e com o objetivo de tentar minimizar tais eventos, a 

Anvisa recomenda a revisão de tais etapas (Quadro 1) com o objetivo investigar as 

falhas que levaram ao erro nessa grande e complexa cadeia (BRASIL, 2020a).  

 

Quadro 1: Revisão de Etapas de Investigação para EAS relacionados a 
medicamentos  

     Prescrição 

Avaliação da necessidade e seleção do medicamento correto 

Individualização do regime terapêutico 

Estabelecimento da resposta terapêutica desejada 

Dispensação 

Revisão da prescrição 

Processamento da prescrição 

Mistura e preparo dos medicamentos 

Dispensação dos medicamentos de maneira adequada e oportuna 

Administração 

Administração do medicamento correto para o paciente correto 

Administração do medicamento quando indicado 

Informação ao paciente sobre a medicação 

Inclusão do paciente no processo de administração 
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Monitorização 

Monitorização e documentação na resposta do paciente 

Identificação e notificação de eventos adversos aos medicamentos 

Reavaliação da seleção de medicamentos, regime, frequência e 
duração do tratamento 

Sistema e Gerenciamento do Controle 

Colaboração e comunicação entre os responsáveis pelos cuidados de 
saúde 

Revisão e gerenciamento do regime farmacoterapêutico do paciente 

Fonte: Brasil (2020). 

 

A partir da revisão de tais etapas é possível gerar uma hipótese de onde 

ocorreu o erro elaborando um plano corretivo e/ou preventivo. Como já citado acima, 

segundo (LLAPA-RODRIGUEZ et al., 2018), o Brasil registra 64,3% dos EAM, 

concentrando-se no preparo e administração, o que justifica a grande importância do 

enfermeiro nesse contexto, como sendo a última barreira para que este não atinja o 

paciente, quando efetivamente esse elemento será administrado. 

Atrelado a todos estes fatores que compõem o desfecho de um EA, pensa-se 

necessário trazer no corpo do trabalho alguns conceitos para melhor compreensão 

da temática em voga. Como por exemplo, a Farmacovigilância, que é definida como 

a ciência e atividades relacionadas à identificação, avaliação, compreensão e 

prevenção de EAs ou qualquer problema relacionado ao uso de medicamentos 

(BRASIL, 2020c).  

Cabe à farmacovigilância a identificação, avaliação, monitorização e a 

ocorrência de EAs a medicamentos comercializados no Brasil, garantindo que os 

benefícios sejam maiores que os riscos, como dispõe a Instrução Normativa (IN) n° 

63/2020, da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), n° 406/2020, sobre Relatos 

Periódicos Risco Benefícios (RPBR) a ser submetida à Anvisa por detentores de 

registro de medicamentos de uso humano, bem como fiscalização sobre desvio da 

qualidade de medicamento, inefetividade terapêutica, erros de medicação, uso de 

medicamentos para indicação não aprovada no registro, uso abusivo, intoxicação e 

interação medicamentosa (BRASIL, 2020c). 
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A RDC n° 406/2020 dispõe das boas práticas de farmacovigilância que vêm a 

ser o conjunto de requisitos técnicos destinados a garantir a autenticidade dos dados 

coletados de modo a garantir a autenticidade para avaliação, em cada momento dos 

riscos associados a medicamentos; a confiabilidade da identidade das pessoas que 

apresentaram reações adversas; e o uso de critérios uniformes na avaliação das 

notificações, bem como a geração de sinais (BRASIL, 2020c). 

 A farmacovigilância é uma iniciativa específica da segurança do paciente e o 

enfermeiro assume a linha de frente dessa ciência por ser quem realiza a maior 

parte das notificações, quem prepara e administra o medicamento, assim como 

também, mantém a proximidade continuada com a equipe de saúde e o usuário do 

serviço, de modo a viabilizar a percepção imediata de queixas técnicas e reações 

adversas a medicamentos. Desse modo, faz-se necessário que estes profissionais, 

possuam entendimento acerca da farmacovigilância hospitalar, tendo em vista que 

são corresponsáveis pela identificação, monitoramento e vigilância de problemas 

relacionados ao uso de medicamentos (MACEDO, 2019). 

Além destes itens destacados, existe uma etapa denominada “barreira”, 

classificada como dano não atingível ao paciente, que também se encontra sob a 

responsabilidade desse profissional: o aprazamento. Nessa etapa, o enfermeiro 

analisa a prescrição e põe em prática seus conhecimentos de Farmacologia com os 

conceitos de Farmacocinética  que pode ser conceituada como sendo, o caminho 

que o medicamento faz no organismo desde a  ingestão até sua excreção , sendo  

dividida em: absorção, distribuição , metabolismo e excreção, bem como, a 

Farmacodinâmica que é o estudo dos mecanismos de ação dos fármacos e seus 

efeitos no organismo, cabendo ao profissional de enfermagem ficar atento aos 

princípios da terapia medicamentosa como: local de ação, mecanismo de ação, 

efeitos, efeitos colaterais e via de administração (KATZUNG, 2015). 

 Essa atribuição é citada na Resolução Cofen, nº 564/2017, artigo 78:  

Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de 

administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional 

(COFEN, 2017b). 

