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RESUMO 

 

 

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. Apresenta-se como uma tecnologia criada a partir da necessidade 

de uma intervenção, a fim de aprimorar o sistema de medicação de uma unidade neonatal, 

com vistas a segurança do paciente e, apesar do processo de trabalho já descrito e 

padronizado, para o aprimoramento das atividades desse grupo de profissionais. Foi definida 

uma avaliação formativa, tendo como objeto de estudo o time de medicação. Objetivo geral: 

avaliar a implantação do processo de trabalho do time de medicação da unidade neonatal. 

Objetivos específicos: descrever as etapas relacionadas ao processo de trabalho do time de 

medicação da unidade neonatal; descrever o contexto do processo de trabalho do time de 

medicação da unidade neonatal; determinar o grau de implantação do processo de trabalho do 

time de medicação; analisar a influência do grau de implantação nos efeitos observados no 

processo de trabalho do time de medicação da unidade neonatal; e analisar a influência do 

contexto na implantação do processo de trabalho do time de medicação da unidade neonatal. 

Métodos: desenvolveu-se uma pesquisa avaliativa, com múltiplas fontes de dados: pesquisa 

documental, entrevistas semiestruturadas, formulário, observação direta, oficinas de consenso 

e diário de campo. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo, com base em 

Bardin. A coleta de dados ocorreu no período de julho à dezembro de 2020. O cenário do 

estudo foi a unidade neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde está inserido o 

grupo investigado. O desenho consistiu em um estudo de caso único, com uma pesquisa 

avaliativa do tipo avaliação de implantação e para tanto foi construído um modelo lógico, que 

descreveu o funcionamento da intervenção, baseado na tríade de Donabedian (estrutura-

processo-resultado), e com base nesse modelo foram construídas as matrizes de informação e 

de julgamento. Resultados: o grau de implantação da dimensão qualidade foi dividido nas 

subdimensões disponibilidade (54,54%), parcialmente implantada; conformidade (64,28%) e 

oportunidade técnica (80,76%), totalmente implantada. O grau final de implantação do time 

foi considerado parcialmente implantado (70,58%). O Contexto externo teve influência 

positiva na implantação do time, já o contexto político-organizacional contribuiu na 

implantação e nos efeitos da intervenção, e ajudou a compreender todos os elementos que 

permeiam o processo de trabalho do time, embora tenha limitado o desenvolvimento do 

grupo, devido a falta de planejamento; ausência de indicadores de qualidade; recursos 

financeiros específicos para as atividades do time. Considerações Finais: o componente 

estrutura teve influência principalmente do recebimento irregular de recursos materiais e a 

deficiência de recursos humanos para o preparo de medicamentos. Já o componente processo 

chama atenção a escassa participação de enfermeiros em capacitações, falta de reuniões do 

grupo, consulta a protocolos, normas e rotinas da unidade sobre o uso de medicamentos. 

Recomendações: construir protocolo relacionado ao monitoramento de eventos adversos e 

estímulo as notificações no setor; elaborar indicadores de qualidade referente a todas as fases 

do sistema de medicação; implementar o planejamento participativo com a cooperação dos 

enfermeiros do time nas decisões tomadas; realizar reuniões com o Serviço de Farmácia de 

modo a melhorar a comunicação, provisão de medicamentos de medicamentos; realizar ações 

de educação permanente relacionados ao uso seguro de medicamentos; discutir com o Serviço 

de Almoxarifado a possibilidade de ampliação das cotas de insumos materiais para o setor. 

 

Descritores: Segurança do Paciente; Sistemas de medicação; Terapia intensiva neonatal; 

Estudos de avaliação; Avaliação de Processos (Cuidados de Saúde). 
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ABSTRACT 

 

 

The medication team is constituted as a work group formed by nurses who are dedicated to 

steps of the medication system, from the elaboration of protocols and routines to the 

preparation of medications. It presents itself as a technology created from the need for an 

intervention in order to improve the medication system of a neonatal unit, with a view to 

patient safety and, despite the work process already described and standardized, for the 

improvement of activities of this group of professionals. A formative assessment was defined, 

with the medication team as the object of study. General objective: to evaluate the 

implementation of the work process of the neonatal unit's medication team. Specific 

objectives: describe the steps related to the work process of the neonatal unit's medication 

team; describe the context of the work process of the neonatal unit's medication team; 

determine the degree of implementation of the medication team's work process; analyze the 

influence of the degree of implementation on the effects observed in the work process of the 

neonatal unit's medication team; and analyze the influence of the context on the 

implementation of the work process of the neonatal unit's medication team. Methods: an 

evaluative research was developed, with multiple data sources: documentary research, semi-

structured interviews, form, direct observation, consensus workshops and field diary. Data 

were analyzed from content analysis, based on Bardin. Data collection took place from July to 

December 2020. The study setting was the neonatal unit of Hospital Universitário Pedro 

Ernesto, where the investigated group is located. The design consisted of a single case study, 

with an evaluative research of the implementation evaluation type, and for that, a logical 

model was built, which described the operation of the intervention, based on Donabedian's 

triad (structure-process-result), and with Based on this model, the information and judgment 

matrices were built. Results: the degree of implementation of the quality dimension was 

divided into the availability sub-dimensions (54.54%), partially implemented; compliance 

(64.28%) and technical opportunity (80.76%), fully implemented. The final degree of 

implementation of the team was considered partially implemented (70.58%). The external 

context had a positive influence on the team's implementation, while the political-

organizational context contributed to the implementation and effects of the intervention, and 

helped to understand all the elements that permeate the team's work process, although it 

limited the group's development, due to lack of planning; absence of quality indicators; 

specific financial resources for the team's activities. Final Considerations: the structure 

component was mainly influenced by the irregular receipt of material resources and the lack 

of human resources for the preparation of medicines. The process component, on the other 

hand, draws attention to the scarce participation of nurses in training, lack of group meetings, 

consultation of protocols, norms and unit routines on the use of medications. 

Recommendations: build a protocol related to the monitoring of adverse events and encourage 

notifications in the sector; develop quality indicators for all phases of the medication system; 

implement participatory planning with the cooperation of the team's nurses in the decisions 

taken; hold meetings with the Pharmacy Service in order to improve communication, 

provision of medications and medications; carry out permanent education actions related to 

the safe use of medicines; discuss with the Warehouse Service the possibility of expanding 

the quotas of material inputs for the sector. 

 

 

Descriptors: Patient Safety; Medication Systems; Intensive Care, Neonatal; Evaluation 

Studies; Process Assessment; Process Assessment (Health Care) 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  TRAJETÓRIA  E APROXIMAÇÃO COM O TEMA DA PESQUISA  

Como enfermeira plantonista de uma unidade neonatal do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (HUPE) sempre me preocupei com temas relacionados a terapia 

medicamentosa e com os riscos desta terapêutica que, apesar de indispensável e dos grandes 

benefícios, trazem perigos à saúde do recém-nascido (RN). 

Assim, quando ocorreu a criação do grupo denominado time de medicação, no ano 

de 2011 pude participar do início das atividades e me enganjar ainda mais no tema, uma vez 

que, o grupo estimulou estudos e a busca de literatura sobre o assunto, além da construção de 

instrumentos de trabalho, protocolos operacionais padrão (POP), rotinas, entre outros. 

O grupo também passou a se reunir com frequência para discutir os achados e 

reorganizar o sistema de medicação da unidade, junto à equipe multiprofissional que participa 

da terapia medicamentosa na unidade. E, a partir da observação da chefia de enfermagem da 

unidade neonatal, que ocorriam erros neste processo, foi possível perceber que o cuidado e a 

qualidade na terapia medicamentosa não se restringiam 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 et al., 2013a). 

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, denominado “Time da Medicação” (ALMEIDA et al., 2013a), que se  

apresenta como um grupo de enfermeiros especializados, com objetivos de trabalho 

específicos e apoiado por normas, protocolos, rotinas, legislação e literatura da área de 

atuação (time), neste caso a área de terapia medicamentosa. 
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O grupo foi criado visando à segurança do paciente e a redução de erros de 

medicação. Formado por vinte enfermeiros plantonistas exclusivos para o preparo de 

medicações, três enfermeiros da rotina e a chefe de enfermagem do setor, que ocupa a posição 

também 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, 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 (ALMEIDA, 2013b). 

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 pautada na legislação 

vigente (ALMEIDA et al., 2013a; ALMEIDA et al., 2019a).  

Entretanto, embora todos os componentes do grupo apresentassem certa 

uniformidade na realização de suas atividades, a forma de realizar as atividades relacionadas à 

terapia medicamentosa ficava a cargo dos enfermeiros que compõem o time a cada turno de 

12 horas. Era como se várias partes do processo de trabalho do time de medicação estivessem 

estruturadas, mas que necessitavam ser agrupadas,  a fim de caracterizar um sistema de 

trabalho. Assim,  após a implantação do time foi necessário realizar a descrição e 

padronização do seu processo de trabalho (ALMEIDA, 2013b). 

Este processo então foi estruturado durante a minha dissertação do mestrado, quando 

foi possível descrever o processo de trabalho de um grupo que ocorria na unidade neonatal, e 

padronizar algumas etapas, através da construção de fluxogramas relacionados ao sistema de 

medicação.  

Os dados revelaram que para a 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 
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observações da coordenadora do grupo como possíveis melhorias no sistema de medicação 

(ALMEIDA, 2013b). 

 Quanto ao Serviço de Farmácia, observou-se que este tinha um papel restrito, 

limitando-se prioritariamente na dispensação de medicamentos, com dificuldade em realizar 

revisão das prescrições (ALMEIDA, 2013b). 

 Além disso, identificaram-se os recursos materiais utilizados pelo time: impressos, 

material de almoxarifado, farmácia, estéril e de apoio; além de equipamentos e materiais de 

consulta utilizados. Foi observada uma complexidade e tipos diversos de infusões 

endovenosas, que foram caracterizadas e divididas quanto à forma de preparo e administração 

(ALMEIDA, 2013b). 

Foram detectados alguns POPs relacionados ao sistema de medicação construídos pelo 

time que incluem as fases de transcrição, prescrição médica, preparo de medicamentos, 

aprazamento, dispensação e distribuição de medicamentos (ALMEIDA, 2013b).  

Com a observação que a equipe de enfermagem da unidade neonatal apresentava 

uma conformação própria, com atividades específicas, as atribuições da equipe foram 

construídas/ atualizadas, incluindo aquelas relacionadas ao processo de trabalho do time de 

medicação que já aconteciam no setor, porém ainda não relacionadas dentro das atribuições 

descritas; outras foram baseadas em soluções propostas a problemas identificados. 

Além da inclusão de atividades afins com o time, foi necessária a definição das 

categorias e subcategorias de enfermagem que atuam na unidade, e identificou-se que a 

equipe de enfermagem é composta de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e que todos os 

integrantes da equipe perpassam pelo processo de trabalho do time de medicação, e tem seu 

papel dentro do sistema de medicação (ALMEIDA et al., 2019a): enfermeiros da medicação; 

enfermeiros da assistência; técnicos de enfermagem; coordenador e rotinas de enfermagem. 

A partir da definição das categorias de enfermagem foi possível descrever o papel 

destes e de outros profissionais que atuam no sistema de medicação do setor. 

Com estas informações, foram construídos 8 fluxogramas relacionados ao processo 

de trabalho do time medicação diretamente relacionados com as fases do sistema de 

medicação: Fluxograma de Criação do Grupo denominado Time de Medicação; Fluxograma 

do Processo de Trabalho do Time de Medicação antes da confeccção da prescrição médica; 

Fluxograma do Processo de trabalho do Time de Medicação, após a confecção da prescrição 

médica; Fluxograma de Aprazamento da Prescrição Médica; Fluxograma de Dispensação e 

Distribuição de Medicamentos pelo Serviço de Farmácia para unidade neonatal; Fluxograma 

de Preparo de Medicamentos Enterais pelo Time de Medicação; Fluxograma de Preparo de 
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Soluções Parenterais pelo Time de Medicação (parte 1); Fluxograma de Preparo das Soluções 

Parenterais pelo Time de Medicação da Unidade Neonatal do HUPE (parte 2) (ALMEIDA, 

2013b). 

Além da função de preparo de medicamentos na sala de medicação, identificadas 

pelos fluxogramas construídos, foram apontadas outras atividades administrativas tais como: 

a construção e revisão de POPs e discussão com a equipe multiprofissional quanto a 

melhorias relacionadas ao sistema de medicação da unidade. 

A partir da definição das atividades desenvolvidas pelo grupo, foi possível perceber 

que além da equipe da enfermagem, responsável pelas fases de preparo, dispensação, 

administração de medicamentos e monitoramento de eventos adversos relacionados a 

medicamentos (EAM),  a equipe multiprofissional tem um papel importante no processo de 

trabalho do time de medicação, uma vez que outros profissionais têm atribuições específicas 

dentro do sistema de medicação, como os médicos responsáveis pela prescrição dos recém-

nascidos e o Serviço de Farmácia que realiza a seleção/obtenção do medicamentos, e 

dispensação destes para o setor. 

 Com base nessa estruturação inicial foi possível compreender como ocorria o processo 

de trabalho do time de medicação dentro da unidade neonatal, porém, esta organização inicial 

apresentou-se apenas como um trabalho descritivo de atividades desenvolvidas pelo grupo, 

não cabendo naquele momento uma avaliação das ações relacionadas. 

 

1.2  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

No processo descritivo, o registro detalhado que ocorre no campo é compreendido 

pela descrição dos sujeitos, locais, eventos especiais e atividades (SANT’ANNA; LEMOS, 

2018) enquanto que, o processo de avaliação surge no sentido de formular juízos sobre o valor 

ou mérito de uma intervenção que visa modificar a realidade como ferramenta indispensável 

para a tomada de decisões, já que oferece todas as informações necessárias para 

aprimoramento do processo, com diferentes formas de coletar dados, priorizando a 

sistematicidade e rigorosidade dos procedimentos de coletar dados que suportam o julgamento 

do mérito e valor das ações, com padrões, critérios e instrumentos (SERAPIONI, 2016). 

Assim, durante o estudo descritivo relacionado ao processo de trabalho do grupo foi 

possível reconhecer os recursos humanos, materiais, equipamentos, POP, material de 

consulta, e rotinas utilizadas pelo time de medicação. Entretanto, não foi possível estabelecer 

as relações e a compatibilidade entre essses elementos; indicadores de qualidade; resultados 
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finais e relacionados aos objetivos iniciais durante a criação do time; além da conformidade e 

consistência destes com a literatura. 

Neste estudo descritivo também foram identificadas algumas falhas, uma vez que não 

havia: rotinas relacionados especificamente ao trabalho do time; atualização ou construção de 

alguns protocolos operacionais padrão (POP) relativos a medicamentos; a fase de 

monitoramento de EAM, que embora a comunicação destes estivesse inserida em alguns 

POPs da unidade, esta não apresentava-se como uma prática desenvolvida na unidade. 

O time de medicação foi uma tecnologia criada a partir da necessidade de uma 

intervenção, a fim de aprimorar o sistema de medicação da unidade neonatal, com vistas a 

segurança do paciente e, apesar do processo de trabalho já descrito e padronizado, para o 

aprimoramento das atividades desse grupo de profissionais, cabe ainda uma avaliação das 

ações desenvolvidas pelo time.  

Deste modo, a equipe de enfermagem deve considerar premissas básicas como a 

gestão das tecnologias em saúde envolvidas durante a prática da terapia intravenosa, 

reconhecendo a importância destas no seu desenvolvimento profissional (MOREIRA, 2012). 

Além disso, em especial o enfermeiro deve ampliar o conhecimento acerca do uso 

das tecnologias empregadas nessa terapia, não incorporando apenas equipamentos no cuidado, 

mas também a necessidade de aptidão na utilização destas integralmente, usufruindo de todos 

os benefícios oferecidos para a promoção de um cuidado mais seguro (MOREIRA et al., 

2017). 

Em uma perspectiva muito ampliada tecnologias em saúde são “todas as formas de 

conhecimento que podem ser aplicadas para a solução ou a redução dos problemas de saúde 

de indivíduos ou populações”. Portanto, iria além dos medicamentos, equipamentos e 

procedimentos usados na assistência à saúde (VELASCO-GARRIDO; BUSSE, 2005). 

Além disso, as políticas públicas que pautam as tecnologias em saúde contemplam e 

contextualizam toda a prática do profissional no manuseio das tecnologias em saúde de forma 

abrangente e completa. Dessa forma, os profissionais de enfermagem ao utilizarem, avaliarem 

e checarem os resultados das tecnologias em saúde contribuem com o desenvolvimento da 

inovação tecnológica dentro do âmbito da saúde, no que diz respeito ao desenvolvimento 

científico, favorecendo condições de melhoria da saúde para uma assistência segura e de 

qualidade aos usuários (MOREIRA, 2012). 

Deste modo, nesta segunda etapa, a avaliação com foco na saúde está voltada para o 

julgamento de uma tecnologia, com base em uma intervenção, voltada para resolução de 
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problemas de saúde, visando aferir o método, esforço, valor desta ou do seu produto, para seu 

aperfeiçoamento ou modificação (VIEIRA-DA-SILVA, 2014).  

Outro ponto importante é a análise da dinâmica do processo de trabalho do time 

dentro do sistema de medicação que deve verificar seu papel dentro deste contexto e a 

interação com outros profissionais e serviços dentro da instituição. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo também teve a intenção de caracterizar alguns efeitos imediatos desta 

intervenção/tecnologia, para que seja possível comparar o estágio anterior com os resultados 

atingidos após a criação do time de medicação, identificando a influência que o time teve na 

melhoria na segurança do RN, através de critérios e análise metodológica que levem em conta 

o julgamento científico de todos os elementos que permeiam a intervenção relacionando-o ao 

contexto em que foi criado.  

Além disso, para avaliar uma assistência de qualidade é necessário estabelecer 

critérios indicadores e padrões que devem ser estabelecidos após a identificação dos 

componentes do processo de trabalho do time. Deste modo, serão priorizados os aspectos 

capazes de aferir ou medir sua operacionalização (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Os indicadores devem ser baseados em elementos que permeiam ou dão suporte ao 

processo de trabalho de trabalho do time de medicação e que de alguma maneira têm 

interferência no produto final deste cuidado.  

 O terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente para 2017, proposto pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), teve como tema “Medicação sem Danos”. A 

iniciativa visa reduzir em 50% os danos graves evitáveis associados a medicamentos em todos 

os países nos próximos 5 anos. Dentro deste contexto, a concepção do time está em consoante 

com a proposta  da OMS, apresentando-se como uma nova modalidade de tecnologia voltada 

para o uso seguro de medicamentos em recém-nascidos (RN). 

Este estudo se justifica também, visto que na literatura ainda não foram descritas 

avaliações relacionadas a grupos ou times com enfoque específico na terapia medicamentosa. 

Além disso, a abordagem pretendida ainda não foi realizada, necessitando do julgamento pela 

pesquisa científica e trazendo talvez uma nova prática que possa ser reproduzida em outras 

instituições e o reconhecimento de uma nova área de domínio na profissão. Trata-se de uma 

nova tecnologia relacionada ao sistema de medicação, com uma nova modalidade de 

intervenção/tecnologia no cuidado do RN com vistas à segurança do paciente e a mitigação de 
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erros de medicação, visto que a clientela neonatal, principalmente os prematuros estão mais 

suscetíveis a estes eventos adversos. 

Dentro deste contexto, essa intervenção encaixa-se em um dos objetivos do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente que visa incentivar, difundir inovações técnicas 

e operacionais, além de recomendações de estudos e pesquisas que estejam relacionadas ao 

tema (BRASIL, 2013a). 