 A partir desses conhecimentos, os horários de administração dos 

medicamentos poderão ser estipulados, evitando interações possíveis interações 

medicamentosas (IMs) que em alguns casos podem ser benéficas, potencializando 
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seus efeitos, mas na maioria deles são prejudiciais, diminuindo sua efetividade e 

causando toxicidade (ETELVINO et al., 2019). 

Dentre os medicamentos com potencial alto de EAS estão os de Alta 

vigilância, também conhecidos como Medicamentos Potencialmente Perigosos 

(MPP), estes precisam ser usados com muita atenção no ambiente hospitalar, pois 

têm um risco aumentado de causar danos irreversíveis, podendo levar à morte se 

usados de modo inadequado.  Segundo o Instituto para Práticas de uso Seguro de 

Medicação (ISMP), os erros associados a esses medicamentos podem não ocorrer 

com maior frequência, contudo, suas consequências tendem a ser mais graves, 

podendo causar danos irreversíveis ou até a morte (BRASIL, 2020a).  

A Anvisa possui uma lista atualizada de MPP de uso hospitalar que pode e 

deve ser consultada pelos profissionais de saúde. Tais medicamentos são 

organizados em “classe terapêutica''  quando todos da classe fazem parte dos MPP 

e “medicamento específico” – quando um ou alguns da classe apresentam risco para 

os EAs. Como exemplo de “medicamento específico”, podemos citar o cloreto de 

potássio concentrado injetável; entre os de classe terapêutica estão sedativos, 

hipoglicemiantes e anticoagulantes (BRASIL, 2020a). 

As recomendações da Anvisa   para evitar os erros com MPP, baseia-se em 

três princípios: 

Figura 2: Princípios para evitar erros de medicação 

 
Fonte: Brasil, 2020ª 
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A segurança do paciente no uso dos MPP faz parte das ações contidas na 

Terceira Meta Internacional de Segurança do Paciente: paciente certo, medicação 

certa, dose certa, via certa, hora certa, registro certo, abordagem certa, forma certa, 

monitoramento certo (BRASIL, 2020a). Para tanto, é de suma importância para a 

segurança do paciente, bem como diminuição de custos à instituição, que 

notificações sejam feitas no órgão responsável, pois não há como serem tomadas 

providências se não se conhece o problema. 

Desse modo, a Anvisa dispõe de dois tipos de notificações: a NOTIVISA, que 

se refere a queixas técnicas como: suspeita de alterações no produto ou 

irregularidade de empresas, como por exemplo, produto sem registro, alteração na 

consistência, rótulo descolando, presença de corpo estranho, defeito na tampa, e a 

VigMed, que está relacionada a problemas durante o tratamento, como reações 

adversas, ausência de efeito, erro na medicação, interação medicamentosa e off 

label – o uso com finalidade diferente da bula (BRASIL, 2020a). 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de Estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa da literatura de 

abordagem qualitativa. Este tipo de estudo possibilita a integração de vários 

estudos, seguindo uma sequência metodológica, a fim de compilar os principais 

resultados acerca do objeto de estudo a ser pesquisado (CUNHA; ALVES; CUNHA, 

2014).  

Para tanto, parte-se da etapa zero, que tem o propósito de estimular o 

desenvolvimento do “espírito de investigação”. Posteriormente, iniciam-se as demais 

fases: 1ª  Identificar o tema e definir o problema de pesquisa, a pergunta de 

pesquisa, os descritores, a estratégia de busca nas fontes de dados e as bases de 

dados; 2ª Procurar a melhor evidência, utilizando as bases de dados para buscar os 

artigos originais e aplicar os critérios de inclusão e exclusão;  3ª Avaliar criticamente 

as evidências dos estudos pré-selecionados e selecionados, elegendo os resumos, 

palavras-chave, título das publicações para avaliar a pertinência ou não em relação 

à questão de pesquisa, selecionar os que forem pertinentes, organizar os estudos 

pré-selecionados e identificá-los por meio de instrumento de avaliação; 4ª Integrar as 

evidências, que é a etapa de análise e a síntese das várias fontes;  5ª se elabora a 

discussão dos resultados baseados nas evidências e 6ª apresentação da síntese do 

conhecimento produzido.    

 

3.2 Fonte de Dados 

 

Quanto à realização da busca dos dados, foi confeccionada a seguinte 

pergunta de pesquisa: De que maneira a gerência do cuidado de enfermagem pode 

ser uma ferramenta na prevenção de EAs relacionados à medicação na UTI? 

A coleta de dados se deu de fevereiro a junho de 2021 e contou com o apoio 

de um instrumento de coleta de dados gerador de indexados em pelo menos uma 

das bases de dados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) tais como: Bases de 

Dados da Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 
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Online (MEDLINE) e na biblioteca online Scientific Eletronic Library Online (SciELO); 

também será feito o levantamento na literatura cinzenta por meio do Google Scholar. 

Para a busca dos artigos foram utilizados os descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): Unidades de Terapia Intensiva; Administração dos Cuidados ao 

Paciente; Segurança do Paciente com seus respectivos sinônimos, utilizando o 

operador booleano “and”.  