Além disso, para promover a segurança no uso de medicamentos, deve-se buscar a 

compreensão dos fatores humanos no uso de tecnologias e controle das condições ambientais. 

Apesar dos benefícios, este processo ainda é vulnerável e oferece riscos, podendo resultar em 

efeitos indesejados no cuidado (LANZILLOTTI et al., 2015).  

Um destes efeitos são os EAM, frequentes no mundo inteiro. Estudo revela que estes 

incidentes são os mais frequentes em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), tendo 

como causa principal as atividades humanas na prestação do cuidado (LANZILLOTTI et al., 

2015). Estima-se que a probabilidade de erros com potencial para causar danos seja três vezes 

maior em crianças do que em adultos hospitalizados (BELELA; PEDREIRA; PETERLINI, 

2011), tendo oito vezes mais chances de ocorrer em UTIN do que nos demais pacientes 

internados (RUIZ et al., 2016; CAMPINO et al., 2016).  

Em estudo que teve por objetivo analisar casos de erro de medicação, divulgados por 

meio de reportagens, em relação às características das vítimas, destaca-se que a maior parte se 

encontrava nos extremos de idade, ou seja, crianças e idosos, grupos, que em geral, têm maior 

necessidade de cuidados à saúde, em relação a outras faixas etárias. Os extremos de idade no 

ciclo vital incorrem em alterações fisiológicas naturais, mas que podem favorecer algum 

desenvolvimento patológico e até mesmo a internação hospitalar (SOUZA et al., 2018). 

Os recém-nascidos (RN) prematuros são os mais suscetíveis devido à gravidade do 

quadro, o qual demanda tempo de internação prolongado, sendo necessárias inúmeras 

intervenções para seu tratamento e recuperação (RUIZ et al., 2016; CAMPINO et al., 2016; 

JAIN; GUGLANI, 2016). Além disso, a dosagem nos pacientes neonatais influencia 

diretamente na necessidade de execução de uma maior quantidade de processos em sua 

manipulação, como diluições e fracionamentos (LANZILLOTTI et al., 2015). 

A segurança dos medicamentos prescritos é um importante problema de saúde pública. 

Medicamentos são amplamente prescritos para crianças, embora muitos sejam 

comercializados com pouca experiência em relação à eficácia e segurança nessa população 

(O’HARA et al., 2015).  
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Assim há necessidade de um melhor estudo e gerenciamento das tecnologias em 

saúde disponíveis para a prestação do cuidado de enfermagem aos RN. O gerenciamento das 

tecnologias em saúde é discutido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

como o conjunto de procedimentos planejados e colocados em prática a partir de 

embasamento técnico-científico, considerando normas e leis com o objetivo de garantir 

eficácia, eficiência, qualidade e, sobretudo, segurança aos usuários (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, dentro da agenda de pesquisas destaca-se o fortalecimento das 

pesquisas tecnológicas e de inovação na proposição de processos e produtos do cuidado de 

enfermagem, buscando melhor definir o desenvolvimento de tecnologias duras, mas também 

de tecnologias relacionais de cuidado (OLIVEIRA, 2015). Assim, o estudo se encaixa dentro 

da Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde, localizando-se no eixo 

temático 3 denominado “Avaliação pós-incorporação”, dentro da linha de pesquisa de 

“Avaliação da incorporação de inovações tecnológicas na atenção à saúde no SUS” (BRASIL, 

2018). 

Deste modo, o time de medicação apresenta-se como uma tecnologia leve, que já tem 

objetivos de trabalho definidos, fluxos de trabalho ordenados dentro de um serviço de terapia 

intensiva neonatal e que através da avaliação de seu processo de trabalho possibilitará a 

disseminação de novos conhecimentos através da avaliação de seus produtos, componentes, 

práticas/atividades, serviços e objetivos, além de possibilitar que o processo seja 

aperfeiçoado, e ajudando no planejamento e na aquisição de conhecimentos relacionados ao 

tema.   

Acrescenta-se que este estudo é uma produção científica na área da ciência e do 

cuidado, sendo relevante para o Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado e no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde da Universidade Federal Fluminense 

A hipótese do estudo é que a avaliação do processo de trabalho do time de medicação 

é importante para identificar falhas e propor soluções para atividades desenvolvidas pelo 

grupo 

 

1.4  OBJETIVO GERAL  

               - Avaliar a implantação do processo de trabalho do time de medicação da unidade 

neonatal de um hospital geral. 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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            - Descrever as etapas relacionadas ao processo de trabalho do time de medicação da 

unidade neonatal. 

- Descrever o contexto do processo de trabalho do time de medicação da unidade 

neonatal. 

- Determinar o grau de implantação do processo de trabalho do time de medicação. 

- Analisar a influência do grau de implantação nos efeitos observados no processo de 

trabalho do time de medicação da unidade neonatal. 

- Analisar a influência do contexto na implantação do processo de trabalho do time 

de medicação da unidade neonatal. 

 

1.6  REFERENCIAL TEÓRICO  

1.6.1 Sistema de Medicação 

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 de eventos adversos relacionados a medicamentos (NADZAM, 1998). 

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

aprazamento no sistema de medicação (ALMEIDA, 2019a). Deste modo, a seguir, serão 

descritas as fases que compõem o sistema de medicação. 

Seleção de medicamentos - constitui-se em um processo de escolha de 

medicamentos, tendo como base critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, 

estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), para garantir 

medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos no Sistema Único de Saúde (SUS), com os 

objetivos de racionalizar seu uso, harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o processo de 

aquisição, produção e políticas farmacêutica (BRASIL, 2006) 

Aquisição de medicamentos -  pode ser considerada como o processo administrativo 

que visa o suprimento de medicamentos para atender a demanda do serviço de saúde, com o 

objetivo de garantir a disponibilidade de medicamentos e a qualidade dos produtos adquiridos 

(BLATT; SANTOS; BUENDGENS, 2015). 

Prescrição de medicamentos - é um documento que deve permitir a comunicação 

entre prescritor, dispensador e paciente, tendo como objetivo o uso correto e racional de 

medicamentos durante o tratamento (ROCHA DA MOTA et al., 2016).  

Dispensação e distribuição de medicamentos – este processo inicia-se desde o 

acondicionamento dos medicamentos até a disponibilização dos mesmos para a administração 
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ao paciente no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das 

características físicas, químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos 

mesmos (BRASIL, 2013b). Configura-se como um ato do profissional farmacêutico, a partir 

de uma prescrição médica (BRASIL, 1998). 

Preparo de medicamentos – é o manejo de medicamentos antes de sua administração, 

através da seleção, manipulação e diluição/rediluição (se necessário) do medicamento 

prescrito. 

Administração de medicamentos – é aplicação de medicamentos, utilizando os meios 

e materiais mais adequados de acordo com a forma farmacêutica e a forma de administração 

(reconstituição, diluição, tempo de infusão, via de administração) apropriada (BRASIL, 

2013b). 

Monitoramento de eventos adversos relacionados a medicamentos – 

acompanhamento do paciente  e notificação dos EAM. 

Aprazamento – atividade exercida pelo enfermeiro que registra o intervalo de doses 

prescrito, considerando possíveis interações com alimentação ou outros medicamentos, 

carimba e assina a prescrição médica. 

Transcrição – é a reprodução da prescrição médica em etiquetas/rótulos e mapas de 

medicação com o intuito de  facilitar o preparo e administração de medicamentos 

(ALMEIDA, 2019a). 

O sistema de medicação em instituições hospitalares envolve ações em suas 

diferentes etapas, tais como prescrição, dispensação, preparo e administração de 

medicamentos (SOUTA et al., 2016), é complexo, e caracterizado pela atuação de diversos 

profissionais e marcado por fragilidades. Nesse panorama, é importante que a enfermagem 

revise seu processo de trabalho e desenvolva uma assistência na terapia medicamentosa, a fim 

de promover um cuidado adequado e de qualidade, visando a prevenção de erros e 

fundamentando-se, assim, nos princípios propostos pela segurança do paciente (PEREIRA; 

TOURINHO; SANTOS, 2016). 

É importante destacar o papel fundamental da equipe de enfermagem no sistema de 

medicação da UTIN, e a importância das interações entre as diversas categorias profissionais, 

essenciais para terapia medicamentosa exitosa (ALMEIDA, 2019a). 

Desta maneira, considerando que a enfermagem está envolvida diretamente no 

sistema de medicação, a avaliação da segurança do paciente nas etapas deste sistema por 

enfermeiros auxilia na identificação de possíveis riscos. Além disso, contribui 

consequentemente, para que os profissionais conheçam e realizem uma reflexão crítica de 
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suas práticas diárias relacionadas aos medicamentos e desenvolvam uma assistência de 

qualidade, competente e criativa, baseada nos princípios de segurança (PEREIRA; 

TOURINHO; SANTOS, 2016). 

Nesse sentido, torna-se imprescindível que a equipe possua uma visão ampliada do 

sistema de medicação e de cada um dos seus processos, com intuito de dar garantias de 

segurança e qualidade do processo que está sob sua responsabilidade, buscando informação 

do fluxo de suas atividades, problemas existentes com o ambiente, dos recursos humanos, 

conhecimento dos fármacos, das possíveis interações medicamentosas, vias de administrações 

e técnicas corretas de preparo e administração (SANTANA et al., 2012) 

Dentro da equipe de enfermagem, cabe ao enfermeiro conhecer todo o sistema, desde 

a prescrição até a administração, para assim, identificar os possíveis riscos e evitar que os 

erros ocorram, sendo um profissional de grande importância para o uso seguro de 

medicamentos (KIM; KIM; KANG, 2016). 

Para isto, é necessário que os enfermeiros reavaliem o próprio processo de trabalho 

dentro do sistema de medicação. Sua atuação transcende as etapas de preparo e administração, 

uma vez que as etapas que as precedem tais como a prescrição e a dispensação e distribuição 

devem ser checadas, visto que são indispensáveis para a segurança do paciente, na prevenção 

de erros em etapas iniciais do processo de medicação. 

 

1.6.2  Segurança do Paciente 

Na 55° Assembleia da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 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 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009). 

No Brasil, podemos citar alguns antecedentes como a  Portaria nº 1.660, de 22 de 

julho de 2009 instituiu o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária, que 

tinha por objetivo a necessidade de promover a identificação precoce de problemas 

relacionados com os serviços e produtos sob vigilância sanitária, a fim de eliminar ou 
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minimizar os riscos decorrentes do uso destes. O caráter indissociável e o impacto dessas 

ações na segurança do paciente são ressaltados pela OMS (BRASIL, 2014a). 

 A partir de 2011, as instituições que desejam participar da Rede Sentinela deveriam 

criar uma gerência de risco, com uma política de gestão de risco, com estratégias para a 

identificação, a avaliação, o monitoramento e a comunicação de riscos e, além de demonstrar 

a integração da gerência de risco com outras instâncias que lidam com risco nas instituições, 

tais como, comissões de controle de infecção, núcleos de epidemiologia, de qualidade, entre 

outras (BRASIL, 2014a).  

 Em 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e um 

de seus objetivos é produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do 

paciente  e constituem-se estratégias de implementação do PNSP: a avaliação de serviços; 

metas, indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente; com 

promoção da cultura de segurança e ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional; 

engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, por meio de 

sistemas seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual (BRASIL, 2013a). 

Para difundir conhecimentos, contando com o engajamento dos profissionais é 

importante o registro de aspectos referentes ao comportamento dos sujeitos da organização, 

comunicação e dinâmica do trabalho; reuniões formais e grupos de estudos, inserindo temas 

voltados para a segurança do paciente, importantes para melhoria da assistência (SIMAN; 

BRITO, 2016).  

A inserção deste tema está estreitamente relacionada com tecnologias de gestão de 

estabelecimentos da saúde, área que incorpora muito rapidamente o uso de novas tecnologias, 

deste modo, a segurança do paciente deve estar incluída na educação permanente dos 

profissionais da saúde (BRASIL, 2014a). 

As instituições precisam rever as estratégias de educação permanente, pois as 

capacitações teóricas por meio de palestras e conferências, não representam a melhor 

estratégia para assegurar a formação dos profissionais pautada no conhecimento. São 

necessárias atitudes dinâmicas e metodologias ativas que possam envolver os profissionais de 

forma mais significativa e implicada com o futuro compromisso assumido no papel de 

cuidadores (WEGNER et al., 2016).  

Uma forma significativa seria a problematização do processo de trabalho, com a 

participação dos profissionais de saúde, e discussões de situações da prática como forma 

também de educação permanente, onde são levados em conta conhecimentos destes e o 

contexto do trabalho, com objetivo de chegar a uma decisão coletiva a fim de superar as 
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dificuldades, tornando, neste caso, os enfermeiros cada vez mais participativos do seu 

processo de trabalho 

Neste contexto, as capacitações e treinamentos também devem encaixar nesta 

dinâmica de contexto-aprendizagem a fim de gerar conhecimentos e uma prática voltada para 

aquela realidade local, fortalecendo a integração ensino-serviço, a partir da sua capacidade 

crítica de repensar sua prática e  sendo o profissional um ator importante na proposição de 

soluções. 

Além disso, o nível de experiência de profissionais frente ao cuidado é uma condição 

que pode resultar em brechas durante a prestação da assistência. A inexperiência pode 

produzir um impacto importante na segurança do paciente. Estas falhas devem ser corrigidas a 

partir da criação de barreiras como a proposição de: ações ao indivíduo, equipe; tarefas; local 

de trabalho; e organização (ANDRADE et al., 2019).  

Outro ponto importante é a  importância na redução da rotatividade de enfermeiros a 

cada turno, para o preparo de medicamentos. Isto permite que o profissional adquira 

conhecimentos, expertise e habilidades com relação aos medicamentos mais usuais no setor, 

incluindo a revisão e transcrição da prescrição médica (ALMEIDA, 2019a). 

Desta forma, a educação permanente caminha em conjunto com a prática adquirida 

pelos profissionais de saúde, uma vez que, a associação de conhecimentos teóricos/prático são 

fundamentais para aquisição da expertise em uma área de cuidados, principalmente em uma 

população tão vulnerável como RN. 

 Nesse sentido, outro marco importante, para aquisição/uniformização de 

conhecimentos/práticas, foi a criação do protocolo de segurança na prescrição e uso e 

administração de medicamentos que estabelece a incorporação de princípios para reduzir erros 

humanos, incluindo a padronização de processos, tecnologia, educação permanente e, 

principalmente acompanhamento das práticas profissionais em todas as etapas do processo 

que envolve o medicamento (BRASIL, 2013b).  

 Para todas as fases do sistema de medicação, o protocolo sugere que são necessárias 

a confecção de POP para descrição e orientação das etapas, além da notificação de eventos ao 

Núcleo de Segurança do Paciente, em qualquer uma das fases do processo de medicação, com 

vistas a segurança do paciente relacionada a redução de erros de medicação (BRASIL, 

2013b). 

 Dentre as práticas seguras está a prescrição segura de medicamentos, e para o 

adequado cumprimento desta, todas as informações deverão estar claras e completas, em cada 

item prescrito. Como parte das ações prioritárias, com ênfase no processo de terapia 
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medicamentosa, destacou-se a necessidade de ações para segurança na prescrição; 

monitoramento de eventos adversos; ampliação do olhar para mudanças na organização do 

ambiente e processos de trabalho (SANTOS; ROCHA; SAMPAIO, 2019) 

Já na fase de distribuição de medicamentos é importante classificar qual o sistema de 

distribuição hospitalar: coletivo; individualizado; misto; dose unitária ou sistema 

automatizado. O tipo de sistema adotado tem relação direta com a frequência de erros 

(BRASIL, 2013b). 

O sistema individualizado é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por 

paciente, de acordo com a prescrição médica, geralmente para um período de 24 horas de 

tratamento. Esse sistema se mostra mais seguro que o sistema coletivo, entretanto, menos 

seguro que o sistema por dose unitária (BRASIL, 2013b). 

O Serviço de Farmácia tem, entre suas importantes funções, a dispensação dos 

medicamentos, sendo assim, evidencia-se a necessidade do farmacêutico em realizar a análise 

da prescrição e revisão da farmacoterapia antes de efetuar o envio da medicação. Essa 

avaliação, consiste em identificar, resolver e prevenir erros, sendo fundamental para a 

obtenção de melhores resultados terapêuticos (GOMES; GALATO; SILVA, 2017).   

A dispensação segura nos estabelecimentos de saúde deverá ser precedida pelas 

seguintes atividades: seleção; padronização; aquisição; recebimento; armazenamento; 

fracionamento; e identificação segura dos medicamentos (BRASIL, 2013b).  

 O preparo deve obedecer a prescrição, seguida da avaliação farmacêutica que 

consiste em verificar: a dose prescrita e dose recomendada, considerando a idade e o peso ou 

superfície corpórea; compatibilidade de diluentes para reconstituição e diluição; a 

concentração da solução final, devendo ser calculada de forma a não ultrapassar a 

concentração máxima para infusão estabelecida em literatura, com destaque para a 

manutenção da estabilidade (BAPTISTA, 2014). 

Considerando que, o preparo é uma etapa do processo com muitos riscos envolvidos, 

deve ser realizado em área exclusiva. Caso não seja possível, os procedimentos relacionados 

ao preparo devem ser bem claros de modo a garantir a esterilidade e compatibilidade das 

soluções (BAPTISTA, 2014). 

Como itens de verificação para administração segura de medicamentos a equipe de 

enfermagem deve seguir os sete certos na administração de medicamentos: paciente certo; 

medicamento certo; via certa; hora certa; dose certa; documentação certa (Registro certo); 

razão da indicação do medicamento (BRASIL, 2013b).    
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As práticas seguras devem ser seguidas em todas as fases do sistema de medicação. 

Dentro deste contexto, o serviço de atenção materno e neonatal deve estabelecer estratégias, 

ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionadas à assistência à saúde e 

orientações para administração segura de medicamentos (BRASIL, 2014b). Acrescenta-se 

conceito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que preconiza uso de 

processos de trabalho como tecnologia em saúde voltada para a segurança do paciente 

(BRASIL, 2013c). 

O uso de tecnologias com esta finalidade é encorajado em qualquer uma das fases, 

dado que este sistema é heterogêneo composto de vários elementos, aspectos organizacionais 

e profissionais envolvidos, de difícil de monitoramento e controle. 

Investir em novas tecnologias que aprimorem a segurança do paciente é importante 

para melhorar cuidado prestado ao paciente, principalmente em UTIN, visto que são um 

grupo de pacientes que utilizam diversos recursos e dispositivos tecnológicos no preparo e 

administração de medicamentos, específicos para esta clientela. 

Os profissionais que atuam nesta área necessitam de conhecimento e habilidades 

específicas e para isto, são necessários estudos que abordem o desenvolvimento de 

tecnologias e/ou proponham estratégias de cuidado diferenciadas para recém-nascido 

internados em UTIN. 

 

1.6.3  Uso de Tecnologias voltadas para Segurança do Paciente 

 No Brasil, a entrada maciça de novas tecnologias em saúde se deu principalmente a 

partir da década de 1990, e foi amplamente estimulada pela redemocratização do país, pelo 

crescimento dos nossos índices de desenvolvimento econômico e social, bem como pela 

existência de um sistema de saúde público e universal, que oferece escala importante para o 

mercado (BRASIL, 2011a).  

  Em vista do custo expressivo dessas tecnologias e da complexa logística necessária 

para a sua operação, a modernização do sistema é preocupação constante dos gestores do 

SUS. Por esse motivo, vêm sendo desenvolvidas competências para avaliar as inovações do 

mercado, qualificando o processo de incorporação de tecnologias em saúde (BRASIL, 2011a).

  Nesse sentido, os princípios e diretrizes da segurança do paciente se encaixam na 

melhoria contínua dos processos de cuidado e no uso de tecnologias de saúde (BRASIL, 

2013c), uma vez que são necessários investimentos no desenvolvimento de sistemas, práticas 

e tecnologias que possam melhorar a terapia medicamentosa, em virtude do número crescente 
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de pesquisas e dados epidemiológicos que demonstram a presença de erros de medicação em 

diferentes cenários da assistência à saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Para isto, é importante a elaboração de estratégias diferenciadas para a assistência à 

saúde a partir da incorporação de três categorias de tecnologias: duras (utilização de 

equipamentos), leve-duras (saberes profissionais estruturados, tais como normas e protocolos) 

e leves (tecnologias das relações humanas) (MERHY, 2002). Destas, a construção de 

tecnologias voltadas a sistematizar os processos assistenciais são indispensáveis e dão suporte 

para à implementação de práticas seguras. 

  Além disso, é necessário considerar os benefícios das tecnologias voltadas para a 

prevenção (custos intangíveis ou imensuráveis) e o próprio custo do erro de medicação. Em 

estudo recente, que teve por objetivo avaliar os resultados da implantação de tecnologias que 

podem prevenir erros de medicação, foram identificadas 13 tecnologias (leve, leve-dura e 

dura), e com inclusão destas, os erros de medicação apresentaram uma queda de 97,5%, 

demonstrando a eficácia das tecnologias, com queda significativa deste indicador de 

qualidade  (VILELA; JERICO, 2019).  

 Desta maneira, pesquisas na área são indispensáveis. Assim, um estudo identificou as 

produções tecnológicas voltadas para a área da saúde, dentre outras áreas, a relacionada ao 

uso de medicamentos (28%) teve destaque (KOERICH et. al, 2011), uma área de foco 

também prevista no PNSP (BRASIL, 2013b).  

  Dentre os profissionais da saúde envolvidos neste contexto, destaca-se o papel da 

enfermagem na participação do processo de implantação das tecnologias ao utilizar tais 

recursos em sua prática assistencial, a partir da construção de um corpo de conhecimentos 

direcionado a essa temática (GOMES et. al, 2017) 

Assim sendo, com base na importância das tecnologias em sáude voltadas para a 

segurança do paciente e medicamentos, e no papel importante da equipe de enfermagem nesta 

área de domínio, é necessário discutir os avanços nesta área.  

Um ponto importante é a superação do modelo assistencial dominante de uma clínica 

centrada no ato prescritivo e de procedimentos, com uma inversão das tecnologias de cuidado. 

Deste modo, os processos de trabalho surgem como os principais alvos das mudanças nos 

serviços de saúde, no sentido de reestruturar e organizar as ações com ênfase no usuário e 

suas necessidades (MERHY, 2014.) 

Nesse sentido, são necessárias inovações para atualização nas melhores práticas 

voltadas para o processo de trabalho. Estas se apresentam como exploração de novas ideias 

com sucesso, envolvendo novas tecnologias ou aplicações tecnológicas e sua importância 
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estaria na geração de melhores produtos e serviços, processos (DEPARTMENT OF TRADE 

AND INDUSTRY, 2003). 

 A inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, um processo; ou um novo método organizacional nas práticas, 

no local de trabalho ou nas relações externas (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005).  

Dentre os tipos de inovações, a que se encaixa no processo de trabalho do time de 

medicação seria a inovação em processo, que se refere a mudanças na forma em que os 

produtos ou serviços são criados e entregues. Nesse caso, a organização inova no modo como 

se faz, ocorrem mudanças referentes à maneira de realizar os procedimentos para que o 

serviço seja realizado com eficiência e eficácia (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Além disso, para se considerar algo como inovador, tal fato deve passar pela 

percepção da prática do indivíduo ou grupo social a que pertence a inovação. Desta maneira, é 

necessário levar em conta a visão dos stakeholders, que são todas as partes interessadas nas 

atividades (BAGNO; PEREIRA; MELO, 2018) grupos diretamente envolvidos com o 

planejamento ou outros interessados, como os responsáveis e aqueles implicados diretamente 

com a implantação (SAMICO et al., 2010), pois as grandes inovações sempre tomam a 

perspectiva destes (BAGNO; PEREIRA; MELO, 2018). 

Ademais, com vistas à prestação de uma assistência integral e segura ao cliente, é 

necessário que os enfermeiros estejam capacitados e familiarizados com todas as etapas do 

processo de trabalho para que se obtenha o máximo de proveito da tecnologia em benefício do 

paciente (SILVA; FERREIRA, 2011). 

 

1.6.4  Eventos Adversos relacionados à medicamentos em Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal  

  A Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da 

Saúde define alguns conceitos ligados à segurança do paciente (WHO, 2009):  

a) Risco: probabilidade de um incidente ocorrer.  

b) Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente.  

c) Circunstância Notificável: incidente com potencial dano ou lesão. 

d) Near miss: incidente que não atingiu o paciente. 

f) Evento Adverso: incidente que resulta em dano ao paciente. 
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A Organização Mundial de Saúde define evento adverso relacionado a medicamentos 

(EAM) 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). 

Dentre os EAM estão os erros de medicação e as reações adversas com 

medicamentos (RAMs), no primeiro caso um erro evitável e no segundo não evitável. 

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. Sua taxonomia 

está caracterizada da seguinte forma (NATIONAL COORDING COUNCIL FOR 

MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION, 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; 

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

g)Técnica de administração errada; 
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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 

 Dentre os erros de medicação, neste estudo, destacam-se os de prescrição, que ocorre 

em decorrência tanto de redação da prescrição, como do processo de decisão terapêutica. 

(DEAN; BARBER; SCHACHTER, 2000), pode estar relacionado à seleção do medicamento 

(considerando-se as indicações, as contraindicações, as alergias, as características do paciente, 

as interações medicamentosas e outros fatores), a dose, a concentração, o esquema 

terapêutico, a forma farmacêutica, a via de administração, a duração do tratamento e 

orientações de utilização, ou para impedir os incidentes com outros medicamentos (WHO, 

2005). Além destes, existem outros erros relacionados à prescrição, que podem levar a falhas 

no processo de preparo de medicamentos, como no aprazamento, na identificação do 

prescritor e do enfermeiro, além de outras informações imprescindíveis que serão detalhadas 

no decorrer do estudo. 

 Já as RAMs são definidas pela OMS como “um efeito nocivo, indesejável e que ocorre 

em doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico, tratamento 

de morbidades ou para a modificação de função fisiológica” (WHO, 1972). 

 Dois outros termos relacionados ao tema e também presentes  na  literatura  são  erro  

potencial  ou  quase  erro. Ambos se referem à ocorrência de um erro na prescrição, 

dispensação  ou administração que é detectado e corrigido através  de  um  processo  chamado  

de  intervenção  antes  da  administração do medicamento ao paciente (ASPDEN et al., 2004). 

A partir destes conceitos, é importante contextualizar o ambiente de uma UTIN e 

fatores que podem agravar a chances de um EAM. 

 A UTIN é ainda um ambiente com uma série de fatores estressores, em que decisões 

que podem levar a continuidade da vida ou a morte do paciente são tomadas rapidamente em 

busca da melhor assistência (MELLO; BARBOSA, 2013). 
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 Além desses fatores, possui outros agravantes específicos, tais como a instabilidade 

fisiológica e a hemodinâmica do RN que, aliadas a longos períodos de internação elevam os 

riscos (GAIVA; RONDON; JESUS, 2017). 

 Sabe-se que uma UTIN representa um cenário assistencial altamente complexo, 

envolvendo níveis elevados de risco ao paciente, em decorrência das características e da 

diversidade de procedimentos realizados de forma intensa e rápida, por uma equipe 

multiprofissional (MELLO; BARBOSA, 2013).  

 Apesar dessa divisão de responsabilidades entre diferentes categorias profissionais, 

entre elas, médico, farmacêutico e equipe de enfermagem, sabe-se que, na prática, as 

atividades profissionais acontecem de forma interdependente, e seu sincronismo afeta 

diretamente a segurança dos pacientes (GUZZO et al., 2018). 

 A equipe de enfermagem tem um papel importante, já que é ela que assume o cuidado 

direto ao RN, e na maioria das vezes, por um tempo prolongado, desta maneira deve se 

preocupar com os riscos aos quais os pacientes estão expostos durante a hospitalização, e de 

todos os elementos que envolvem a sua segurança (GAIVA; RONDON; JESUS, 2017). 

Na pediatria existe um grande desafio para o prescritor devido às variações 

fisiológicas no desenvolvimento do indivíduo, desde a sua concepção até a maturidade dos 

órgãos, que influenciam significativamente na eficácia, na segurança e nas ações dos 

medicamentos. As crianças têm um metabolismo e formação corpórea diferenciada e, 

geralmente são avessas a formas farmacêuticas e posologias incômodas, além disso, a 

literatura preconiza que devido aos diferentes estágios do desenvolvimento de uma pessoa, a 

determinação da dose deve ser recomendada baseada no peso (KAUFMANN; LASCHAT; 

WAPPLER, 2012).  

O acesso a informações sobre a terapia em pediatria considerando a idade, peso, 

patologia, doses, preparação de drogas e contraindicações deve ser garantida em todos os 

momentos do cuidado. Esses dados podem ser fornecidos eletronicamente, ou sob a forma de 

tabelas ou folhetos de fácil acesso aos profissionais (SANTI, 2016). 

A maioria dos estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos proporciona pouca 

informação sobre a ação da droga em lactentes e crianças, pois os estudos são geralmente 

realizados em adultos e o uso dos medicamentos na pediatria é desenvolvido inicialmente a 

partir da extrapolação da experiência terapêutica em adultos. Ao longo das últimas décadas, 

tem havido um maior reconhecimento da necessidade de realizar estudos especificamente em 

crianças e adolescentes (SANTI, 2016). 
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Uma revisão sistemática que objetivou identificar a ocorrência de incidentes com ou 

sem lesão ocorrida em UTIN descritos na literatura, realizada a partir de 16 artigos, duas 

dissertações e uma tese, apresentou que os incidentes mais frequentes nessa área estão 

vinculados a problemas no uso de medicamentos, principalmente relacionados à dosagem 

incorreta ou inadequada (média de 38%), omissão de administração ou falta de prescrição de 

medicamentos necessários, falha de técnica de administração e via de administração errada 

(LANZILLOTTI et al., 2015) 

Acrescenta-se que falhas na medicação na clientela neonatal podem ser agravados na 

presença de profissionais tais como: médicos residentes, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem não familiarizados com prescrições, sem experiência principalmente em relação 

a dosagens de medicamentos para neonatos em terapia intensiva, e que estes têm menor 

probabilidade de reconhecer o erro (GUZZO et al., 2018). 

Nesse sentido, a enfermagem desempenha uma função fundamental na última etapa, 

destacando o papel na detecção de erros, e funcionando como uma barreira final para 

prevenção de falhas no processo de medicação. Isso foi claramente identificado pelos 

participantes de uma pesquisa, uma vez que relataram alguns episódios em que tiveram a 

oportunidade de questionar prescrições médicas inadequadas e evitar que os erros atingissem 

os pacientes (GUZZO et al., 2018). 

Diante do exposto, as fragilidades e a complexidade dos processos de preparo e 

administração de medicação estão intrinsecamente relacionadas aos processos de trabalho da 

equipe de enfermagem. Há necessidade de aprofundamento nessa área do conhecimento, 

especialmente na área de neonatologia, com vistas a contribuir para a construção da cultura de 

segurança no cenário da prática (GONÇALVES et al., 2016). 

A partir do exposto, é possível determinar que os EAM são muito complexos e 

podem ser originados por uma ou mais categoria profissional, entretanto, a equipe de 

enfermagem acaba sendo a que pode reduzi-los antes que cause danos ao RN, através de 

práticas seguras de revisão do processo de medicação em UTIN, e criando estratégias 

inovadoras ligadas a segurança dos RN que se apresentam como uma clientela mais suscetível 

a estes eventos. 

 

1.6.5   Times de Terapia Intravenosa 

Dentre estas estas estratégias estão os times de terapia intravenosa. Vários estudos 

descritos a seguir relatam que a implantação de um time de terapia intravenosa pode melhorar 

a qualidade da assistência prestada neste tipo de terapia e que, quanto maior a expertise dos 
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profissionais que atuam no grupo, 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 Center of Diseases Control and Prevention (CDC) 

(O'GRADY et al., 2011) e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 45 da ANVISA 

(BRASIL, 2003), foi aquele que 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 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 dessa 

natureza e uma redução significativa de infecções da corrente sanguínea nosocomial; além 

disso comparou o custo de uma um grupo como este, com o custo na prevenção de infecções, 

concluindo que o custo excedente da equipe compensa a redução do número de infecções 

causadas ao paciente (MEIER et al., 1998). 

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

estudo sobre a criação de uma IVT, demonstrando sua eficácia através de análise de custo-

utilidade e indicadores de resultados. O estudo demonstrou que os Peripherally Inserted 

Central Catheters (PICC) monitorados pela equipe de terapia intravenosa, apresentou melhor 

custo-efetivo com benefícios relatados para pacientes, profissionais e organização. A criação 

do IVT resultou em melhorias nos cuidados e na gestão de recursos (O’HANLON; GLENN; 

HAZLER, 2008). 

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). 

Com relação a composição de um time de terapia intravenosa deve ser constituída 

por enfermeiros, médicos, farmacêutico e outros profissionais a nível de assessoria, sendo que  

a equipe efetiva e fixa do time deve ser composta minimamente de um médico e um 

enfermeiro do setor (MOREIRA, 2012). 
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 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 destas profissionais, teve sua demanda aumentada e traçou 

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

 Um estudo refere que um time é importante na diminuição da variabilidade da 

prática dos profissionais de enfermagem, proporciona melhoria da qualidade e reduz riscos e 

complicações da terapia intravenosa, além de propiciar o desenvolvimento, educação, 

políticas e diretrizes relacionadas à temática (WALLIS et al., 2014).  

O CDC preconiza que equipes de terapia intravenosa denominada IV Team, 

especializadas, se mostram eficazes na redução da incidência de infecções relacionadas a 

cateter, e de complicações e custos associados. Além disso, ainda identifica que o risco de 

infecção aumenta com a redução de pessoal de enfermagem especializado (O' GRADY et al., 

2011). 

Como é possível perceber, a partir do que foi descrito, são escassos trabalhos que 

registram a importância de times dedicados à terapia medicamentosa de uma forma geral, a 

ênfase está na terapia intravenosa (CARRIER et al., 2017) ou de resposta rápida (TAGUTI et 

al., 2013). Os 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 desta natureza, pois domina toda terapia medicamentosa da unidade neonatal, 

com uma visão ampliada de todo o sistema de medicação, incluindo a transcrição, prescrição, 

aprazamento,  dispensação, preparo, e monitoramento dos EAM. 

 

1.6.6  Processo de Trabalho de Enfermagem na Unidade Neonatal 

Quando nos referimos à tecnologia, associamos este termo às Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI), atribuindo-o a máquinas e equipamentos. Esse conceito reducionista e 

simplista, por vezes, cria uma barreira muito grande entre o que é humano e o que é artificial. 

O próprio aspecto de um RN em uma incubadora, muitas vezes, evidencia equipamentos, 

podendo transformar o bebê em apenas um detalhe para os olhos de alguns (SÁ NETO; 

RODRIGUES, 2010). Ao mesmo tempo, nota-se uma prática que corrobora com modelo 

biomédico, centrada em procedimentos, pautada no controle e poder, o que leva os 
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profissionais a terem uma prática tecnicista e fragmentada do cuidado, não conseguindo 

reorganizar seu processo de trabalho frente à ampliação de seu objeto de trabalho (CORREA, 

et al., 2015). 

Esse ambiente, embora imprescindível pela tecnologia sofisticada que assegura a vida, 

é também hostil pela agressividade das técnicas e procedimentos invasivos aos quais o RN é 

submetidos. As atividades, por vezes necessárias, podem transformar o profissional, tornando-

o insensível, racional e desumano, evidenciando o empoderamento da ciência e da técnica 

sobre o homem (SÁ NETO; RODRIGUES, 2010). 

Assim, muitas vezes, associa-se a tecnologia apenas ao uso de equipamentos e 

materiais, entretanto, ela transcende este conceito, uma vez que o uso do “máquinário 

humano” é um dispositivo tecnológico importante no cuidado do RN,  em que o processo de 

trabalho é uma estratégia tecnológica importante na assistência de enfermagem, contribuindo 

para se repensar novas maneiras de cuidar, além dos aspectos técnicos e instrumentais. 

Desta maneira, no contexto da unidade neonatal a tecnologia também pode ser 

entendida como um conjunto de técnicas, ferramentas e saberes científicos aplicados às ações 

de enfermagem (SÁ NETO; RODRIGUES, 2010), de onde o processo de trabalho do time de 

medicação se encaixa e apresenta como objetivo final das ações de enfermagem a 

possibilidade de segurança dos RN quanto ao uso de medicamentos. 

Para compreender as atividades 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, de acordo com Marx (1996), é definido como sendo o processo em que a 

ação humana transforma um objeto, modificando sua própria natureza, por meio de 

instrumentos de trabalho, a partir de uma finalidade específica. No que diz respeito ao 

trabalho em saúde, este é diferenciado de qualquer outro tipo de trabalho, pois o objeto é o 

próprio ser humano, o indivíduo ou a comunidade, sadio ou doente, que necessita de ações 

curativas ou preventivas, em um determinado espaço (locus da ação de saúde), que irá 

requerer o auxílio de instrumentos, assim como condutas, tendo como resultado a assistência - 

cuidado em saúde (BARRA et al., 2006; YAMAMOTO et al., 2009) 

Uma vez que, a finalidade da ação em saúde é o cuidado e este requer tecnologias 

para o trabalho, que podem estar relacionadas a máquinas, instrumentos ou  recursos teóricos 
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e técnicos, mas também estão direcionados a experiência e a maneira que cada profissional 

lida com seu trabalho vivo em ato (MERHY et al., 2004). 

Como é o caso do processo de trabalho que se apresenta como um método de 

transformação de um objeto específico em um produto determinado, por meio da intervenção 

do ser humano que, para fazê-lo, emprega instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o 

indivíduo faz intencionalmente e conscientemente, com o objetivo de produzir algum produto 

ou serviço que tenha valor para o próprio ser humano (MARX, 1994). 

No caso da unidade neonatal, o objeto está representado pela clientela neonatal 

internada, que através do processo de trabalho do time de medicação procura obter como 

resultados uma assistência medicamentosa com base na segurança do paciente.  

Este processo se apresenta como um método de trabalho, com ações organizadas de 

maneira a atender à finalidade, a razão pela qual ele é feito, no caso a segurança do paciente e 

que se utiliza de instrumentos (recursos materiais, conhecimentos, habilidades, entre outros) 

para obter resultados (produtos) específicos (SANNA, 2007) 

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. 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, 

organizar as atividades desenvolvidas, e 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 quanto no produto daquele trabalho. Para isto, é necessário 

o interesse destes 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, 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 no cuidado, o processo e sua 

avalição não serão eficazes (SANNA, 2007). 

A avaliação pode funcionar como um instrumento de gestão capaz de se desdobrar 

em intervenções assistenciais que privilegiem a garantia da qualidade do cuidado, e descrever 
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experiências diversas que agregam obstáculos visíveis e invisíveis, no entanto, não é uma 

tarefa fácil, uma vez que requer estranhar tudo aquilo que nos é familiar, que faz parte do 

cotidiano assistencial (MARQUES; MELO, 2011). 