 

3.3 Coleta e Organização dos Dados 

 

Os critérios de inclusão adotados para orientar a busca e seleção das 

publicações foram:  

a) Artigos publicados que abordem a temática;  

b) Divulgados em língua portuguesa;  

c) Publicados entre os períodos de 2016 a 2021 (ou seja, nos últimos cinco 

anos, considerando a necessidade de atualidade na revisão sobre os temas 

disponíveis na íntegra). 

Os critérios de exclusão foram:  

a) Publicações que não se encontravam disponíveis em texto completo;  

b) Publicações que apresentavam disponibilidade de texto completo, mas cujo 

link apresentava erro mediante a tentativa de acessá-lo. 
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4.  RESULTADOS 

 

Com base na estratégia de busca, pode-se evidenciar o número de produções 

associadas à temática, conforme descrito no fluxograma abaixo (Figura 3). 

 

Figura 3: Fluxograma ilustrativo do caminhar metodológico para a 
identificação dos estudos pré-selecionados e seleção dos estudos a serem 
incluídos na revisão. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

Estudos  identificados por meio da busca bibliográfica na base 

de  dados: Unidades  de  Terapia  Intensiva  and  Administração 

dos Cuidados ao Paciente and Segurança do Paciente 

MEDLINE:  (n=  55);  BDENF:  (n=  20);  LILACS:  (n=  20);  SciELO: 

(n=6); (Total: n= 101) 

Artigos adicionais 

obtidos por meio 

de busca manual 

(n= 200) 

Estudos  rastreados:  Disponibilizados  na 

íntegra,  escritos  na  língua  portuguesa, 

publicados entre 2016 e junho de 2021: Bases 

de Dados  (n= 78). Busca manual:  (n=  30). 
Total: (n= 108) 

 

1ª Exclusão: Estudos excluídos a partir da 
leitura  do  resumo.  Critério:  Publicações 
no  formato  de  teses  e  dissertações, 
estudos  relacionados  a  EAs  que  não 
versem  sobre  o  objeto  de  pesquisas  e 
duplicidade.  (Nº de estudos excluídos: n= 
75) 

 

Estudos  em  texto  completo  avaliados  para 
elegibilidade:  Verificação  de  critérios  de 
inclusão: MEDLINE  (n=0); BDENF:  (n=06)  LILACS: 

(n=  08)  SciELO:  (n=  9)  Busca  Manual  (n=10) 
(Total: n= 33) 

 

2ª Exclusão: Realizada a partir da leitura 
do  estudo  completo:  Estudos  excluídos 
por  não  responderem  aos 
questionamentos.  (Nº  de  estudos 
excluídos: n= 17) 

 

Amostra  final:  Estudos  incluídos  na  síntese 

que  abordam  o  gerenciamento  do  cuidado 

na prevenção dos EAs (n= 16) 
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Quadro 2 – Distribuição da literatura segundo desenho do estudo, idioma e 
periódico, 2021.  
 

Artigo/ 
Ano 

 

Título Autores Periódico Tipo de 
estudo 

Principais 
achados 

A/1 2016 Assistência de 
enfermagem e 
o enfoque na 
segurança do 
paciente no 
cenário 
brasileiro 

SILVA, A. T. 
et al  

REVISÃO 
Saúde 
debate  

Revisão 
integrativa 
da 
literatura. 

A importância de se 
obter pesquisas 
acerca da segurança 
do paciente na 
enfermagem, visto que 
estes são os 
responsáveis pelo 
planejamento e 
intervenção 
apropriada com a 
finalidade de manter o 
ambiente seguro.   

A/2 
2016 

Contribuição da 
equipe de saúde, 
visando a 
promoção de 
segurança do 
paciente no 
cuidado intensivo 

MINUZZI,A.
P. et al  

Revista de 
enfermagem 
Anna Neri 

 

 Estudo 
descritivo-
exploratório, 
com 
abordagem 
quantitativa,  

 

Recomendações 
relacionadas ao apoio 
da gestão hospitalar 
para a segurança do 
paciente, em especial, 
ao suprimento de 
recursos materiais; e 
também ao 
aprendizado 
organizacional e 
melhoria contínua, 
com sugestões de 
treinamentos e 
implementação de 
protocolos, visando à 
padronização da 
assistência. 

A/32016 Erro humano e 
cultura de 
segurança à luz da 
teoria do queijo 
suíço: Análise 
reflexiva 

 

GOMES, A.; 
SILVA, T. L.; et 
al 

Rev.Enfem. 
UFPE on 
line 

Estudo 
descritivo, 
tipo ensaio 
teórico 
reflexivo.  

Demonstração do 
quanto o 
rompimento das 
defesas por uma 
trajetória de falhas 
pode conduzir ao 
erro, a segurança 
do 
paciente à luz da 
Teoria do 
“Queijo suíço” a 
atuação sobre as 
condições que 
o ser 
humano trabalha 
produz defesas no 
sistema, 
diminuindo os erros 
e a emergência de 
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um novo 
paradigma cultura 
de segurança, cultu
ra de notificação, 
justiça e 
imparcialidade, 
flexibilidade e 
aprendizagem 
compõem a cultura 
de segurança.  