Deste modo, mais difícil ainda é avaliar uma nova tecnologia, mas este processo é 

importante na busca por novas estratégias, capazes de envolver a complexidade, a 

integralidade do cuidado e o cotidiano da oferta deste no ambiente complexo e dinâmico da 

UTI, uma vez que, as tecnologias de cuidado são recursos fundamentais na recuperação do 

paciente, exigem conhecimento e capacitação dos profissionais para que o seu manejo 

contribua na assistência (SANCHES et al., 2016).  

Neste contexto de avaliação, 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.  Para tal, constituem-se como sujeitos importantes na avaliação, podendo 

colaborar na modificação de sua própria metodologia de trabalho, em busca da melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à clientela neonatal. 

Um estudo sobre segurança no processo de medicação em neonatologia na 

perspectiva da equipe de enfermagem,  enfatizou a importância de pensar criticamente sobre 

este processo, de forma colaborativa, entre pesquisadores e profissionais. Ao perceber a 

autonomia que a equipe adquiriu para propor e implementar mudanças em sua prática diária 

de trabalho, foi possível ratificar a importância da investigação voltada para a prática 

engajada e suas recompensas ao pesquisador em ver sua pesquisa de uma maneira viva 

(GUZZO et al., 2018). 

Uma dessas recompensas, no caso da avaliação do processo de trabalho do time, é a 

questão de poder implementar medidas em pontos considerados importantes no uso seguro de 

medicamentos, buscando soluções para melhoria deste processo.   

A literatura aponta que são muitos os pontos analisados, um estudo revelou que 

relatos de enfermeiros demonstram algumas vulnerabilidades, como a falta de informações, 

manuseio de equipamentos e medicamentos, e uso de protocolos nos setores (SILVA-

BATALHA; MELLEIRO, 2016). 

Alguns fatores contextuais diversos também podem prejudicar significativamente o 

processo de medicação, tais como problemas na comunicação (JOHANSSON-PAJALA et al., 

2016; RODRIGUES et al., 2018), infraestutura no preparo de medicação (BÜLBÜL et al., 

2014), erros de prescrição, dimensionamento de pessoal de enfermagem (WILKINSON; 
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CARRYER; ADAMS, 2014), satisfação do profissional 

(CHOTOLLI; CUCOLO; PERROCA, 2018), entre outros. 

Deste modo, a princípio quando pensamos em processo de trabalho, podemos ter a 

ideia errônea de delimitar esta atividade como apenas um conjunto de ações humanas com um 

determinado fim, entretanto, estas ações não são interdependentes, dependem de um conjunto 

de fatores contextuais que afetam diretamente o processo, sendo o fim também um objeto de 

retroalimentação importante e que sustentam possíveis modificações ao longo do tempo e 

avaliação ajuda a compreender como estas ações ocorrem em uma determinada circunstância 

e os resultados reais e/ou esperados destas atividades. 

 

1.6.7  Avaliação em Saúde 

No Brasil, a avaliação em saúde tem se constituído como uma política, uma vez que 

as ações de saúde passam a exigir maiores competências gerenciais, articulações e produção 

de informação. Nesse cenário de demandas por resultados, tornou-se necessário instituir a 

avaliação com o propósito fundamental de dar amparo aos processos decisórios, subsidiar a 

identificação de problemas, reorientar ações e serviços, analisar a incorporação de novas 

práticas e aferir o impacto das ações implementadas pelos serviços de saúde (BRASIL, 2005). 

 A avaliação pode ser considerada como um dos tipos possíveis de julgamento 

realizados sobre práticas sociais, que compreendem desde práticas de trabalho até aquelas que 

correspondem a intervenções formalizadas ou não em planos e programas, direcionada para 

modificação de uma determinada situação. O julgamento pode corresponder uma apreciação 

dicotômica do valor de uma prática que pode ser qualitativa ou quantitativa (VIEIRA-DA-

SILVA, 2014). 

Avaliar consiste fundamentalmente em emitir um juízo de valor sobre uma 

intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações válidas de forma 

científica e socialmente legítimas sobre essa intervenção ou um de seus componentes, com o 

objetivo de que os diferentes atores envolvidos com campos de julgamento estejam aptos a se 

posicionar sobre a intervenção, a fim de construir individual ou coletivamente um julgamento 

traduzido em ações (BROUSSELLE et al., 2011). 

Este julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas (avaliação 

normativa) ou se elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). Deste 

modo, por um lado, pode-se buscar estudar cada um dos componentes da intervenção em 

relação a normas e critérios. Trata-se, então, de uma avaliação normativa. De outro modo, na 

pesquisa avaliativa podemos querer examinar, por um procedimento científico, as relações 
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que existem entre os diferentes componentes de uma intervenção (HARTZ, 1997), permitindo 

analisar e compreender as relações de causalidade entre os diferentes componentes da 

intervenção, com o intuito de compreender como e o porquê dos resultados (BROUSSELLE 

et al., 2011). 

Já uma intervenção é constituída pelo conjunto dos meios (físicos, humanos, 

financeiros, simbólicos) organizados em um contexto específico, em um dado momento, para 

produzir bens e serviços ou com o objetivo de modificar uma situação problemática (HARTZ, 

1997), composta por cinco componentes: uma estrutura, atores individuais e coletivos, suas 

práticas, processos de ação, finalidades, e um ambiente. É necessário identificar uma situação 

problemática a corrigir, os objetivos, os recursos mobilizados e sua organização, os bens ou 

serviços produzidos, efeitos obtidos, e o contexto da intervenção (BROUSSELLE et al., 

2011). 

A estrutura corresponde a: dimensão física, que inclui recursos financeiros, humanos, 

imobiliários, técnicos e informacionais; a dimensão de organização, que corresponde ao 

conjunto de leis, regulamentos; e dimensão simbólica, que corresponde as crenças, 

representações e valores que permitem os atores envolvidos na intervenção comunicar-se 

entre si e dar sentidos as ações que realizam (BROUSSELLE et al., 2011). 

Nesse sentido, a opinião dos enfermeiros que compõem o time é essencial na 

identificação de problemas a partir da sua expertise, habilidades e o ponto de vista que tem 

das atividades que desenvolvem e do processo de trabalho como um todo. 

Os atores são caracterizados por seus projetos, visões de mundo, convicções e 

recursos, além da disponibilidade destes para agir. As práticas dos atores são o que constrói a 

intervenção influenciada pela estrutura, mas interdependentes. O processo está relacionado ao 

conjunto de práticas desenvolvidas durante os quais e pelos quais os recursos são mobilizados 

para produzir serviços. As finalidades estão relacionadas com os objetivos da intervenção, e o 

ambiente é o contexto físico, simbólico, e social que estruturam a intervenção e outros 

sistemas organizados com os quais ela interage (BROUSSELLE et al., 2011). 

Desta forma, se encaixam neste modelo, vários tipos de intervenção, dentre elas, 

práticas e processos de trabalho, suscetível a se tornar um foco de avaliação (HARTZ, 1997) 

Além disso, outro ponto importante é que uma avaliação pode privilegiar apenas um 

momento da realização de uma intervenção ou ação. Por exemplo, pode-se avaliar: apenas o 

processo de implantação de uma proposta; um problema institucional específico que requer 

análise; ou somente os resultados de uma ação. Em todos os casos é importante ter em mente 

todas as etapas do processo (MINAYO, 2011). 
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Cabe ressaltar também que, para a realização do julgamento pode ser utilizado tanto 

o senso comum quanto informações obtidas de forma sistemática, com maior ou menor grau 

de técnicas e validação, podendo ser obtidas por percepções do mundo social  ou de 

informações provenientes da pesquisa avaliativa (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

A etapa de avaliação tem por objetivo também promover ajustes e correções para que 

o projeto produza os resultados previstos, com um acompanhamento do desenvolvimento da 

proposta de intervenção por meio de indicadores, incluindo também uma avaliação qualitativa 

realizada com os idealizadores da proposta, levando em conta os pontos críticos para correção 

do processo (MINAYO, 2011).  

Em geral são objetos de avaliação os seguintes elementos: as estruturas (recursos 

físicos, humanos, materiais, formas de organização) e o funcionamento (normas e 

procedimentos), com especificação de equipamentos e tecnologias disponíveis; os processos e 

as atividades pelos diferentes atores com suas funções específicas e níveis hierárquicos; os 

resultados e efeitos parciais, esperados ou não de acordo com as metas estabelecidas; a 

participação e as percepções dos diferentes atores que influenciam os processos e os 

resultados (MINAYO, 2011).  

Assim, a avaliação revela a relação de causalidade e compatibilidade entre as ações 

do serviço, especificidade e resultados. Por isso, medir qualidade é vital para o planejamento, 

organização e controle das atividades, tendo como alvo dessa avaliação a estrutura, o processo 

e o resultado, além das influências e desdobramentos no meio ambiente (FELDMAN; 

D’INNOCENZO; CUNHA, 2013).  

 

1.6.8   Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde   

A avaliação de qualidade em saúde requer uma explicitação do conceito de qualidade 

que pode ser pensada de forma delimitada ou abrangente. Em relação a um conceito mais 

específico, Donabedian considerava a qualidade como produto de 2 fatores: um seria a 

tecnologia do cuidado, derivada da ciência; e o outro, a aplicação dessa na prática concreta, 

influenciada pelas relações interpessoais. Desta maneira, uma intervenção de qualidade 

incorpora o conhecimento científico e a experiência prática, que envolve relações positivas, 

gerando ao mesmo tempo benefícios a um custo socialmente suportável com o mínimo de 

riscos (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Donabedian (1988a) postula a qualidade como "a capacidade de chegar a metas 

desejáveis através de meios legítimos". Já saúde, para o autor, é "uma melhora mensurável de 

funções físicas ou fisiológicas". Em uma associação simples e direta destes dois conceitos, 
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pode-se afirmar que, a melhoria das condições de saúde pode ser resultado de procedimentos 

de incremento da qualidade.  

Este mesmo autor estabelece os 7 pilares da qualidade: a eficácia que se apresenta 

como a capacidade da arte e da ciência da Medicina produzirem melhorias na saúde e no bem-

estar; a efetividade relacionada a melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições 

usuais da prática cotidiana; a eficiência que diz respeito à medida do custo com o qual uma 

dada melhoria na saúde é alcançada; a otimização relacionada ao processo de adicionar 

benefícios, tornando-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde não são 

avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos; aceitabilidade refere-se à 

adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e de suas famílias, da 

acessibilidade do cuidado, das características da relação médico-paciente e das amenidades do 

cuidado; legitimidade, que se encontra ligada à aceitabilidade do cuidado da forma em que é 

visto pela comunidade ou sociedade em geral; e a equidade relacionada ao princípio pelo qual 

se determina o que é justo ou razoável na distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os 

membros de uma população (DONABEDIAN, 1994). 

Com relação à avaliação da qualidade nos serviços de saúde, esta requer a 

delimitação do foco, onde deve ser definido o objeto da avaliação, se estão relacionados às 

práticas de saúde ou à organização nos diversos níveis do sistema de saúde (VIEIRA-DA-

SILVA, 2014). 

No processo de delimitação do foco da avaliação, um dos recursos metodológicos é a 

tríade estabelecida por Donabedian “estrutura, processo e resultado” (VIEIRA-DA-SILVA, 

2014). 

Assim, tendo em vista a racionalidade, mas sem perder de vista o aspecto qualitativo 

humano, levando em conta todos os aspectos que permeiam o processo de trabalho do time de 

medicação e contextos pré-existentes, para este estudo, os 7 pilares não foram abordados, 

porém adotou-se os conceitos descritos por Avedis Donabedian para definir os componentes 

da intervenção (estrutura, processo e resultado). 

    A Estrutura corresponde às características mais estáveis da assistência de saúde: 

referem-se aos objetivos, recursos físicos, humanos, materiais e financeiros.  Envolve desde 

estrutura física e disponibilidade de equipamentos, passando pela organização dos serviços. 

Dentro dessa conceituação cabem tanto dados numéricos em termos de recursos disponíveis, 

quanto a qualidade de equipamentos (DONABEDIAN, 1988a, 1988b).  

O Processo abrange todas as atividades desenvolvidas entre os profissionais de saúde 

e os pacientes. São sobre essas relações que se obtêm os resultados da assistência. Entre 
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outros fatores estão os aspectos éticos e a relação médico/profissional/equipe/paciente. Está 

relacionado ao que diz respeito ao diagnóstico e tratamento diretamente no momento em que 

ele está ocorrendo (DONABEDIAN, 1988a, 1988b). 

O resultado da assistência se restringe às mudanças observadas no estado de saúde do 

paciente atribuídas à assistência prestada. Para que esta relação seja observada, é necessário 

que as demais causas de mudança, também envolvidas na obtenção do mesmo resultado, 

sejam eliminadas ou controladas (DONABEDIAN, 1988a, 1988b). 

A dimensão da influência de cada um desses aspectos nos resultados finais da 

assistência médica permanece tarefa não resolvida, mas não se pode negar a inter-relação 

entre esses fatores, ainda que de difícil mensuração (DONABEDIAN, 1992).  

Além disso, o autor ainda classifica a qualidade da assistência em decorrência do 

modo como os usuários aceitam o cuidado como qualificado, como uma legitimação dos 

indivíduos (pilar donabediano da aceitabilidade), grupos e sociedade em geral (pilar 

donabediano da legitimidade) frente ao serviço consumido (DONABEDIAN, 1990).  

Dentre esses grupos estão os profissionais e o contentamento destes se apresenta 

como um importante dado da qualidade do cuidado (DONABEDIAN, 1990). Na tríade de 

avaliação donabediana, a satisfação profissional é considerada como indicador importante da 

dimensão de resultados, pois tende a exercer impacto positivo na qualidade da assistência em 

saúde (CAMILLO et al., 2016).  

As condições para a prática profissional da enfermagem tais como: estrutura física; 

processo de trabalho; dimensionamento adequado; comunicação eficiente; bom 

relacionamento interpessoal e gestão participativa elevam o nível de satisfação do profissional 

com o trabalho (GUIRARDELLO, 2017). 

A satisfação profissional e o ambiente de trabalho entre profissionais de enfermagem 

que exercem atividades assistenciais estão intimamente ligados, sendo que os espaços das 

UTIs exigem da sua equipe elevado nível técnico-científico, habilidade, rapidez de raciocínio 

clínico, intervenções complexas e, atreladas à rigidez dos protocolos assistenciais e ao alto 

risco de mortalidade dos pacientes, podem resultar em estresse com comprometimento da 

qualidade de vida dos seus profissionais (ALVES; GUIRARDELLO, 2016).  

Evidências referentes às peculiaridades do processo de trabalho em UTI infantil estão 

disponíveis na literatura, com destaque para estudos que abordam o sofrimento profissional, 

estresse, carga de trabalho e Burnout (FACHINI; SCRIGNI; LIMA, 2017). Entretanto, nota-

se escassez de estudos comparativos com o objetivo de contextualizar a relação entre o perfil 
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do público atendido nas UTI, satisfação profissional e às condições do ambiente de trabalho 

(PAULINO et al., 2019). 

Já com relação à área de medicamentos especificamente, Donabedian (1986) aborda 

aspecto bastante pertinente em relação ao seu uso.  Há um consenso de que uma atenção 

insuficiente compromete a qualidade. Porém, quando a atenção é excessiva, pode-se dizer que 

o conjunto ou alguma de suas partes provavelmente não contribuirá à saúde do paciente. 

Ainda que desprovida de prejuízos diretos, pode-se dizer que uma atenção desnecessária 

compromete a qualidade, ao consumir tempo e dinheiro que poderiam estar empregados em 

outra situação. 

Desta forma, a criação do time teve como objetivo inicial melhorar a assistência 

prestada no uso de medicamentos na unidade neonatal, entretanto, deve-se avaliar se este 

cumpre o papel a que foi destinado, mas também avaliar se os recursos utilizados foram 

suficientes, otimizados, ou mesmo excedentes ao que se propõe. A avaliação poderá indicar 

ainda, novos caminhos e estratégias para aprimorar este processo de trabalho. 

 

1.6.9  Pesquisa Avaliativa e a Avaliação de Implantação 

Na pesquisa avaliativa é realizada um julgamento sobre práticas a partir de uma 

pergunta não respondida pela literatura da área, com relação as características desta, diante de 

um contexto específico a partir de uma metodologia científica (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Deste modo, serão identificados conceitos relacionados à apreciação normativa e a 

avaliação de implantação, definidos a seguir: 

Apreciação normativa é atividade mediante a qual se procura verificar se uma 

intervenção corresponde as expectativas. Consiste em emitir um juízo sobre a estruturas, 

processos e resultados da intervenção em comparação com as normas; se interessa pelos 

efeitos almejados pela intervenção, limitando-se a comparar os efeitos observados com os 

resultados esperados (BROUSSELLE et al., 2011). 

Já a avaliação de implantação consiste em estudar as relações entre uma intervenção 

e seu contexto, tem por objetivo apreciar o modo como em uma situação particular uma 

intervenção provoca mudanças, já que estas possam ser decididas, mas nunca implantadas 

(BROUSSELLE et al., 2011). 

Assim, a avaliação de implantação foi adotada neste estudo com o intuito que sejam 

levados em conta, toda a complexidade de relações estabelecidas dentro do processo trabalho 

do time e se a teoria com a qual se baseou e foi criado, corresponde a prática executada pelo 

grupo. Teve caráter formativo, com intuito de promover melhorias no trabalho da equipe.  
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Além disso, foi realizada uma avaliação normativa, uma vez que, consiste em fazer 

julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização 

(estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados atingidos com 

critérios e normas estabelecidas. Este tipo de avaliação também apresenta relação estreita com 

as normas e critérios estabelecidos e os efeitos da intervenção (SAMICO et al., 2010). 

A avaliação de implantação tem por objetivo estabelecer em que medida uma 

intervenção está implantada de acordo como foi concebida, correspondendo a sua adequada 

operacionalização, que depende de uma multiplicidade de agentes sociais, que podem 

interpretar os objetivos de forma diferenciada, modificando ações dependendo de experiências 

anteriores, ou mesmo oferecer resistência ao seu desenvolvimento por várias razões (VIEIRA-

DA-SILVA, 2014). Além disso, tem por finalidade delimitar fatores que facilitam ou 

comprometem a implantação de uma intervenção (BROUSSELLE et al., 2011). 

A maneira pelas quais os programas são implantados pode ser tão importante quanto 

os resultados. Em determinados momentos específicos, o processo de implantação de 

programas relacionados à saúde pode envolver a participação de diversos profissionais, 

promovendo a integração destes com gestores, onde o próprio desenvolvimento das relações 

interpessoais pode passar a ser um resultado relevante (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005). 

Além da perspectiva dos participantes, também é necessária uma comparação entre o 

que está previsto nos documentos da intervenção, com ações desenvolvidas na prática, 

investigando os efeitos e contextos da intervenção (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). A 

compreensão das diversas injunções de natureza técnica, ética ou política relacionada ao 

sucesso ou resistência organizacional torna indispensável a análise no momento de se explicar 

“o porquê e o como” da efetividade dessas ações (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005). 

Outras estratégias para avaliação da implantação devem ser incluídas tais como: a 

avaliação dos resultados a curto e médio prazo alcançados e identificação de características 

que contribuíram para o alcance dos efeitos esperados. Trata-se de testar a hipótese ainda que 

os resultados tenham sido alcançados e quais características ou fatores levaram ao alcance dos 

resultados esperados ou possíveis dificuldades (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

É pertinente efetuar uma avaliação de implantação quando os efeitos da introdução 

de uma intervenção são pouco robustos, isto é, sensíveis às variações contextuais, permitindo 

identificar melhor a dinâmica de implantação e os fatores relacionados (BROUSSELLE et al., 

2011). 