A/4 2017 Mudança na 
prática para 
melhorar a 
segurança do 
paciente  

SIMAN, A. G; 
BRITO, M.J.M 

 
 
 

Rev. Gaúcha 
Enferm. 
(Online)  

Estudo de 
Caso 

Mudanças na 
prática de 
enfermagem como 
a identificação de 
riscos assistenciais 
e físicos Estudos 
relacionados às 
transformações 
ocorridas nas 
práticas de 
segurança do 
paciente 
envolvendo o 
enfermeiro, na 
implantação de 
uma cultura de 
segurança e 
melhoria da 
qualidade de 
notificação de 
eventos adversos; 
identificação do 
paciente; adoção 
de protocolos; 
comunicação 
eficaz com 
educação 
permanente e 
reuniões de forma 
multiprofissional. 

A/5 2017 Gestão do cuidado 
integral em 
enfermagem: 
reflexões sob a 
perspectiva do 
pensamento 
complexo 

SIEWERT, J. 
S. et al. 

Revista Mineira 
de enf - 
reme.org.br 

Artigo de 
Reflexão 

Trata-se de promover 
reflexões acerca da 
gestão do cuidado 
integral de 
enfermagem sob a 
perspectiva do 
pensamento 
complexo. 
Observação de que a 
gerência do cuidado 
em enfermagem 
possui dois objetos 
principais: o cuidar e o 
administrar 
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A/6 2018 Segurança do 
paciente: 
compreendend
o o erro 
humano na 
assistência de 
enfermagem 
em unidade de 
terapia 
intensiva 

DUARTE, 
M. DA C. S. 
et al 
 
 
 
 

 Rev. esc. 
enferm. USP  

Estudo 
qualitativo, 
descritivo, 
exploratório. 

 

Analisa as falhas 
ativas e as condições 
latentes relacionadas 
aos erros na 
assistência de 
enfermagem em 
terapia intensiva e 
discutir as medidas 
reativas e proativas 
referidas pela equipe 
de enfermagem, bem 
como refere-se à 
contribuição na 
segurança do 
paciente a partir do 
reconhecimento do 
erro pelos 
profissionais 
envolvidos, em 
unidade de terapia 
intensiva. 

A/7 2018 Fatores de risco 
para morte em 
pacientes em 
pacientes com 
eventos adversos 
não infecciosos 

 

GADELHA, G. 
O.,et al.  

Revista Sul 
Americana de 
enfermagem 

 

Estudo de 
coorte 
retrospectivo  

Trata-se de um estudo 
com o objetivo de 
identificar fatores de 
risco que levam a 
óbitos em pacientes 
que sofreram EA não 
infecciosos em UTI. 

A/8 2018 Segurança do 
paciente na UTI: 
uma revisão da 
literatura  

 CRUZ, F. F. et 
al. 

Revista 
cientifica.facmai
s.com.br 

 

Revisão 
descritiva e 
qualitativa da 
literatura, 
utilizando 
como técnica 
a revisão 
integrativa. 

Apontar os principais 
eventos 
adversos/erros que 
são cometidos na UTI 
e as 
medidas 
recomendadas para 
os profissionais da 
enfermagem que 
visam garantir a 
segurança do paciente 
em UTI. 

A/9 2017 Assistência segura 
ao paciente no 
preparo e 
administração de 
medicamentos 

 

LLAPA-
RODRIGUE
Z, E. O., et 
al.   

Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

 Estudo 
quantitativo, 
descritivo e 
de corte 
transversal  

O erro com 
medicamento 
repercute 
negativamente, 
gerando custos 
desnecessário, 
questões litigiosas, 
prolongamento do 
tempo de internação 
Espera-se que estes 
resultados subsidiem 
a gerência de 
enfermagem, no 
sentido de elaborar 
estratégias que 
possibilitem minimizar 
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as fragilidades no 
sistema 

A/10 2019 A Importância das 
notificações dos 
eventos adversos 
relacionados à 
assistência à 
saúde 

ALVES, C.A.; 
FLORES, M.M.; 
REIS, J.L  

 
 
 

Revista 
Universidade 
Católica de 
Salvador  
 
 

Estudo de 
revisão da 
literatura do 
tipo 
integrativa. 

Considera a 
importância das 
notificações, como 
parte integrante da 
cultura organizacional 
para cuidado. 

A/11 2019 Farmacovigilância 
Hospitalar: 
compreensão de 
profissionais de 
enfermagem 
acerca de sua 
atuação 

MACEDO, G. 
G. C. 

dspace.sti.ufcg.
edu.br  

Um estudo 
transversal 
de 
abordagem 
quantitativa 

Os profissionais de 
enfermagem por 
participarem do 
processo de preparo e 
administração dos 
medicamentos além 
de notificações de 
irregularidade constitui 
uma categoria capaz 
de contribuir de forma 
efetiva para segurança 
do paciente se 
utilizando dessa 
ferramenta atuam na 
linha de frente da 
farmacovigilância.  

 

A/12 2019 Enfermeiro no 
âmbito da gerência 
na unidade de 
terapia intensiva: 
uma revisão 
integrativa 

COSTA, 
S.P; 

SACHETI, 
L.; 

CASSEMIR
O, M.  et al 

Rev. Gest. 
Saúde 

 Revisão 
integrativa.  