Além disso, na modalidade avaliação de implantação, é importante incluir alguns 

conceitos, definidos por Broussele et al. (2011): 
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A análise de tipo 1-a baseia-se em uma concepção dinâmica da intervenção e procura 

explicar o processo de transformação da intervenção, identificar as relações causais que levam 

à transformação da forma, da natureza e da envergadura da mesma depois de sua implantação 

em um dado contexto, isto é, busca compreender como a intervenção se adapta ao contexto, 

que além de modificar a intervenção contribui diretamente para o processo de implantação 

(barreiras e fatores facilitadores da implantação). 

A análise de tipo 1-b visa explicar as diferenças entre a intervenção planejada e 

aquela realmente implantada. Ajuda a compreender as variações observadas no grau de 

implantação e deve seguir as seguintes etapas: descrever a teoria do programa (componentes); 

conhecer as práticas necessárias para a implantação; e aquelas habituais nas áreas 

teoricamente atingidas pela intervenção; e uma análise da variação na implantação em função 

das características do contexto.  

A análise do tipo 2 relaciona as variações no nível de implantação de uma 

intervenção com os efeitos observados. Permite distinguir os componentes mais susceptíveis à 

obtenção dos resultados e contribui para interpretá-los das avaliações de impacto. Contribui 

para se evitar medir os efeitos de uma intervenção que não está adequada ou suficientemente 

implantada.  

A análise do tipo 3 é útil quando se quer documentar e explicar a dinâmica interna de 

uma intervenção, pois analisa a influência da interação entre o programa e o contexto, de 

forma a identificar os fatores contextuais que podem contribuir para a obtenção do pleno 

potencial da intervenção.  

Assim, na avaliação de implantação são investigadas as relações entre a implantação, 

os efeitos e os contextos nos quais ocorre a intervenção. Já na avaliação do grau de 

implantação é feita uma comparação entre o que está previsto nos documentos da intervenção, 

com ações desenvolvidas na prática (BROUSSELLE et al., 2011), onde é necessária uma 

descrição dos principais componentes do plano de intervenção, e em seguida atribui-se uma 

pontuação máxima para cada um destes (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Na avaliação do grau de implantação são necessários alguns pontos: o contexto da 

implantação que influenciou na variação do grau de implantação; a medida que a variação do 

grau de implantação influenciou nos efeitos da intervenção (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Este tipo de avaliação permite aumentar a utilidade dos resultados das pesquisas 

avaliativas. Traz informações sobre os meios mais suscetíveis de se beneficiar de uma 

intervenção, precisando também o modo como variações do grau de implantação de uma 

intervenção atuam sobre os efeitos desta. Difere das abordagens descritivas, uma vez que 
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contribui para a reflexão sobre os principais desafios que devem ser levados em conta quando 

se quer reduzir os riscos de fracasso das intervenções que visam a mudança (BROUSSELLE 

et al., 2011). 

Diante do exposto,  foram elaboradas as seguintes perguntas avaliativas:  

- Qual o grau de implantação do processo de trabalho do time de medicação da unidade 

neonatal? 

- Quais os fatores do contexto que influenciam na implantação do processo de trabalho do 

time de medicação? 

- O grau de implantação do processo de trabalho do time de medicação influencia nos efeitos 

observados? 

 

2  MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Com relação a estratégias e desenhos relacionados à pesquisa, estas correspondem a 

possíveis maneiras de mobilizar recursos teóricos e técnicos visando responder à pergunta de 

investigação, deve ser considerado relevante para o processo de investigação a mobilização de 

todas as técnicas possíveis para analisá-lo. Dependerá dos objetos do estudo e do contexto em 

que ele se insere, necessitando, muitas vezes de múltiplas estratégias metodológicas 

(qualitativas ou quantitativas) para o julgamento do elemento avaliado (HARTZ; VIEIRA-

DA-SILVA, 2014). 

Nesse sentido, foi realizada uma revisão integrativa (Anexo A), a fim de caracterizar a 

produção científica com foco no processo de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde, 

com intuito de conhecer melhor a intervenção, para os quais podem ser identificadas 

estratégias de pesquisa, incluindo métodos e técnicas; além de componentes avaliados, bem 

como características das publicações. 

Diante disso, para este estudo foi realizada uma avaliação normativa da estrutura e 

processo relacionado ao processo de trabalho do time de medicação, onde a primeira trata-se 

de saber em que medida os recursos são empregados de modo adequado para atingir os 

resultados esperados. A apreciação do processo procura identificar em que medida os serviços 

são adequados para atingir os resultados esperados. Em ambos são comparados os serviços 

oferecidos pela intervenção com critérios e normas pré-determinadas (HARTZ, 1997). 

Os critérios e as normas nos quais se apoiam as avaliações normativas podem ser 

derivadas dos resultados da pesquisa avaliativa ou de outros tipos de pesquisa, ou 

fundamentadas no julgamento de experts na área. Todas as avaliações normativas se apóiam 



51 

 

 

no postulado de que existe uma relação forte entre o respeito aos critérios e às normas 

escolhidas e os efeitos reais do programa ou da intervenção (HARTZ, 1997). 

Além da avaliação normativa, foi realizada uma avaliação de implantação e para 

definir a tipologia da avaliação foi necessário levar em conta alguns fatores: do foco e 

objetivos da avaliação; envolvimento do contexto; envolvimento dos potenciais usuários 

dessa avaliação; e da posição do avaliador, se interno ou externo à intervenção 

(FERNANDES; RIBEIRO; MOREIRA, 2011). 

Assim, considerando os objetivos da avaliação; foi definido o foco na avaliação 

formativa, com meta na gestão e no funcionamento da intervenção; análise do contexto e a 

opinião dos interessados, com avaliadores internos. 

 Com relação à utilização de avaliadores internos, esta prática facilita o entendimento 

do contexto daquela realidade ou prática, e fortalece a avaliação formativa, entretanto, 

dificulta no distanciamento necessário para análise dos dados. Para redução do foco no 

pesquisador, foram utilizados 3 assistentes de pesquisa por ocasião das entrevistas, que foram 

treinados pela pesquisadora principal. 

Além disso, foram descritos os determinantes contextuais, ao longo do tempo da 

intervenção após sua implantação e suas possíveis variações, bem como a análise de práticas 

do processo de trabalho do time de medicação, por meio da construção de dimensões, 

subdimensões e matrizes de informação.  

Desta forma, o desenho do estudo se configura da seguinte forma: pesquisa avaliativa, 

com a avaliação normativa e formativa, na modalidade avaliação de implantação do tipo                                                                                                                                       

1-b, a fim de avaliar ex-post o processo de trabalho do time de medicação, iniciado há cerca 

de 10 anos, a partir de um modelo teórico, onde os componentes da intervenção tem por base 

a avaliação da qualidade do serviço de saúde sugerido por Donabedian. Foi realizado um 

estudo de caso único, com níveis de análise imbricados. 

 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

As técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa incluíram formulários, 

construídos para a coleta de dados quantitativos no prontuário (Apêndices A e B). Outra 

técnica utilizada no estudo consistiu na realização de 2 oficinas de consenso, com registro de 

dados em um diário de campo, para validação do modelo lógico e matriz de julgamento pelos 

enfermeiros do time. 

Além disso, foi utilizada a observação direta, orientada por meio dos seguintes 

roteiros: relacionado ao processo de trabalho do time de medicação (Apêndice C) baseado no 
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sistema de medicação proposto pela Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) (transcrição, prescrição, aprazamento, preparo e dispensação e 

monitoramento de EAM); e outro relacionado ao ambiente de preparo de medicação (sala de 

medicação) (Apêndice D), construído a partir da legislação pertinente ao tema: RDC nº 50 

que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (BRASIL, 2002) e a 

RDC nº 45 que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de utilização das soluções 

parenterais e serviços de saúde (BRASIL, 2003). 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas quanto ao perfil socioprofissional e 

atividades relacionadas ao processo de trabalho dos enfermeiros do time de medicação 

(Apêndice E). Para tal foi construído um roteiro em que a primeira parte foi destinada a itens 

relacionados ao perfil dos participantes do estudo, com dados profissionais. Todos os 

enfermeiros que compõem o time de medicação foram incluídos no estudo e excluídos 

aqueles em licença médica ou ausentes por qualquer motivo durante o período da coleta de 

dados. 

A segunda parte foi fundamentada no modelo conceitual de Donabedian com questões 

relacionadas ao contexto, estrutura, processo e efeitos do trabalho do time de medicação com 

base no Modelo lógico operacional construído. O objetivo desta etapa foi contemplar todas as 

dimensões, componentes e práticas relativas ao processo de trabalho do grupo.   

Além disso, foi construído um instrumento contemplando outro informantes-chave que 

é o gestor, que recebe a denominação de coordenador do setor de enfermagem e do time de 

medicação (Apêndice F).  

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra e realizadas por 3 

assistentes de pesquisa treinados. O entrevistado foi informado sobre os objetivos e finalidade 

da pesquisa e assinou um consentimento por escrito no caso de aceite em participar da 

pesquisa. Foram garantidas a livre participação e o anonimato, este último por meio de um 

código alfanumérico composto pela letra T (Time) e um número arábico de acordo com a 

sequência de realização das entrevistas.  

Acrescenta-se a utilização também a pesquisa documental e para esta fase foi utilizado 

um Roteiro para pesquisa documental (Apêndice G), para dados primários de documentos 

relacionados ao processo de trabalho do time de medicação, e o diário de campo para os dados 

secundários, que foram extraídos de documentos oficiais, relatórios, sistemas de 

informação/banco de dados oficiais do governo ou da própria instituição. 
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2.3 ANÁLISE DE DADOS 

Tratando-se especificamente da análise de dados do estudo, foram utilizadas dois 

tipos: 

Foi utilizada a análise de conteúdo, baseada em Bardin (2011) como uma técnica da 

análise qualitativa. Assim, nesta fase foi realizado o ordenamento do material empírico 

coletado que possibilitou a identificação de convergências e divergências entre os discursos 

dos profissionais de saúde comparadas com as entrevistas, diário de campo, oficinas de 

consenso, roteiro de observação, e evidências retiradas da pesquisa documental (HARTZ; 

VIEIRA-DA-SILVA, 2014).  

A triangulação feita entre as evidências encontradas e as diversas fontes de informação 

tem por objetivo reduzir os vieses do estudo e construir um objeto de análise coerente com os 

objetivos do estudo (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014).  

Foi realizada uma combinação de métodos e técnicas qualitativas e quantitativas a fim 

de caracterizar diferentes faces de um mesmo fenômeno, com dados adicionais permitindo 

uma visão mais abrangente.  

Na vertente qualitativa a intenção foi obter percepções dos gestores, profissionais, em 

contexto específico do processo de trabalho do time de medicação, permitindo descrições 

detalhadas sobre como os diferentes atores realizam suas atividades e se relacionam entre si e 

com o sistema de medicação da unidade. Já na perspectiva quantitativa, o intuito foi mensurar 

o grau de implantação e alguns efeitos da intervenção. Para a análise de dados coletados 

quantitativamente, estes foram armazenados no formulário do Google Docs® e enviados a 

uma planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2010® que funcionou como um banco de 

dados. Foi submetido a tratamento estatístico descritivo por meio de frequências absolutas e 

relativas. Todos os resultados foram organizados e apresentados por meio de figuras, quadros, 

tabelas.  

Dentro da tipologia dos métodos mistos, foi utilizada a complementaridade, a fim de 

explorar diferentes facetas do objeto, onde fontes e técnicas se complementam, permitindo 

maior compreensão dos achados. Os dados para a pesquisa qualitativa foram coletados 

primeiro e logo depois os dados quantitativos da pesquisa. A coleta de dados foi realizada de 

julho a dezembro de 2020. 

A complementariedade tem por objetivo o exame das diferentes facetas de um 

fenômeno, ilustrando e clarificando os resultados de um método com resultados de outro 

método (GREENE; CARACELLI; GRAHAM, 1989; VASCONCELOS, 2014).  
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Esta modalidade tem por finalidade aumentar a inteligibilidade, relevância e validade 

de conceitos e resultados da pesquisa por capitalização das forças inerentes aos métodos 

escolhidos, concentrando-se na elaboração, melhoria, ilustração e esclarecimento de 

resultados dos dois métodos; além de confrontar dados obtidos em todas as fases precedentes, 

compreendendo os resultados quantitativos e qualitativos como dois tipos diferentes de dados 

(bi-dados) com perspectivas específicas do mesmo objeto de estudo (MOSCOSO, 2017).  

Para Yin (2005), quanto maior o nível de sobreposição e/ou complementariedade dos 

itens, maior será o nível de integração das diferentes técnicas de pesquisa. 

Para Small (2011), a ideia básica é garantir a complementariedade das técnicas: 

utilizar as vantagens analíticas de cada perspectiva para produzir um estudo mais robusto do 

que seria realizado de forma unilateral (apenas quanti ou apenas quali).  

O quadro 1 apresenta as técnicas, instrumentos de pesquisa e análise de dados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Objetivos específico, técnicas, instrumentos de pesquisa e análise de dados 

Objetivos Específicos da 

Pesquisa 

Técnicas de 

Pesquisa 

Instrumentos de 

Pesquisa 

Análise 

dos 

dados 

Descrever as etapas 

relacionadas ao processo de 

trabalho do time de 

medicação da unidade 

neonatal. 

 

 

 

 

 

Pesquisa  

documental (todos 

os documentos 

utilizados, criados 

ou que dizem 

respeito ao grupo,   

literatura  e 

legislação 

pertinente ao 

processo de 

trabalho do time) 

Roteiro para pesquisa 

documental (Apêndice 

G) 

 

Diário de Campo Análise 

de 

Conteúdo 

(Qualitati

va) 

 
Entrevistas com os 

enfermeiros do 

time 

Roteiro de Entrevistas 

semiestruturado 

(Apêndice E) 

Observação direta 
Roteiro de Observação 

(Apêndice C e D) 

Descrever o contexto do 

processo de trabalho do 

time de medicação da 

unidade neonatal. 

Pesquisa  

documental 

Roteiro para pesquisa 

documental (Apêndice 

G) 

Diário de Campo 

Análise 

de 

Conteúdo 

(Qualitati
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 Entrevistas com os 

enfermeiros do 

time e coordenador 

de enfermagem  do 

time 

Roteiro de Entrevistas 

semiestruturado 

(Apêndice E e F) 

va) 

 

 

 

Determinar o grau de 

implantação do processo de 

trabalho do time de 

medicação 

Pesquisa  

documental 

 

 

Roteiro para pesquisa 

documental (Apêndice 

G) 

Diário de Campo 

Análise 

estatística 

descritiva 

(Quantitat

ivo) 

 

 

 

 

 

Análise 

de 

Conteúdo 

(Qualitati

va) 

 

Observação direta 
Roteiro de Observação 

(Apêndice C e D) 

Entrevistas com os 

enfermeiros do 

time e coordenador 

de enfermagem  do 

time 

Roteiro de Entrevistas 

semiestruturado 

(Apêndice E e F) 

Oficinas de 

Consenso 

Diário de Campo 

Analisar a influência do 

grau de implantação nos 

efeitos observados no 

processo de trabalho do 

time de medicação da 

unidade neonatal. 

Entrevistas com os 

enfermeiros do 

time 

 

Roteiro de Entrevistas 

semiestruturado 

(Apêndice E) 

 

Análise 

de 

Conteúdo 

(Qualitati

va) 

 
Observação direta Roteiro de Observação 

(Apêndice C) 

 

Pesquisa 

documental em 

prontuários 

Formulário de dados 

clínicos de recém-

nascido internados na 

UTIN (Apêndice A) 

 

Formulário de coleta de 

dados de erros de 

medicação ou quase 

erro na prescrição 

médica dos recém-

nascidos internados na 

unidade neonatal 

(Apêndice B) 

 

 

 

Análise 

estatística 

descritiva 

(Quantitat

ivo) 

 

Analisar a influência do 

contexto na implantação do 

processo de trabalho do 

time de medicação da 

unidade neonatal 

Entrevistas com os 

enfermeiros do 

time e coordenador 

de enfermagem  do 

time 

Roteiro de Entrevistas 

semiestruturado 

(Apêndice E e F) 

 

Análise 

de 

Conteúdo 

(Qualitati

va) 
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Observação direta Roteiro de Observação 

(Apêndice C) 

 

 

 

 

 

Análise 

estatística 

descritiva 

(Quantitat

ivo) 

 

Pesquisa 

documental 

(documentos 

oficiais, relatórios, 

sistemas de 

informação/banco 

de dados oficiais 

do governo ou da 

própria instituição) 

Roteiro para pesquisa 

documental (Apêndice 

G) 

 

Diário de Campo 

 

 2.4  DESENHO DO ESTUDO 

Por se tratar de uma intervenção peculiar foi adotado como desenho do estudo, o 

estudo de caso, que é uma forma útil de explorar fenômenos que não foram rigorosamente 

estudados e tem importante papel de tornar claros conceitos ou elucidar as formas de obtê-los, 

além de possibilitar um aprofundamento quando há um número limitado de indivíduos ou 

grupos investigados (POLIT; BECK, 2011). 

Este tipo de estudo é um desenho que têm sido amplamente utilizados para as 

avaliações de implantação, pois permitem explicar as relações entre o grau de implantação e 

os contextos políticos e organizacionais locais, analisando os processos de propostas 

administrativas (YIN, 2015).  

Além de sua potencialidade para descrever o contexto real em que se dá a intervenção 

e sua capacidade em explorar situações específicas, o estudo de caso é fundamental na 

pesquisa avaliativa, ao identificar na realidade estudada inter-relações entre os pressupostos 

teóricos e as práticas concretas de serviços e programas. Por isso, é denominado de 

abordagem baseada em teoria, que será expressa por meio do modelo lógico da intervenção 

(YIN, 2015). 

O estudo de caso é apropriado quando a análise está centrada nas dinâmicas de 

interação entre os participantes da intervenção, e no caso de uma avaliação de implantação. 

Neste caso foi utilizado o estudo de caso único (unidade neonatal), onde a unidade de análise 

é o time de medicação, com níveis de análise imbricados, a fim de observar comportamentos e 

processos organizacionais em vários níveis (comportamento de participantes e gestores) 

(BROUSSELLE et al., 2011). 
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O estudo tipo “caso único” foi escolhido por ser uma estratégia de pesquisa empírica 

sobre um fenômeno que dificilmente pode ser isolado ou dissociado de seu contexto e que só 

ocorre nesta unidade neonatal. Além de oferecer um potencial elevado de “generalização 

lógica” ou teórica, as conclusões poderão eventualmente servir para explicar um grande 

número de situações análogas (YIN, 2005). 

 

2.5  CENÁRIO DO ESTUDO 

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

Perinatal do HUPE da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 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, de grande porte, com todas as especialidades e possui 

um prédio anexo denominado Núcleo Perinatal , onde a unidade neonatal está inserida. 

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

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

para emergências obstétricas. 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 RNs graves que necessitam de 

terapia medicamentosa. 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 

mulheres com intercorrências no aleitamento materno 

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

leitos distribuídos em duas áreas de tratamento intensivo denominadas: Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) 1 e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 2; além de uma unidade intermediária 

(UI).  

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

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

nascimento menor que 1500 gramas, e prematuros que também demandam cuidados 

intensivos, mas que geralmente encontram-se mais lábeis, devido aestas condições. 
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A UI conta com 9 leitos, tem como perfil de clientela, RN ou lactentes que evoluíram 

para uma melhora durante sua estadia na unidade neonatal e não necessitam mais de cuidados 

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

encaminhados ao alojamento conjunto ou receberem alta, em geral por motivo de recuperação 

nutricional; ou RN que não tenham condições de ficar em alojamento conjunto com suas 

mães, por motivo avaliado pela equipe daquele setor. 