A necessidade de o 
enfermeiro   ter 
conhecimento 
especializado quanto 
ao perfil dos pacientes 
na UTI, utilizando 
instrumentos 
gerenciais de 
planejamento, 
supervisão, 
coordenação, partindo 
do pressuposto que o 
cuidado não é um ato 
isolado, mas sim uma 
atividade complexa, 
que requer 
conhecimentos, 
totalmente atrelados 
ao ato de gerenciar. 
Tais como recursos 
humanos, materiais e 
equipamentos 
necessários. 

A/13 2019 Segurança do 
paciente uma 
análise do 
aprazamento de 
medicamento 

 

ETELVINO, A. 
L. et al  

 
 
 
 
 
 

Revista oficial 
do Conselho 
Federal de 
Enfermagem 

Estudo 
descritivo 
retrospectivo 
com análise 
documental 
e abordagem 
quantitativa.  

A importância do 
aprazamento feito pelo 
enfermeiro, colocando 
em prática seus 
conhecimentos de 
farmacologia para 
evitar possíveis 
Interações 



42 
 

Medicamentosas 
(PIM). 

A/142020 Eventos 
adversos 
relacionados a 
medicações em 
terapia 
intensiva adulto 
uma revisão 
integrativa 
 

CLATT, F. C.; 
BARCELLOS, 
R.A.; SUSIN, 
A.C. 

 
 

Rsdjournal.o
rg 
 

  Revisão 
integrativa  

Alto índice de 
incidentes com 
medicamentos na 
unidade de terapia 
intensiva a partir de 
estudos internacionais 
e como a enfermagem 
pode promover ações 
para diminuição de 
tais dados, já que é 
ela a responsável pela 
gestão do cuidado. 

 
 

A/15 2021 

Segurança do 
paciente: principais 
eventos adversos 
na Unidade 
Terapia Intensiva 

 

BARBOSA, I. et 
al  

 
 

Revista 
Eletrônica 
Acervo  
Saúde 
 

Revisão 
Integrativ
a da 
Literatura  

A alta complexidade 
das tecnologias das 
UTIs, com avanço dos 
anos, quanto mais 
complexos maiores as 
chances de EA.  
Algumas estratégias 
para avaliação e 
monitoramento dos 
pacientes críticos têm 
sido utilizadas para 
tentar  
assegurar a qualidade 
da assistência 
prestada aos 
pacientes, para tentar 
evitar e reduzir os 
incidentes 
ocasionados por 
EA.  

 

A/16 2021 Gerenciamento do 
cuidado de 
enfermagem no 
contexto hospitalar: 
relato de 
experiência 

DIAS, 
C.F.C.; 
RABELO, 
S.K.; LIMA, 
S.B. et al,  
 
 

Brazilian 
Journal of 
Health Review 

Relato de 
experiência  

O gerenciamento do 
cuidado está sendo 
utilizado para 
qualificar as 
ocupações dos 
enfermeiros, propondo 
a realização de 
melhores práticas dos 
cuidados em saúde, 
com o planejamento 
das ações de previsão 
e provisão de recursos 
entre a equipe de 
saúde, com o objetivo 
de uma atuação mais 
articulada entre os 
seus membros. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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A seguir, foi possível analisar no quadro 1 com as distribuições dos artigos 

eleitos de acordo com o ano de publicação. Foram: (n=3; 18.75%) no ano de 2016; 

(n=2; 12.5%) no ano de 2017; (n=4; 25%) no ano de 2018; (n=4; 25%) no ano de 

2019; (n=1; 6.25%) no ano de 2020 e (n=2; 12.5%) no ano de 2021. 

Com base no material selecionado foi possível categorizar os artigos nas 

categorias a seguir: 1ª A Complexidade dos cuidados de enfermagem como fator 

favorável à ocorrência de Eventos Adversos em Terapia Intensiva; 2ª Cultura de 

Segurança do Paciente: responsabilidade e notificações de Eventos Adversos e 3ª 

Gerência do cuidado como ferramenta potencialmente na prevenção de Eventos 

Adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 1ª Categoria: Complexidade dos cuidados de enfermagem como ações 

potencializadoras de eventos adversos  
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A atuação dos enfermeiros em suas práticas e ações, em uma unidade 

hospitalar, é de muita responsabilidade. Em meio a tantas atribuições, além de suas 

práticas de cuidados diários, são responsáveis por liderar sua equipe, o qual 

demanda uma série de atitudes e ações que lhe confere a competência de um líder, 

tornando coeso o trabalho, alinhado dentro de uma prática, cujo objetivo é o bem 

estar do paciente.  

Sendo assim, a esse profissional são dadas tarefas que os tornam, muitas 

vezes, responsáveis não só de seus atos como também daqueles que lidera, 

vivendo a responsabilidade de responder por suas atitudes e de seus liderados. A 

atuação do enfermeiro torna-se ainda mais desafiadora em um cenário como a UTI, 

que é de extrema complexidade, tendo que atuar de maneira rápida, envolvendo alta 

tecnologia e diversos procedimentos, com produção intensa de informações (CRUZ 

et al., 2018). 