A equipe de enfermagem é composta apenas por servidores públicos e contratos 

temporários, e constituída por enfermeiro coordenador, rotina e plantonistas; além de técnicos 

de enfermagem diaristas e plantonistas que se revezam em turnos de 12 horas fazendo rodízio 

a cada 60 horas, podendo ser do serviço diurno ou noturno da unidade.  

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

secretárias, fisioterapeutas e médicos neonatologistas. Outras especialidades de profissionais 

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

intermédio de pareceres ou como visitantes. 

Com a apropriação do cenário do estudo, cabe então um aprofundamento das 

circunstâncias que envolvem o processo de trabalho do grupo. 

 

2.6  ESTUDO DO CONTEXTO 

Os círculos daqueles que participam das decisões e/ ou são afetados pelo uso das 

tecnologias (intervenções) é muito amplo, incluindo profissionais, gestores de sistemas e 

serviços de saúde, pesquisadores e pacientes. O contexto e os objetivos da avaliação de uma 

tecnologia determinam os métodos utilizados e a abrangência da avaliação. Mostra-se 

fundamental deixar explícito o contexto que orientou a avaliação, para que os leitores e 

usuários da avaliação possam verificar se o seu resultado, o produto, é relevante para suas 

questões apontadas na concepção da intervenção (AKERMAN; FURTADO, 2016).  

A descrição do contexto permite situar uma dada realidade encontrada no tempo e no 

espaço, em relação aos fatores institucionais, bem como interesses políticos e pessoais 

envolvidos no nível local. É importante descrevê-lo como passo inicial do percurso 

metodológico, que buscará compreender sua influência no grau de implantação da intervenção 

(VITORINO, 2017).  

Como vimos anteriormente, a avaliação da implantação visa, entre outras coisas, 

definir a influência dos fatores contextuais no grau de implantação da intervenção. Para tal é 

necessário avaliar o melhor modelo para análise (HARTZ, 1997). 
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Dentre eles está o modelo estrutural caracterizado por uma série de características de 

uma organização relacionadas aos: atributos e os contextos organizacionais; e propriedades 

dos gestores (HARTZ, 1997). No contexto organizacional os gestores ou instâncias do setor 

saúde tem governabilidade para mudá-los (SANTOS; CRUZ, 2014). 

No modelo político, um contexto favorável à implantação e à eficácia de uma 

intervenção depende da abordagem de três fatores: de um suporte importante dado à 

intervenção pelos agentes de implantação; do exercício, por estes, de um controle capaz de 

operacionalizar e tornar eficaz a intervenção; e de uma forte coerência entre os motivos 

subjacentes ao suporte que eles dão à intervenção e os objetivos que ali estão associados. As 

dificuldades ligadas à implantação de uma intervenção não dependem de uma ineficácia do 

processo de planejamento ou do sistema de controle, mas sim de interesses particulares dos 

atores influentes na organização (HARTZ, 1997). 

Assim, destaca-se um modelo inspirado na abordagem política e estrutural 

(organizacional) onde a organização é uma arena política no interior da quais os atores 

perseguem estratégias diferentes, que pode funcionar em sinergia ou em antagonismo na 

atualização de estratégias dos autores (HARTZ, 1997). 

Deste modo, com base na tipologia da avaliação de implantação e com vistas ao 

desenvolvimento do modelo 1-b, para avaliar a influência do grau de implantação nos efeitos 

observados no time de medicação, foi analisado o contexto interno, entendido como uma 

organização macropolítica, descrito por meio do ponto de vista político-organizacional, a 

partir das dimensões estrutura organizacional, governabilidade e gestão do time. 

Além disso, foi descrito o contexto externo do time por meio de dados demográficos, 

socioeconômicos da população do estado e município do RJ e dados epidemiológicos de 

recém-nascidos internados em UTIN no estado do RJ. 

A análise do contexto auxiliará na compreensão do grau de implantação e para coleta 

de dados foram utilizados roteiros de entrevistas (Apêndices E e F) e de pesquisa documental 

(Apêndice G). Assim, foi construído um quadro resumitivo do contexto externo e político-

organizacional. 
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Quadro 2 - Análise do contexto político-organizacional e externo 

Contextos Dimensões Subdimensões Critérios/ Indicadores 

Político-

organizacional 

Estrutura 

organizacional 

Organização hierárquica Organograma 

Perfil da Clientela 
Perfil das internações do 

HUPE e UTIN 

Governabilidade 

Recursos financeiros 

destinados ao uso de 

medicamentos na unidade 

neonatal 

Orçamento 

Gestão do Time Gerência e Planejamento 
Indicadores de qualidade; 

planejamento participativo 

Externo Dados demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos 

 

2.7  INTERESSADOS NA AVALIAÇÃO 

Há uma dimensão subjetiva no processo de avaliação que não pode ser desprezada e 

que conforma tanto o corte do objeto e dos objetivos, quanto o modelo teórico que serve de 

parâmetro de referência, quando se estabelecem comparações no processo avaliativo 

(HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Faz parte desta dimensão, os interessados na avaliação, chamados stakeholders, que 

têm objetivos e percepções distintas em relação aos serviços de saúde, e geralmente dão 

prioridade a aspectos diferentes quando avaliam a qualidade das ações de saúde. Assim, não 

só para democratizar as avaliações que pretendem influenciar processos de tomada de decisão, 

é necessário considerar diversos atores envolvidos, uma vez que amplia o poder de avaliação 

de desvendar distintos aspectos de uma intervenção, incluindo alguns efeitos (SERAPIONE, 

1999). 

Como conseqüência do envolvimento destes, espera-se também o aumento do 

conhecimento de todos os envolvidos na avaliação sobre a intervenção, e o desafio é a 

conciliação de diferentes visões e objetivos sobre o objeto nesse processo iterativo 

(BROUSSELLE et al., 2011). 

Assim, foram considerados os profissionais que perpassam pelo time de medicação, e 

gestores, como interessados na avaliação, e que efetivamente podem utilizar os resultados de 

acordo com o lugar que ocupa e seus interesses na avaliação, conforme o quadro 3. 
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Quadro 3 – Interessados da avaliação 

Atores Interesses na avaliação 
Responsabilidade 

na avaliação 
Uso dos achados 

Diretor do 

Hospital  

Qualificar a assistência 

prestada no uso de 

medicamentos na 

instituição 

Autorizar a execução 

de todas as etapas do 

estudo 

Divulgar os achados do 

estudo na instituição e 

replicá-los 

Coordenador 

do Serviço 

Aperfeiçoar as atividades 

do time, melhorando a 

qualidade da assistência 

prestada no uso de 

medicamentos. 

 

Elaborar estratégias para 

a implantação do 

processo de trabalho do 

time de medicação. 

Disponibilizar as 

informações 

necessárias para o 

projeto de avaliação. 

 

 

Facilitar e colaborar 

com a avaliação 

Gerir as informações 

decorrentes dos resultados 

obtidos na avaliação, 

aplicando-as nas rotinas 

do serviço. 

 

Mobilizar os profissionais 

de saúde envolvidos no 

processo de medicação  

Enfermeiros 

do Time de 

medicação 

Melhorar o processo de 

trabalho do time com 

ações voltadas para a 

segurança do RN. 

 

 

Disponibilizar as 

informações 

necessárias no 

projeto de avaliação.  

 

 

Participar ativamente 

de todas as etapas da 

avaliação. 

 

Ajustes nos processos de 

trabalho, mobilização para 

aplicação do processo 

avaliativo na rotina do 

serviço. 

 

Monitorar e avaliar a 

assistência prestada com 

medicamentos na unidade  

 

 

Recém-

nascidos 

Receber uma assistência 

de qualidade voltada para 

uso de medicamentos no 

setor 

População-alvo do 

time de medicação, 

que também fornece 

dados para o estudo. 

Sofrer menos EAM 

(redução dos eventos 

adversos relacionados a 

medicamentos) 

 

 

2.8  ABORDAGEM COLABORATIVA 

Os stakeholders são importantes no processo avaliativo, uma vez que a construção 

participativa fundamentada em uma abordagem formativa, enfatizando a relevância da 

perspectiva daqueles beneficiados pelo projeto, o aprendizado e a melhoria dos processos 

organizacionais envolvidos e a própria avaliação. Embora, a equipe de avaliadores tenha 

autonomia decisória e responsabilidade técnica sobre o processo, a busca por uma 

interlocução com os diversos atores-chave deve ser desenvolvida como ações estratégicas, 

como a construção do Modelo lógico, fase onde ocorre a identificação dos stakeholders, a 

descrição da intervenção, definição do escopo da avaliação, até a caracterização do grau de 

implantação e a elaboração das recomendações (CARDOSO et al., 2019).   
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 Deste modo, os stakeholders devem participar de todas as etapas mencionadas, onde 

os avaliadores estabelecem laços com estes a fim fortalecer o desenho da avaliação, a coleta 

de dados e compreensão dos resultados (RODRIGUEZ-CAMPOS, L; RINCONES-GOMEZ, 

R, 2013). 

 Assim, para construção destas etapas os stakeholders foram convidados a manifestar 

sua opinião tanto sob a forma de entrevistas quanto ao processo de trabalho do time quanto a 

na elaboração do modelo lógico, matrizes e recomendações do estudo. 

Na participação colaborativa é possível destacar algumas condições facilitadoras para 

apoiar os processos em avaliação. A construção do Modelo Lógico e sua posterior pactuação 

junto aos principais interessados nos seus locais de implantação, permite uma aproximação 

dos avaliadores com os implementadores. O Modelo é uma ferramenta importante de 

comunicação entre os diversos atores, serve de apoio no processo, na medida em que nele se 

encontram descritos os insumos e as ações necessários para alcançar os efeitos a curto, médio 

e longo prazo. Ainda é, uma ferramenta de monitoramento do processo de implantação 

(CARDOSO et al., 2019).  

 

2.9  MODELO LÓGICO  

 Para iniciar o processo de avaliação de implantação foi necessária inicialmente, a 

construção de um modelo, definindo um fundamento lógico e uma visão geral das ações que 

são desenvolvidas pelo grupo (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). Além de possibilitar a 

ligação do processo aos resultados através de uma seqüência de passos, valorizando a 

interação de efeitos dos componentes (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 1999). 

Na elaboração são estabelecidos o ponto de partida ou a linha de base, assim como as 

metas e indicadores que deverão ser acompanhados durante o processo, e avaliados ao final de 

determinada intervenção. É uma lógica horizontal que explica como os resultados do projeto 

foram expressos de forma clara, realista e verificável (MINAYO, 2011). 

Este modelo apresenta-se como uma estrutura de referência para as avaliações. É o 

primeiro passo no planejamento de avaliação, constituído dos componentes, forma de 

operacionalização, e todas as etapas necessárias à transformação dos objetivos e metas. A 

participação dos profissionais envolvidos, e revisão de literatura são indispensáveis nesta 

etapa (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Além disso, a construção deste permite ainda: documentar o sentido de uma 

intervenção graças à conceitualização dos vínculos entre as estruturas, os processos e os 
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resultados; descrever os recursos disponíveis; efeitos; objetivos que prentende alcançar; 

fatores contextuais que influenciam a intervenção; e avaliar a diferença entre a intervenção 

como foi prevista e a de que fato está implantada, servindo de guia para apreciação normativa 

(BROUSSELLE et al., 2011). 

Para a modelização podem ser considerados três modelos principais: modelo causal 

que representa o problema a ser corrigido e suas causas; o modelo lógico teórico que 

representa o caminho lógico entre as causas imediatas e as causas distantes focalizadas pela 

intervenção; e o modelo lógico operacional que foi utilizado para descrever o processo de 

trabalho do time de medicação em que se estabelece o vínculo entre as estruturas e os 

processos, e isso até o primeiro resultado, ou seja, até a primeira mudança processada, 

descrevendo o funcionamento real da intervenção que foi implementada (BROUSSELLE et 

al., 2011). 

O modelo escolhido para este estudo representa a maneira como a intervenção deveria 

permitir alcançar os objetivos, representando os recursos necessários, os processos 

implementados, e a representação de fatores contextuais da intervenção (BROUSSELLE et 

al., 2011) e compreenderá três etapas: identificação e descrição dos documentos oficiais e da 

literatura disponível sobre a intervenção; descrição e delimitação da intervenção; atividades e 

objetivos (VITORINO, 2017). 

Além disso, a construção do modelo teve por objetivo explicitar problemas, os 

componentes,  as condições do contexto, o conteúdo do programa, e os atributos necessários 

para produzirem isolada ou integradamente os efeitos esperados (MEDINA et al., 2005). 

A identificação de cada um dos componentes do modelo, levou em conta a formulação 

dos seguintes questionamentos propostos em Hartz e Vieira-da-Silva (2014): a realização de 

cada atividade é possível a partir dos recursos listados? As atividades propostas atendem aos 

componentes do programa? As atividades possibilitam o alcance dos resultados? É possível a 

produção de impacto do programa com os resultados alcançados? 

Assim, o modelo lógico operacional foi constituído pelos componentes; 

práticas/atividades; objetivos; e fatores contextuais relacionados ao processo de trabalho do 

time de medicação (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014), produzido inicialmente, a partir de 

um estudo descritivo do processo de trabalho do time de medicação realizado pela autora, 

durante a dissertação de mestrado (ALMEIDA, 2013b). 

Entretanto, a fim de complementar o modelo, a coleta de dados contou também com 

uma pesquisa de todos os documentos utilizados, criados ou que dizem respeito ao grupo: 

POPs; instrumentos de comunicação; atas de reunião do time; impressos;  literatura e 
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legislação pertinente (MINAYO, 2016), e para tal foi utilizado um roteiro de pesquisa 

documental (Apêndice G)  

  Além disso, a elaboração dessa etapa também contou com a participação ativa dos 

responsáveis envolvidos no processo, os stakeholders. A consulta e as considerações foram 

realizadas pessoalmente (SAMICO et al., 2010) com os enfermeiros do time de medicação, e 

coordenador de enfermagem do setor, por meio de entrevistas e a partir da apresentação do 

modelo inicial construído. 

 Desta maneira, a modelização é fundamental para incorporar novas informações e 

pontos de vista, dos interessados na área. O intuito, assim, é de aumentar a validade do 

constructo e fortalecer a replicação analítica dos estudos de caso, desenho de pesquisa que 

parte da teoria para a empiria (YIN, 2015). Métodos participativos têm sido utilizados com 

essa finalidade. 

 Já a fase de validação do modelo contribuiu para aprimorar ainda mais o debate, 

fortalecendo a aprendizagem dos envolvidos sejam pesquisadores, gestores, e profissionais 

envolvidos; além de ampliar a validade interna do documento e abrir uma oportunidade para o 

diálogo entre a teoria e a crítica, a respeito de convicções, experiências e conhecimentos 

(BROUSSELLE et al., 2011). Deste modo, a avaliação coletiva, de forma organizada e com 

métodos adequados tem maior precisão que o julgamento individual, uma vez que foram 

diferentes olhares envolvidos na discussão. 

 Assim sendo, foram realizadas oficinas de consenso por turno de trabalho com os 

informantes-chave selecionados (24 enfermeiros do time 1 coordenador de enfermagem do 

setor). Nestas oficinas, o modelo foi validado. Para tanto, considerou-se os seguintes critérios: 

clareza na descrição dos objetivos do programa; definição das metas plausíveis; atividades 

para operacionalização do programa escritas de forma coerente e objetiva; recursos 

necessários bem definidos para realização das ações. Os itens que apresentaram maior 

consenso passaram a compor o modelo avaliativo definitivo. 

  O modelo final teve como primeiro componente a estrutura, em que os protocolos 

devem estar disponíveis para todas as fases do sistema de medicação (BRASIL, 2013b), bem 

como instrumentos de controle de qualidade e comunicação de informações importantes 

relacionadas ao uso de medicamentos, onde a ocorrência de um desvio da qualidade, em 

qualquer etapa, deve ser obrigatoriamente relatada, descrita pela equipe de enfermagem 

(BRASIL, 2003). 

Outro item previsto foram os recursos materiais, que de acordo com a legislação da 

área, são indispensáveis para uso seguro de medicamentos previsto (BRASIL, 2003), assim 
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como os recursos humanos para assistência segura de RN em unidade neonatal descritos na 

Portaria nº 930 de 10 maio de 2012 e RDC 45 de 12 março de 2003; além disso, essa 

resolução (BRASIL, 2003) ainda preconiza que somente o enfermeiro, dentro da equipe de 

enfermagem, é o responsável pelo preparo de soluções parenterais em sala exclusiva, com 

tamanho mínimo estabelecido pela RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002).  

Acrescenta-se que estabelecimentos que realizam atividades especializadas relativas a 

uma ou mais unidades funcionais, devem dispor de recursos materiais e humanos compatíveis 

à prestação de assistência (BRASIL, 2002). 

Conforme o exposto, a disponibilidade e a suficiência de alguns itens são muito 

importantes dentro do funcionamento do time, entretanto a adequação, e a utilização de 

maneira oportuna, representam ações importantes relacionadas ao processo.  

Nesse sentido, estão a necessidade de equipamentos, mobiliários, material permanente 

(BRASIL, 2002), iluminação e recursos materias (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003) em 

funcionamento adequado para realização das atividades do grupo. Além do planejamento das 

atividades do time de acordo as atualizações vigentes e o registro de informações em 

instrumentos de comunicação disponíveis no setor (BRASIL, 2003). 

A construção e revisão de protocolos, normas e materiais relacionados ao uso de 

medicamentos estão previstos na legislação. O enfermeiro deve regularmente desenvolver, 

rever e atualizar os procedimentos escritos relativos aos cuidados com o paciente sob sua 

responsabilidade (BRASIL, 2003). Todas as fases de organização e gerenciamento de 

medicamentos na instituição deve seguir um plano, política, procedimento ou outro 

documento (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2014). 

  Outro item importante é a participação dos enfermeiros em capacitações, prevista nos 

Protocolos básicos de segurança do paciente: prevenção de quedas, identificação do paciente e 

segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2013b), e indica 

que o estabelecimento de saúde deve proporcionar aos profissionais de saúde, anualmente, 

educação permanente e treinamento em uso seguro de medicamentos; além da RDC 45 de 12 

de março de 2003 (BRASIL, 2003) que determina que todo profissional envolvido deve 

conhecer os princípios básicos de preparo e administração das soluções parenterais e receber 

treinamento inicial e continuado, garantindo a sua capacitação e atualização. 

Além disso, a JCI (2014) descreve o sistema de medicação em algumas etapas 

diretamente envolvidas com as atividades do time: prescrição e transcrição; preparo e 

dispensação; monitoramento de erros de medicação e quase erros. 
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Estas etapas estão diretamente relacionados com o trabalho do grupo: a construção de 

mapas e etiquetas (transcrição); o aprazamento e a revisão (prescrição); e conferência dos 

medicamentos recebidos pelo serviço de Farmácia e o preparo de medicamentos (preparo e 

dispensação). Deste modo, são etapas importantes previstas na literatura e que devem ser 

realizadas de acordo com protocolos definidos pela instituição, com vistas à segurança no uso 

de medicamentos no setor. 

Com relação aos resultados, os efeitos dos medicamentos sobre os pacientes devem ser 

monitorados pela instituição tanto quanto as RAMs quanto aos erros de medicação (JCI, 

2014; BRASIL, 2013b; BRASIL, 2003). Além disso a NCCMERP (2001) define os tipos de 

erros com medicamentos, condição indispensável para EAM notificáveis.  

Um outro resultado importante é a satisfação profissional, uma vez que a partir dela, 

direta ou indiretamente, emerge a necessidade de melhorar os cenários de prática com base 

em estratégias direcionadas a melhoria dos processos de trabalho e na segura com o paciente 

(OLDS et al., 2017).  Além disso, pode impactar nos custos relacionados à assistência à 

saúde, como aumento da ausência no trabalho e desatenção a procedimentos, comprometendo, 

também, a segurança do paciente (PAULINO et al., 2019). 

Por outro lado, o conhecimento específico também foi identificado como um efeito do 

time; e para utilização de medicamentos de forma segura, são necessários conhecimentos 

relacionados ao tema (JCI, 2014), neste caso relativo às etapas do processo de trabalho do 

time de medicação. 

Diante do exposto, foi construído o modelo lógico do time de medicação representado 

pela figura a seguir: 

 



 

                Figura 1 – Modelo lógico do processso de trabalho do time de medicação 
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 A partir da modelização foram selecionados dimensões, subdimensões e critérios 

dispostos numa matriz de informação que terá a descrição da situação esperada para cada 

critério (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

 

2.10  MATRIZ DE INFORMAÇÃO 

Para avaliação de uma intervenção é fundamental a criação de uma matriz que 

apresente os critérios/indicadores que serão utilizados e as fontes de informação (HARTZ; 

VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Os critérios são aspectos dos componentes da intervenção selecionados para avaliação. 

Podem ser parte da estrutura, processo ou resultado; já os indicadores são as razões ou 

proporções entre as variáveis escolhidos e os critérios (VIEIRA-DA-SILVA, 2014), é uma 

especificação que precisa do nível de um critério que conferirá qualidade em grau 

determinado (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). A seleção dos critérios e padrões foi 

realizada com base na literatura e no recurso da experiência (critérios derivados 

empiricamente) (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Como se trata de um processo de trabalho diferenciado, em que algumas ocasiões não 

existem parâmetros técnico-científicos, os padrões podem ser construídos a partir de 

consensos, definindo patamares a serem alcançados não só em relação aos padrões mais 

apropriados, quanto também ao método mais adequado para aferir o que se deseja avaliar. Os 

consensos não só ampliam a possibilidade de validade dos critérios/indicadores, tanto quanto 

conferem maior legitimidade aos processos avaliativos (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 

2014).  

Assim a matriz de informação foi composta por dimensão e subdimensões, 

critérios/indicadores, e fontes de verificação das informações e a legislação que fundamenta 

os indicadores estabelecidos. 

A dimensão escolhida para avaliação foi a de qualidade, que corresponde à aplicação 

das ações de acordo com o conhecimento e a tecnologia disponível (SAMICO. et al., 2010). E 

as subdimensões foram: a disponibilidade de recursos, normas e protocolos, instrumentos e 

espaço físico para o processo de trabalho do time de medicação; a conformidade entre os 

processos e as normas de controle de qualidade; e a oportunidade técnica relacionada à ação 

em momento oportuno para garantir a segurança do paciente durante o trabalho do time. 

Os quadros 4 e 5 apresentam as matrizes de informação dos componentes Estrutua e 

Processo 
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Quadro 4 -  Matriz de informação do processo de trabalho do time de medicação - 

ESTRUTURA 

  

Dimensão Subdimensão Critérios/indicadores 
Fonte de 

Verificação 
Fundamento/Padrão 

Estrutura 

Q
u
al

id
ad

e 

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
e 

 

Normas, protocolos e 

material de consulta 

Pesquisa 

Documental               

Entrevista 

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente e 

segurança na prescrição, 

uso e administração de 

medicamentos, 2013/ 

Resolução COFEN Nº 

564/2017 

Instrumentos de 

controle de qualidade 

e comunicação 

Pesquisa 

Documental               

Entrevista 

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente e 

segurança na prescrição, 

uso e administração de 

medicamentos, 2013 / 

RDC 45 de 12 de março de 

2003 

Recursos humanos Entrevista  

 RDC 45 de 12 de março 

de 2003 / Portaria nº 930, 

de 10 de maio de 2012 

Recursos materiais, 

equipamentos e 

mobiliário da sala de 

medicação suficiente 

Entrevista 

RDC nº 50 de 21 de 

fevereiro de 2002 / RDC 

45 de 12 de março de 2003  

Tamanho do espaço 

físico da sala de 

medicação 

Observação  
RDC nº 50 de 21 de 

fevereiro de 2002  
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Quadro 5 - Matriz de informação do processo de trabalho do time de medicação - 

PROCESSO 

Dimensão Subdimensão Critérios/indicadores 
Fonte de 

Verificação 
Fundamento/Padrão 

Processo 

Q
u
al

id
ad

e 
 

C
o
n
fo

rm
id

ad
e 

Participação dos 

enfermeiros em 

capacitações 

relacionados ao uso de 

medicamentos 

Entrevista                  

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente 

e segurança na 

prescrição, uso e 

administração de 

medicamentos, 2013 / 

RDC 45 de 12 de março 

de 2003 

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala de 

medicação 

Pesquisa 

documental 

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente 

e segurança na 

prescrição, uso e 

administração de 

medicamentos, 2013 / 

RDC 45 de 12 de março 

de 2003 

 

 

Registro de 

informações em livros 

de ordens de 

ocorrências 

 

 

Pesquisa 

documental 

RDC 45 de 12 de março 

de 2003  

 

Reuniões de equipe 

para planejamento das 

atividades do time 

 

Entrevista 

Pesquisa 

documental 

 

Equipamentos, 

mobiliários, material 

permanente, 

iluminação e recursos 

materiais em 

funcionamento 

adequado  

 

Observação                 

Entrevista 

RDC nº 50 de 21 de 

fevereiro de 2002 / RDC 

45 de 12 de março de 

2003  
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O
p
o
rt

u
n
id

ad
e 

T
éc

n
ic

a 

Consulta de material 

relacionado à 

medicamentos 

Observação                    

Joint commission 

international, 2014 / 

RDC 45 de 12 de março 

de 2003  

Construção e revisão 

de protocolos e normas 

relacionados ao uso de 

medicamentos  

Entrevista                         

Pesquisa 

Documental 

Realização de 

pareceres para recursos 

materiais e 

equipamentos 

Entrevista 

Atualização do mapa 

de medicação e 

etiquetas de forma 

adequada 

Observação     

Entrevista                                        
Joint commission 

international, 2014 /                                 

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente 

e segurança na 

prescrição, uso e 

administração de 

medicamentos, 2013 

Aprazamento correto e 

revisão da prescrição 

oportunamente 

Observação     

Entrevista                                        

Conferência dos 

medicamentos 

encaminhados pelo 

Serviço de Farmácia 

Observação                 

Entrevista 

Joint commission 

international, 2014 /                                 

Protocolos básicos de 

segurança do paciente: 

prevenção de quedas, 

identificação do paciente 

e segurança na 

prescrição, uso e 

administração de 

medicamentos, 2013/ 

RDC 45 de 12 de março 

de 2003  

Preparo de 

medicamentos enterais 

e parenterais 

oportunamente 

Observação     

Entrevista                                        

 

2.11  MATRIZ DE JULGAMENTO 

A matriz de julgamento é composta por critérios e indicadores diferindo da matriz de 

informação por incluir mérito, e por isso também é chamada de matriz final da avaliação 

(NATAL et al., 2007). 

Foi construída a partir de categorias analíticas obtidas no estudo e/ou da legislação e 

literatura pertinente. Nesta matriz, foram atribuídos os valores esperados pela pesquisadora 
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em consenso com enfermeiros do time de medicação (VIEIRA-DA-SILVA, 2014), ao 

conjunto de critérios e indicadores, de acordo com sua relevância, permitindo o cálculo do 

valor para cada subdimensão e, por conseguinte da dimensão avaliada. 

A matriz de julgamento foi submetida à avaliação consensuada com os interessados na 

avaliação, onde os membros que definem os critérios (DONABEDIAN, 1986), amparadas nas 

concepções teóricas, legais, e nas discussões realizadas com os atores (BARBOSA; 

GUIMARÃES; LUZ, 2016). Os processos de construção de consensos não só ampliam a 

possibilidade de validade dos critérios/indicadores como conferem maior confiabilidade aos 

processos avaliativos (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Esta matriz teve por objetivo calcular o grau de implantação (GI) de 

subdimensões/dimensões. Assim, para cada um dos critérios/indicadores foram atribuídos 

pontos de 1 a 10, a partir da relevância que ocupam dentro do processo de trabalho do time de 

medicação (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). Logo haverá uma pontuação esperada para 

cada critério/indicador (refere-se ao teto máximo que poderá ser atribuído àquele critério ou 

indicador); e a pontuação observada para cada critério obtido neste estudo (refere-se ao 

critério/indicador coletado pela avaliação) (SAMICO et al., 2010). 

Para calcular a pontuação observada de cada subdimensão, foram somadas todas as 

pontuações de cada critério referente subdimensão avaliada, e somando todos os pontos destas 

foram alcançados os pontos obtidos (PO) por dimensão. Assim, com o total de pontos 

esperados (PE) e observados por subdimensão/dimensão foi calculada a porcentagem das 

dimensões e subdimensões, como pode ser visto pelo cálculo a seguir (HARTZ; VIEIRA-DA-

SILVA, 2014): 

GI da dimensão= P(O) x 100, onde: 

                                P(E) 

 Para categorização do grau de implantação, após a atribuição de pontos para cada 

critério/subdimensão/dimensão avaliados foi realizada a classificação, de acordo com as 

faixas definidas levando em conta os percentis de distribuição sob a forma de quartis 

(VIEIRA-DA-SILVA, 2014), considerando as categorias: implantado (76 a 100%), 

parcialmente implantado (51 a 75%), incipiente (26% a 50%) e não implantado (0 a 25%). 

 A matriz final de julgamento com critérios, indicadores e pontuações por subdimensão 

apresentam-se nos Quadros 6 e 7. 
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Quadro 6 - Matriz de Julgamento da Dimensão Qualidade e Subdimensão Conformidade - 

Componente Estrutura 

Dimensão Subdimensão 
Item/pontos 

máximos do item 
Critérios/Indicadores  PO GI % 

Q
u
al

id
ad

e 
 

Estrutura 

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
e 

Normas, 

protocolos e 

material de 

consulta (total 1 

ponto) 

Presença de normas, 

protocolos e material de 

consulta (1 ponto) 

  

Impressos de 

controle de 

qualidade e 

comunicação na 

sala de medicação 

(total 2 pontos) 

Presença de impressos 

de controle de qualidade 

(1 ponto) 

 

 Presença de 

instrumentos de 

comunicação entre os 

enfermeiros (1 ponto) 

 

Mobiliário da sala 

de medicação 

suficiente (total 1 

ponto) 

Presença de mobiliário 

da sala de medicação 

suficiente (1 ponto) 

  

Recursos materiais 

e equipamentos 

suficientes (total 4 

pontos) 

2 bombas infusoras para 

medicamentos por leito 

(2 pontos) 

 

 

1 bomba infusora para 

medicamentos por leito 

(1 ponto) 

 

Recebimento de 

recursos materiais 

solicitados 

semanalmente no 

segundo semestre de 

2020 (2 pontos) 

 

Recursos humanos 

suficientes (total 2 

pontos) 

Presença de 2 

enfermeiros na 

medicação por turno de 

trabalho (2 pontos) 

 

 
Presença de 1 

enfermeiro na 

medicação por turno de 

trabalho (1 ponto) 

 

Tamanho do 

espaço físico da 

sala de medicação 

de acordo com a 

legislação (total 1 

ponto) 

 

Tamanho mínimo 

adequado (1 ponto) 
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PE na subdimensão Disponibilidade = 11 
Total 

PO:  

GI - 

Disponib

ilidade 

Legenda: PE- Pontos Esperados      PO: Pontos Obtidos      GI: Grau de Implantação 

 

Quadro 7 - Matriz de Julgamento da Dimensão Qualidade e Subdimensão Conformidade e 

Oportunidade Técnica - Componente Processo 

 

Dimensão Subdimensão 

Item/pontos 

máximos do 

item 

Critérios/Indicadores PO GI % 

Q
u
al

id
ad

e 
 

Processo 

C
o
n
fo

rm
id

ad
e 

Participação 

dos 

enfermeiros 

em 

capacitações 

relacionadas 

ao uso de 

medicamentos 

(total 3 

pontos) 

Participação de 75% 

dos enfermeiros em 

capacitações (3 

pontos) 

  

Participação de 50% 

de enfermeiros em 

capacitações (2 

pontos) 

  

Participação de 25% 

enfermeiros ou menos 

em capacitações (0 

ponto) 

  

Utilização de 

impressos de 

controle de 

qualidade na 

sala de 

medicação 

(total 2 

pontos) 

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação por 

mais que 75% dos 

enfermeiros (2 pontos) 

  

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação de 50 a 

75% dos enfermeiros 

(1 pontos) 

  

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação por 

menos que 25% dos 

enfermeiros ou menos 

(0 ponto) 
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Registro de 

informações 

em livros de 

ordens de 

ocorrências 

(total 1 ponto) 

Registro de 

informações em livros 

de ordens de 

ocorrências por mais 

que 75% dos 

enfermeiros (1 ponto) 

 

 
Registro de 

informações em livros 

de ordens de 

ocorrências por menos 

de 75% dos 

enfermeiros (0 ponto) 

 

Reuniões para 

planejamento 

das atividades 

do time (total 

2 ponto) 

Uma ou mais reuniões 

no ano de 2020 (1 

ponto) 

  

Equipamentos, 

mobiliários, 

material 

permanente, 

iluminação e 

recursos 

materiais de 

funciomento 

adequado 

(total 6 

pontos) 

Presença de 

iluminação adequada 

(1 ponto) 

  

Presença de controle 

de manutenção de 

equipamentos, 

mobiliários, material 

permanente, 

iluminação e recursos 

materiais (1 ponto) 

  

Equipamentos em 

boas condições de uso 

(1 ponto) 

  

Mobiliário em boas 

condições de uso (1 

ponto) 

  

Material permanente 

em boas condições de 

uso (1 ponto) 

  

Recursos materiais de 

boa qualidade (1 

ponto) 

  

PE na subdimensão Conformidade = 14 
Total 

PO:  

GI - 

Conformidade:  
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O
p
o
rt

u
n
id

ad
e 

T
éc

n
ic

a 

Consulta a 

material 

relacionado a 

medicamentos 

(total 4 

pontos) 

Observação de 

protocolos, normas e 

rotinas da unidade 

relacionada a 

medicamentos durante 

o processo de trabalho 

do time (2 pontos) 

  

Observação a outros 

materiais de consulta 

relacionados ao uso de 

medicamentos durante 

o processo de trabalho 

do time (2 pontos) 

  

Construção e 

Revisão de 

protocolos e 

normas 

relacionados 

ao uso de 

medicamentos 

(total 2 

pontos) 

Construção e revisão 

de protocolos e 

normas relacionados 

ao uso de 

medicamentos (2 

pontos) 

  

Realização de 

pareceres para 

recursos 

materiais e 

equipamentos 

(total 1 ponto) 

Solicitação de 

pareceres para 

recursos materiais 

equipamentos 

realizados pelos 

enfermeiros do time (1 

ponto) 

  

Atualização 

do mapa de 

medicação e 

etiquetas de 

forma 

adequada 

(total 2 

pontos) 

Atualização do mapa 

de medicação e 

etiquetas de forma 

adequada (2 pontos) 

  

Aprazamento 

da prescrição 

correta (total 4 

pontos) 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência em 100% 

das prescrições 

avaliadas (4 pontos) 

 

 
Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência entre 75% 

e 100% das 

prescrições avaliadas 
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(3 pontos) 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência entre 50 e 

75% das prescrições 

avaliadas (2 pontos) 

 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência em menos 

de 25% das 

prescrições avaliadas 

(0 pontos) 

 

Revisão da 

prescrição 

médica 

oportunamente 

(total 4 

pontos) 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em mais de 

100% das prescrições 

avaliadas (4 pontos) 

 

 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em mais de 

75% das prescrições 

avaliadas (3 pontos) 

 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação entre 50 e 

75% das prescrições 

avaliadas (2 pontos) 

 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em menos 

de 25% das 

prescrições avaliadas 

(0 pontos) 

 

Conferência 

dos 

medicamentos 

encaminhados 

pelo Serviço 

de Farmácia 

(total 1 ponto) 

Conferência dos 

medicamentos 

encaminhados pelo 

Serviço de Farmácia 

por 75% dos 

enfermeiros ou mais 

(1 ponto) 
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Preparo de 

Medicamentos 

enterais e 

parenterais 

oportunamente 

(total 8 

pontos) 

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 90% dos 

enfermeiros (5 pontos) 

  

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 80% dos 

enfermeiros (4 pontos) 

  

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 70% dos 

enfermeiros (3 pontos) 

  

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

60% ou menos dos 

enfermeiros (0 pontos) 

  

Preparo de 

Medicamentos 

enterais 

oportunamente por 

mais que 75% dos 

enfermeiros (3 pontos) 

  

PE Oportunidade Técnica = 26 
Total 

PO:  

GI - 

Oportunidade 

Técnica: 

Legenda: PE- Pontos Esperados      PO: Pontos Obtidos      GI: Grau de Implantação 

 

Para avaliar à implantação foram realizadas 2 etapas: a determinação do grau de 

implantação da intervenção, a partir das matrizes de julgamento acima, com critérios de 

avaliação, organizados a partir dos componentes do Modelo Lógico; identificação do contexto 

que podem explicar o grau de implantação alcançado, tanto quanto os aspectos favoráveis 

quanto às barreiras encontradas (ABREU; SANTOS; CRUZ, 2014). 

 



79 

 

 

2.12  ANÁLISE DE EFEITOS IMEDIATOS DO PROCESSO DE TRABALHO DO TIME 

DE MEDICAÇÃO 

A decisão de realizar uma avaliação de implantação deve se apoiar sobretudo no 

conhecimento da configuração dos efeitos produzidos pela intervenção. A introdução de uma 

intervenção produz teoricamente efeitos que variam entre os diferentes indicadores 

(HARTZ,1997) 

Destaca-se que este estudo avaliativo terá um foco na estrutura e no processo, uma vez 

que o resultado não se sobrepõe a estes e devem ser o foco da avaliação de implantação 

(BROUSSELLE et al., 2011), entretanto alguns efeitos imediatos já podem ser observados e 

analisados nesta modalidade de avaliação. 

Assim, paralelamente foi realizada uma pesquisa documental em prontuários com o 

intuito de avaliar erros ou quase erros de medicação na prescrição de RN ocorridos após a 

criação do time de medicação. A prescrição médica apresenta-se como um importante 

instrumento de trabalho do time, diariamente, como um “guia” para o preparo de 

medicamentos no setor. 

Esta etapa do estudo teve por objetivo avaliar alguns efeitos esperados da intervenção, 

e uma possível redução de erros de medicação relacionados à prescrição médica.  

Para esta fase da coleta de dados, a população do estudo foi calculada a partir do 

número de internações UTIN e UTIN-COVID no segundo semestre de 2020 (107 

internações), período da coleta de dados. Não foram incluídos prontuários de RNs da UI, 

devido a característica do setor com RNs sem medicamentos ou medicações orais 

predominantes na prescrição médica. 

O cálculo amostral foi realizado por meio da seguinte fórmula: n= N.Z2.p.(1-p) / 

Z2.p.(1-p) + e2. (N-1), onde n se refere à amostra calculada, N à população (pacientes 

internadas no período determinado), Z à variável normal padronizada associada ao nível de 

confiança de 95% (1,96), p à verdadeira probabilidade do evento, neste caso de 50% (0,5), já 

que não se tem esta informação e e o erro amostral de 5 % (0,05), resultando na amostra de 84 

prontuários. 