Neste ambiente tão hostil, que é a UTI, as chances de ocorrerem EAs são 

maiores que em outros setores do hospital, isto por se caracterizar como uma área 

crítica, uma unidade complexa, na qual encontram-se atreladas algumas 

características como: um setor tenso, agressivo e estressante; devido a situações 

emergenciais, rotina de trabalho, riscos biológicos, físicos e ocupacionais 

constantes, ruídos intermitentes dos equipamentos, circulação de diversos 

profissionais e destino de internação de pacientes graves. Este cenário tão 

complexo exige dos profissionais, capacitação técnica-científica e humana, além de 

constante aprimoramento, de modo a atuar com materiais específicos e tecnologias 

necessárias ao diagnóstico e monitorização (CLATT; BARCELLOS; SUSIN, 2020). 

Os pacientes internados nesta unidade são particularmente mais vulneráveis 

e suscetíveis à ocorrência EAs devido à gravidade da sua condição clínica, à 

instabilidade do seu quadro, à necessidade de constantes e numerosas intervenções 

de forma emergencial realizadas pela equipe multiprofissional envolvida na 

assistência, bem como à grande quantidade de procedimentos diagnósticos e à 

utilização de medicamentos específicos e complexos. Tornando ainda mais 

desafiador a atuação do enfermeiro na ação contra os EAs (GADELHA et al., 2018). 

        Ao longo do tempo, surgiram novas tecnologias na UTI e com isso houve 

um aumento da ocorrência de EA e falhas nos serviços assistenciais prestados à 

segurança do paciente. Isso se deve ao fato de que antigamente os tratamentos 
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eram mais simples e seguros. Com o avanço da tecnologia, as terapias se 

tornaram cada vez mais eficazes, porém mais perigosas e complexas, 

necessitando de uma atenção e habilidade maior dos profissionais da área da 

saúde.  Essa alta complexidade tecnológica, visando à promoção, recuperação e 

estabilização do indivíduo que se encontra em estado crítico, aumentam as 

chances de ocorrência de algum erro ou EA (BARBOSA et al., 2021). 

Os EAs com medicamentos são os mais prevalentes e, diante de um cenário 

altamente complexo e com tantas demandas, o profissional torna-se muito mais 

suscetível a cometê-los Estes geralmente estão relacionados em atos inseguros, 

como desatenção, descuido, negligência, imprudência; como exemplo, problemas de 

comunicação, prescrição, rótulo, embalagem, sonoridade no nome dos produtos, 

abreviações médicas e técnicas inadequadas (CRUZ et al., 2018). 

Tais eventos, além de serem altamente prejudiciais ao paciente que é o alvo 

do nosso cuidado, traz também prejuízos à instituição e ao profissional, por vezes 

sofrendo com danos psicológicos, assim como também levado a responder 

eticamente de acordo com o código de ética da profissão.  

O código de Ética de Enfermagem assegura que o enfermeiro deve prestar 

assistência à pessoa, à família e à coletividade livre de imperícia, negligência e 

imprudência, garantindo assistência com segurança e prestar informações a pessoa 

e a família sobre os direitos os riscos, intercorrências e benefícios acerca da 

assistência de Enfermagem (SILVA et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

5.2 2ª categoria: Cultura de segurança do paciente: responsabilidades e 

notificações de eventos adversos 

 

A cultura de segurança do paciente deve ser entendida como: o somatório de 

valores, vivências, costumes e práticas que definem o comportamento de um grupo. 

Para tanto, faz-se necessário o incentivo da cultura de imparcialidade, notificação, 
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flexibilização e aprendizagem excluindo o modelo punitivo para o voltado à 

educação dos profissionais, utilizando-se do erro como forma de aprendizagem e 

não de culpa (ALVES; FLORES; REIS, 2019).  

 O estabelecimento de uma cultura de segurança para a prevenção de EAs é 

elemento chave de instituições de alta confiabilidade. Mede-se a qualidade de um 

serviço a partir de resultados que ele oferece, sendo assim, a análise feita num 

serviço de saúde pode ser feita não só pelo que se propõe a fazer – que seria 

assistência à sua patologia –, como também aos cuidados prestados de qualidade 

de modo a não causar danos que venham comprometer sua recuperação. A partir 

daí é necessário a identificação de tais incidentes e isso só pode ser feito mediante 

à notificação de tais eventos, do contrário não se pode agir, pois não se pode atacar 

um problema se não o conhecemos. A notificação é peça importante para sua 

prevenção (ALVES; FLORES; REIS, 2019). 

A prática das notificações deve ser sempre incentivada à equipe, porém os 

primeiros passos em direção à segurança do paciente devem ser a atuação desse 

profissional em evitar que tais eventos aconteçam. Para tanto, a equipe de saúde 

pode contribuir para a segurança do paciente, aprendizado organizacional e 

melhoria contínua, com sugestões de treinamentos e implementação de protocolos, 

visando à padronização da assistência (MINUZZI et al., 2016). 

É importante destacar que, embora o enfermeiro tenha um valioso papel na 

prevenção dos EAs, o erro é multifatorial e até que ele atinja o paciente passa por 

uma série de barreiras e defesas e o rompimento das defesas, por uma trajetória de 

falhas pode conduzir ao erro. Considerando a segurança do paciente à luz da 

“Teoria do queijo suíço”, podemos observar que este produz um efeito de defesas no 

sistema, diminuindo os erros e a emergência de um novo paradigma: cultura de 

segurança, cultura de notificação, justiça e imparcialidade, flexibilidade e 

aprendizagem (GOMES et al., 2016). 

Nesse contexto, a Teoria do Erro Humano (Queijo Suíço) propõe o 

gerenciamento do erro por meio de medidas reativas e proativas, para que se 

melhorem os processos organizacionais. As medidas reativas são as adotadas após 

a ocorrência do erro, e as medidas proativas objetivam a prevenção, evitando as 

ocorrências futuras e primando pela cultura de segurança organizacional assistência 

(DUARTE et al., 2018). 
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Dentre as ações na prática da enfermagem, cabe destacar: a identificação de 

riscos assistenciais e físicos, melhoria da qualidade de notificação de eventos 

adversos; identificação do paciente; adoção de protocolos; comunicação eficaz com 

educação permanente e reuniões de forma multiprofissional. Essas contribuíram 

para uma assistência de qualidade minimizando custo e melhorando a qualidade do 

cuidado (SIMAN; BRITO, 2017). 

Com relação aos erros cometidos na assistência com medicamentos, estes 

são os que mais chamam atenção em números. O profissional de enfermagem é 

responsável no seu preparo e administração. Estas etapas quando não realizadas 

adequadamente, repercutem negativamente, gerando custos desnecessários, 

questões litigiosas e prolongamento do tempo de internação nessas etapas (LLAPA-

RODRIGUEZ et al., 2017). 

Analisando a atuação dos membros de saúde, o enfermeiro é o que pode 

colaborar em maior proporção em relação aos demais membros da equipe, quanto 

às notificações, pois é o que presta assistência de maneira mais direta e sua 

observação é possível num contexto geral, analisando toda a assistência. Contudo o 

profissional se sente temeroso às notificações, pois, normalmente, as instituições e 

seus membros agem com repreensões e punições, o que leva a temer até a perda 

do emprego.  

Para que essa realidade seja transformada, é necessário que o profissional se 

sinta seguro ao notificar o erro. Tal prática deve ser incentivada, de modo que os 

membros da equipe de saúde sintam-se seguros ao notificar o erro e quando o 

fizerem devem ser recompensados, não repreendidos e punidos (ALVES; FLORES; 

REIS, 2019). 

 Para melhorar a segurança do paciente, contribuindo para prática das 

notificações, a Anvisa disponibiliza os sistemas: Notivisa,  que dispõe para as 

notificações referentes às queixas técnicas, tais como suspeitas de alterações em 

produtos, ou irregularidades de empresas, por exemplo, produto sem registro, 

presença de corpos estranhos, defeitos nas tampas; e Vigimed que dispões para 

notificações durante o tratamento diferentes do indicado na bula, como reações 

adversas, ausência de efeito, interação medicamentosa, erro de medicação e off 

label (uso com funções diferentes do indicado na bula). Para os da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Hospitais Universitários) essa notificação é feita 

no Vigiosp (BRASIL, 2020a). 
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A partir daí, faz-se necessário que as notificações sejam estimuladas, para 

que o profissional se sinta confortável, entendendo que isso contribuirá para o bem 

estar do paciente e êxito da sua assistência, de modo que este não seja punido e 

sim incentivado a notificar. A cultura punitiva vai de encontro ao que normalmente o 

erro se presta que é a oportunidade de se aprender com eles. O erro tem que estar 

a serviço do aprendizado e não ser motivo de culpa ou de vergonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 3ª Categoria: Gerência do cuidado como ferramenta potencializadora na 

prevenção de eventos adversos   

 

Cabe ao profissional enfermeiro a tarefa de atuar como gestor e gerente da 

assistência ao cuidado, práticas estas que são ensinadas nas instituições e 

propagadas pelos seus membros como algo que se executa de forma separada, 

reforçando a dicotomia entre o cuidar e o gerenciar. 
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Essa prática se caracteriza em formas fragmentadas de trabalho, 

caracterizado por: concepção e execução, controle gerencial do processo de 

produção, controle hierárquico, a impessoalidade nas relações interpessoais, 

racionalização na estrutura administrativa e a ênfase em sistemas e procedimentos 

de rotina (ALVES; FLORES; REIS, 2021). 

As práticas profissionais de cuidado em saúde estão historicamente baseadas 

no paradigma positivista do modelo biomédico. A enfermagem como profissão de 

saúde sofre a influência desse modelo hegemônico. No entanto, o conceito de 

cuidado integral vai ao encontro desse modelo, sendo o eixo condutor para um 

atendimento e cuidado às pessoas menos fragmentado. Para a enfermagem é 

necessário buscar a complexidade no seu cotidiano, atendendo às demandas dos 

sujeitos e compreendendo o paciente como um ser singular e plural. Esse tipo de 

olhar para o paciente, contribuirá para a ampliação dos cuidados frente às 

necessidades gerenciais e assistenciais na sua prática (SIEWERT et al., 2017). 

Na prática, as atuações de gerenciar e cuidar não são lados opostos e sim 

complementares que dinamizam o cuidado de forma integrada. Todo aquele que 

atua na assistência, necessariamente, terá que administrar e gerir situações e ações 

de modo a otimizar o tempo e atuar em prioridades, passando pela tomada de 

decisões que proporcionará uma assistência de qualidade.  

Sendo assim, ao contrário dessa prática tradicional, o referido trabalho propõe 

um modelo que vem trazer um olhar diferenciado para que o cuidado e a gerência se 

unifiquem numa assistência mais globalizada – é o que chamamos de 

gerenciamento do cuidado, definido como conjunto de práticas interdependentes e 

complementares entre si (COSTA et al., 2019). 

Para a implementação desse novo modelo, onde a gerência do cuidado se dê 

de forma integrada, faz-se necessário que o enfermeiro possua determinadas 

competências para aplicabilidade de um bom gestor, tais como: liderança, 

comunicação, tomada de decisão, administração e educação permanente. Todas 

essas competências associadas a habilidades, nas esferas físicas, emocionais e lhe 

darão a noção de um todo no contexto do trabalho, possuindo uma visão geral da 

gerência do cuidado (ALVES; FLORES; REIS, 2019). 

A fim de exemplificar as atividades que o enfermeiro põe em prática, nesse 

modelo de cuidado, podemos citar: planejamento da assistência de enfermagem; 

educação em saúde e permanente da equipe de enfermagem; gerenciamento dos 
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recursos humanos e materiais, coordenação e supervisão do processo de realização 

do cuidado; realização dos cuidados e/ou procedimentos mais complexos que 

requerem do profissional conhecimento técnico-científico para avaliação dos 

resultados e os registros (COSTA et al., 2019). 

Tais competências e habilidades são essenciais para a implementação de um 

cuidado focado no combate aos EAs, ressaltando um dos mais prevalentes que são 

os relacionados a medicamentos. Deste modo, destaca-se a importância do 

profissional acerca dos conhecimentos de farmacologia. Essa atribuição é citada na 

Resolução Cofen, nº 564/2017, no artigo 78: Administrar medicamentos sem 

conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, 

respeitados os graus de formação do profissional (COFEN, 2017b). 

A partir desses conhecimentos técnico e científicos adquiridos principalmente 

na disciplina semiologia e semiotécnica  é possível a realização de uma terapêutica 

segura, englobando aspectos relacionados ao tipo de medicamento, mecanismos de 

atuação e distribuição nos sistemas orgânicos.  

De posse dessas informações os horários de administração dos 

medicamentos poderão ser estipulados a partir da análise da prescrição médica, 

evitando possíveis Interações Medicamentosas (IMs), pondo em prática a 3ª meta  

PNSP que preconiza a segurança medicamentos, sendo o Protocolo de Segurança 

na Prescrição, uso e administração de medicamentos. Tais interações, em alguns 

casos, podem ser benéficas, potencializando seus efeitos, porém, na maioria deles 

são prejudiciais, diminuindo sua efetividade e causando toxicidade (ETELVINO et 

al., 2019). 

Ainda sobre o gerenciamento do cuidado em relação aos EAs a 

medicamentos evidenciam, como agravamento da ocorrência de tais eventos, a não 

observância dos “Nove Certos”: 1º medicação certa; 2º paciente certo; 3º dose certa; 

4º via certa; 5º horário certo; 6º registro certo; 7º ação certa; 8º forma farmacêutica 

certa e 9º monitoramento certo. Sendo assim, faz-se necessário a utilização de 

protocolos padronizados às ações executadas pela equipe de enfermagem na 

administração e preparo dos medicamentos. E a necessidade de conhecer as 

fragilidades envolvidas nesse processo (LLAPAZ-RODRIGUEZ et al.,  2017). 

 A partir de todas essas observâncias, a enfermagem deve se apropriar 

dessas informações para agir de modo amplo a integralidade do cuidado do 
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paciente, atrelando a assistência e a gerência como forma única e dissociável para 

uma atuação efetiva, atendendo às demandas do seu cotidiano. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante o exposto nesta revisão integrativa, foi possível discutir, por meio da 

literatura e evidências científicas, a importância do gerenciamento do cuidado como 

ferramenta para a uma ação integrada da equipe de enfermagem diante dos eventos 

adversos com medicamentos – em especial, em uma unidade tão complexa como a 

Unidade de Terapia Intensiva. 

Contemplando os objetivos propostos desta revisão, pode-se constatar que a 

equipe de enfermagem possui uma visão da assistência ainda de forma dicotômica, 

dissociando o gerenciar e o cuidar como se fossem ações excludentes, quando na 

verdade o cuidar e o gerenciar são formas interligadas entre si. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a reflexão quanto aos 

números alarmantes de mortes por Eventos Adversos, principalmente eventos 

relacionados ao uso de medicação, bem como, contribuir para que os futuros 

egressos de enfermagem e os profissionais que atuam diretamente na assistência 

possam compreender que a gerência do cuidado, quando utilizada de maneira 

correta, pode ser uma potente ferramenta para diminuição de tais estatísticas.  

Sugere-se que se inclua na formação dos futuros enfermeiros, durante a sua 

formação acadêmica, maneiras onde o pensamento crítico e reflexivo acerca da 

gerência do cuidado possa ser uma constante nas práticas destes profissionais, 

evidenciando que o cuidar e o gerenciar se complementam e não se antagonizam.  

Como limitação do estudo, acredita-se que além do recorte temporal, bem 

como a não utilização de outras bases de dados, possam ter sido um limitador 

quando à real situação no qual nos encontramos em relação aos eventos adversos 

associados ao uso de medicação na Unidade de Terapia Intensiva.  
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