Os critérios de inclusão foram: prontuários de recém-nascidos internados por pelo 

menos 3 dias na UTIN ou UTI neo COVID, e a disponibilidade dos prontuários. Foram 

excluídos aqueles prontuários cujas prescrições não continham medicamentos. Deste modo, 

resultou na amostra final de 60 prontuários de RNs internados no período de coleta de dados. 

Para esta fase da coleta de dados foram construídos 2 instrumentos, um Formulário de 

dados clínicos de recém-nascidos internados na UTIN (Apêndice A) e Formulário de coleta de 
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dados de erros de medicação ou quase erro na prescrição médica dos recém-nascidos 

internados na unidade neonatal (Apêndice B).  

Foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), para 

esta fase da pesquisa (Apêndice H), uma vez que esta etapa contempla o uso de informações 

disponíveis em prontuários da instituição, com dados analisados de forma anônima e os 

resultados apresentados sem a identificação dos RN internados na instituição, para isto os 

prontuários foram identificados apenas por letras e números arábicos. 

O formulário de coleta de dados de erros ou quase erro na prescrição considerou os 

seguintes itens: data; nome completo do recém-nascido; idade; peso; leito; número de 

registro; grafia legível; rasuras; abreviaturas; denominação do comum brasileira (nome 

genérico); apresentação do medicamento; reconstituição (diluição); rediluição; aprazamento; 

prescrição manual; prescrição eletrônica + manual; dupla checagem do medicamento; 

assinatura do profissional médico; número de inscrição no e carimbo do profissional médico; 

assinatura do 1º e 2º enfermeiros; número de inscrição no conselho e carimbo do 1º e 2º 

enfermeiros (BRASIL, 2013b); forma farmacêutica; dose prescrita; freqüência de 

administração (posologia); velocidade de administração (tempo de infusão); via de 

administração (NCCMERP, 2001; BRASIL, 2013b). 

A escolha pela análise de prescrições para mensurar a influência do time em erros de 

medicação ou quase erro na unidade neonatal, está ligada ao fato que o grupo se apresenta 

como uma tecnologia criada para prevenção destes, onde os enfermeiros realizam a análise 

das prescrições para que o erro não chegue às fases de preparo, dispensação e administração 

de medicamentos na clientela neonatal (ALMEIDA, 2013b).  

Para outros efeitos como Conhecimento sobre as etapas do processo de trabalho do 

time de medicação satisfação profissional dos enfermeiros do time, foi utilizado roteiro de 

entrevista (Apêndice E), aplicado em outras fases da pesquisa. 

 

2.13   MODELO TEÓRICO DA AVALIAÇÃO  

Diante do exposto até aqui, a partir da análise do contexto e avaliação do grau de 

implantação por meio da dimensão qualidade e subdimensões selecionadas, foi elaborado o 

modelo da avaliação apresentado no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Modelo Teórico da Avaliação 

Avaliação da Implantação Dimensões Subdimensões 
Critérios/ 

Indicadores 

Intervenção 

Grau de 

Implantação 
Qualidade 

Disponibilidade 
Relacionados à 

estrutura 

Conformidade 
Relacionados ao 

processo Oportunidade 

Técnica 

Contexto 

Político-

organizacional 

Estrutura 

organizacional 

Organização 

hierárquica 
Organograma 

Perfil da Clientela 

Perfil das 

internações do 

HUPE e UTIN 

Governabilidade 

Recursos 

financeiros 

destinados ao uso 

de medicamentos 

na UTIN 

Orçamento 

Gestão do Time 
Gerência e 

Planejamento 

Indicadores de 

qualidade; 

planejamento 

participativo 

Contexto 

Externo 
Dados demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos 

 

 

3  ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense (proponente) e do HUPE (co-participante), e para 

tal foi inscrito na Plataforma Brasil, onde cumpriu todos os requisitos solicitados pelas duas 

instituições, seguindo preceitos estabelecidos na resolução 466/2012, sob o Parecer do Comitê 

de Ética e Pesquisa nº 3.898.500 para instuição proponente e 3.973.252 para a co-participante 

(Anexo B). 

A pesquisa foi autofinanciada e não acarretou danos aos participantes do estudo, que 

foram convidados a colaborar e aceitarem foram de forma voluntária assinar o Termo de 
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Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice I) antes do início da coleta de dados do estudo, 

após serem informados quanto aos objetivos da pesquisa. 

O estudo apresenta riscos mínimos relacionados à possibilidade de estigmatização a 

partir do conteúdo revelado de questões profissionais; tomada de tempo; segurança dos 

documentos.  

Assim, para minimizar os riscos, foi levado em conta a experiência dos pesquisadores 

envolvidos na pesquisa e o compromisso de assegurar a confidencialidade, privacidade e 

liberdade para não responder questões constrangedoras pelos participantes da pesquisa, 

principalmente durante as entrevistas, que foram realizadas em local reservado. Foi 

assegurado a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou do grupo, inclusive 

em termos de auto-estima e de prestígio; além da possibilidade do participante se recusar a 

qualquer tempo a continuar participando do estudo.  

Além disso, como requisitos para submissão no CEP da instituição co-participante, 

foram anexados ao estudo uma Declaração de Isenção de Custos (Anexo C); Declaração de 

Ciência e Confidencialidade (Anexo D) assinada pelos responsáveis da unidade; Declaração 

de anuência (Anexo E), assinada pelo diretor geral da instituição co-participante. 

Considerando a abordagem formativa deste estudo, os resultados e recomendações 

serão disponibilizados e apresentados aos interessados na avaliação para análise; bem como 

elaboração de artigos científicos e apresentação de trabalhos em congressos. 

 

4  VALIDADE DO ESTUDO  

A avaliação de intervenção deve levar em conta a flexibilidade de modelos e métodos 

utilizados pelo avaliador, de forma a lidar com inovações, identificando seus efeitos esperados 

e inesperados. Além disso, incluir diversas visões promovendo a integração de pontos de vista 

no processo de avaliação, se por um lado favorece a superação de visões unilaterais dos 

problemas enfrentados (SERAPIONE, 1999) e facilita a incorporação dos resultados nas 

decisões a serem tomadas, por outro intensifica o caráter subjetivo dos processos de avaliação 

(HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Assim, a combinação de abordagens quantitativas e qualitativas com utilização de 

múltiplas fontes de evidências, e por meio da triangulação de dados, foram importantes 

alternativas para assegurar validade interna do estudo (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014; 

YIN, 2015). Yin (2015) destaca que as abordagens mistas permitem responder questões mais 

complexas e coletar uma variedade de evidências mais amplas que a abordagem realizada por 

um único método. Além disso, a obtenção de informações abrangentes e profundas do caso, 
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busca aumentar a validade interna do estudo e são adequadas para os estudos de casos com 

nível de análise imbricada, como aqui proposto. 

A validade interna pode ser ampliada ainda, procedendo-se à construção de padrões a 

partir da teoria previamente validada, com os quais a realidade observada nos casos foi 

comparada (YIN, 2015). 

Deste modo, a orientação por uma teoria contribui para a reprodutibilidade ou validade 

externa do estudo (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). E particularmente nos estudos de 

caso, a capacidade de uma pesquisa fornecer resultados generalizáveis à outras populações, 

contextos ou períodos, estão diretamente relacionados à robustez e capacidade de explicação 

da teoria no seu confronto com a realidade empírica (YIN, 1993). 

O modelo lógico construído do processo de trabalho do time de medicação expressou 

a teoria de funcionamento da intervenção, e foi utilizado como referência na comparação com 

os dados da pesquisa.  

Para Yin (2015), além da validade interna descrita, existem outros critérios para se 

julgar a qualidade do desenho, e a validade do construto é um deles, se refere à robustez da 

cadeia de evidências, ao uso de múltiplas fontes de evidências e ao envolvimento dos 

informantes-chave; é entendida também como precisão da informação, relacionada a real 

capacidade em medir o que se propõe. 

Estes critérios, associados à elaboração teórica que explica os pressupostos, as 

questões avaliativas elencadas, os objetivos da avaliação e toda descrição metodológica, busca 

orientar a análise e tornar a avaliação mais robusta e confiável (YIN, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do estudo serão apresentados a partir dos objetivos específicos da 

pesquisa, considerando incialmente a descrição das etapas do processo de trabalho do time de 

medicação da unidade neonatal, seguido da análise do contexto externo e político- 

organizacional e grau de implantação da intervenção, analisando sua influência nos efeitos 

observados e do contexto na implantação do processo de trabalho do time de medicação da 

unidade neonatal do estudo. 

Além disso, para melhor compreensão das atividades do grupo foi elaborado um perfil 

dos enfermeiros que atuam no time, e identificado também alguns facilitadores do trabalho 

dos profissionais desta equipe. 

 

5.1 ETAPAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE TRABALHO DO TIME DE 

MEDICAÇÃO DA UNIDADE NEONATAL 

  Além de descrever o funcionamento da intervenção a partir do Modelo lógico, foi 

também realizada uma descrição das etapas do processo de trabalho do time. E a partir dos 

dados coletados foi possível identificar que o trabalho do grupo é dividido em 2 fases: preparo 

de medicamentos (antes da confeccção da prescrição médica e depois da da confeccção da 

prescrição médica) no serviço diurno e serviço noturno; e funções administrativas. 

  As atividades do time são complexas e interligadas, de modo que é necessário o uso de 

recursos que possibilitem a descrição do processo de trabalho de forma prática e clara. 

  Assim sendo, está indicado o uso de fluxogramas clínicos para orientar a prática, são 

ferramentas úteis para assegurar a integração e coordenação efetivas do cuidado, com uso 

eficiente dos recursos disponíveis. Os líderes clínicos devem definir o uso de diretrizes, 

fluxogramas que tenham por objetivo impacto na qualidade e segurança do cuidado ao 

paciente e na redução de variações indesejáveis (JCI, 2014).  

  Deste modo, para a descrição da primeira fase de preparo de medicamentos, foi 

utilizado um fluxo, com intuito de padronizar, ilustrar de forma objetiva os passos desta etapa. 
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Figura 2 - Fluxograma de preparo de medicamentos do time de medicação da unidade 

neonatal 
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  A segunda etapa está relacionada às funções administrativas do time:  

             - Elaborar pareceres técnicos relacionados a terapia medicamentosa (recursos 

materiais e equipamentos da unidade neonatal). 

  - Elaborar, implementar, promover revisões e discussões de protocolos relacionados ao 

uso de medicamentos na unidade neonatal. 

  - Definir a inclusão, exclusão e permanência de produtos relacionados à medicamentos 

já utilizados na unidade neonatal. 

  Para analisar esta etapa do estudo, foi utilizado a dissertação de mestrado da autora, 

que identificou as etapas  do processo de trabalho do time de medicação, o que levou a 

identificação de mudanças ao longo dos anos (ALMEIDA, 2013b). 

  Uma delas foi a presença de 2 enfermeiros por turno de trabalho na sala de medicação 

na pesquisa da época (ALMEIDA, 2013b). No entanto, ao analisar o processo de trabalho do 

time nos dias atuais, evidenciamos que a presença do segundo enfermeiro é eventual, 

configurando somente quando há algum residente de enfermagem escalado na medicação, 

fato este determinado por um plano de contigência necessário ao funcionamento da UTIN, 

devido a redução de recursos humanos ao longo do tempo. 

  Cabe ressaltar que, tal fato representa uma necessidade de reavalição do modos 

operandis dos enfermeiros do time, pois quando há o segundo enfermeiro escalado, este não 

realiza o preparo das medicações, atua como auxiliar do primeiro enfermeiro, providenciando 

os materiais e medicamentos necessários para o preparo (ALMEIDA et al., 2019b), além de 

fazer o trabalho externo à sala de medicação, tais como, checagem da prescrição médica, 

comunicação com o Serviço de Farmácia e o prescritor, atividades que atualmente são 

realizadas por um único profissional.  

   As outras atividades apresentam-se semelhantes ao estudo anterior, incluindo a revisão 

e construção de protocolos, embora na dissertação 93% dos enfermeiros identificaram esta 

ação, como atividade inerente ao time (ALMEIDA et al., 2019b), nesta pesquisa o índice foi 

inferior (66,67%). O elevado índice predecessor, pode estar relacionado com a criação do 

time e a ausência de protocolos relacionados ao uso de medicamentos à época. 

  Entretanto, no que tange a atualização/revisão de POPs, esta justificativa não pode ser 

reproduzida, uma vez que essa atividade atualmente só ocorre sob demanda específica, a 

despeito de que o recomendado é que fosse realizada de forma periódica. 

  Com relação às atividades preconizadas para um time de terapia medicamentosa 

preconizadas pela literatura, algumas são identificadas nesse estudo como ainda incipientes ou 

ausentes, tais como: orientar os profissionais envolvidos na terapia intravenosa quanto à 
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incompatibilidade entre fármacos; monitorar o cumprimento de normas padronizadas por 

meio de profissionais treinados da própria UTI; divulgar os resultados obtidos (indicadores de 

qualidade); avaliar as novas tecnologias junto à equipe de padronização de materiais, antes de 

iniciar o uso na instituição; elaborar e publicar trabalhos científicos; avaliar os dispositivos 

regularmente, inclusive quanto a necessidade de instalação e permanência dos mesmos.  Em 

parceria com a CCIH, avaliar as taxas de infecção relacionadas aos dispositivos 

intravasculares (MOREIRA, 2012). 

Uma outra atividade inerente ao time de medicação seria o monitoramento de EAM. 

Os enfermeiros descreveram esta etapa como parte do processo de trabalho do time, 

entretanto não foram identificados documentos (protocolos, rotinas ou normas), atividades 

relacionadas, ou mesmo a presença de notificações de reações adversas com medicamentos 

(RAMs) ou erros de medicação. 

Alguns POPs relacionados à medicamentos citam a fase de monitoramento de EAM, 

apesar de não haver nenhum documento, norma ou rotina contemplando especificamente esta 

etapa, e o que se observe na prática é que esta comunicação dos EAM, quando é feita, 

frequentemente, é realizada de forma verbal e, ocasionalmente, no prontuário do RN.  

Isto ocorre, mesmo quando é necessária a prescrição de medicamentos para reverter o 

possível evento, não sendo possível relacioná-lo, posteriormente, devido à falta de registro. 

  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, 2003). 

Além disso, o melhor planejamento e treinamento da equipe poderiam reduzir a 

ocorrência de eventos adversos, contribuindo para uma redução no tempo de internação 

hospitalar e também no desfecho do paciente, e dentro deste aspecto, a incidência destes é um 

fator importante, e que pode ser determinada pela notificação voluntária, caso contrário pode 

ocasionar uma subestimação destes eventos (SPIRONELLO; CUMAN, 2019). 

Desta maneira, observa-se a necessidade de incentivo a notificação de falhas e 

acidentes sem caráter punitivo, assim como o incentivo à cultura institucional da segurança do 

paciente (MOREIRA et al., 2017). 

Os EAM são muito frequentes na literatura. No Sistema de Notificação em Vigilãncia 

Sanitária da ANVISA (NOTIVISA) foram notificados 355 incidentes ocorridos em recém-

nascidos até 28 dias de vida, entre janeiro de 2007 e setembro de 2013, desses 233 (65,6%) 

estavam ligados a medicamentos (LANZILLOTTI et al., 2016).  
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Outro estudo, confirma esta informação, onde dos 233 incidentes analisados, 54% 

foram classificados como reação adversa ao medicamento, ressaltam-se dois casos de óbitos e 

sete casos de ameaças à vida. A principal ocorrência foram os erros de dosagem. Desses, 118 

(50,6%) encontravam-se com peso entre 1.000g e 2.500g; e recém-nascidos até o sexto dia de 

vida somaram 14,2%. Em 21,5% dos casos, foram foram necessárias providências após a 

identificação do problema, como, por exemplo, a suspensão do uso dos medicamentos 

suspeitos (LANZILLOTTI et al., 2016). 

Os EAM são os mais frequentes entre os recém-nascidos internados UTIN descritos na 

literatura internacional (LANZILLOTTI et al., 2015). 

Deste modo, A JCI (2014) determina que a instituição deva ter um processo para 

identificar e relatar erros de medicação e quase erros, que inclui a definição destes, utilizando 

um formato padronizado para notificação e educação dos profissionais sobre estes temas. 

Todas as definições e atividades requerem ações colaborativas, que incluem todos os 

profissionais envolvidos. A notificação deve fazer parte do programa institucional, de 

melhoria da qualidade e segurança do paciente. Além disso, a instituição deve ter uma política 

que define os eventos adversos a serem registrados no prontuário e os que devem ser 

notificados à instituição (JCI, 2014). 

  Acrescenta-se que é da responsabilidade do enfermeiro assegurar que todas as 

ocorrências e dados referentes ao paciente sejam registrados, garantindo a disponibilidade de 

informações para o rastreamento de eventos adversos (BRASIL, 2003). 

 

5.2  PERFIL DOS ENFERMEIROS DO TIME DE MEDICAÇÃO 

Após descrever as etapas do processo de trabalho do time, foi necessário compreender 

como é formada a equipe, suas características e formação, com intuito de avaliar se este perfil 

está adequado às atividades desenvolvidas pelo grupo. Estes dados foram apresentados na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Perfil socioprofissional dos enfermeiros do time de medicação 

Dados sociodemográficos 

Sexo N N% 

Feminino 22 91,7 

Masculino 2 8,3 

Idade   

30-35 anos 3 12,5 

36-40 anos 4 16,6 
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41-45 anos 7 29,2 

46-50 anos 7 29,2 

51-55 anos 2 8,3 

56-60 anos 1 4,2 

Serviço   

Diurno 14 58,3 

Noturno 10 41,7 

Tempo de Formação   

< 10 anos 1 4,2 

10-20 anos 9 37,5 

21-30 anos 14 58,3 

Curso de Graduação   

Escola Pública 20 83,3 

Escola Particular 4 16,7 

Tempo de trabalho na instituição   

< 1 ano 3 12,5 

1-10 anos 5 20,8 

11-20 anos 14 58,4 

20-30 anos 2 8,3 

Tempo de trabalho na unidade neonatal   

< 5 anos 0 0,0 

5-10 anos 4 16,7 

10-20 anos 14 58,3 

20-30 anos 5 20,8 

> 30 anos 1 4,2 

Tempo no Time de medicação   

< 1 ano 5 20,8 

1-5anos 3 12,5 

5-10 anos 4 16,7 

> 10 anos 12 50,0 

Tipo de Vínculo   

Servidor público 18 75,0 

Contrato temporário 6 25,0 

Carga horária semanal   

30 horas 24 100,0 

Nº de vínculos empregatícios   
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1 4 16,7 

2 16 66,6 

3 4 16,7 

 

A partir dos dados, é possível identificar que a maioria dos enfermeiros tem mais de 

10 anos de tempo de formado, atuação no setor e no time de medicação. Os dados refletem 

que são enfermeiros com grande experiência em neonotalogia e na área de medicamentos.  

A inserção de enfermeiros pouco experientes não é recomendável, no que diz respeito 

à segurança do paciente. O desenvolvimento de competências clínicas é gradual e em geral, 

apenas profissional com maior experiência clínica está capacitado à assistência ao paciente 

crítico (VIANA; TORRE, 2017). 

 Além disso, entende-se que uma menor rotatividade dos profissionais e maior tempo 

de atuação na equipe pode indicar uma melhor relação interpessoal (LIMA et al., 2018). 

Ainda se ressalta a importância na redução do revezamento de enfermeiros a cada turno, para 

o preparo de medicamentos. Isto permite que o profissional adquira conhecimentos, expertise 

e habilidades com relação aos medicamentos mais usuais no setor, incluindo a análise e 

transcrição da prescrição médica (ALMEIDA et al., 2019a). 

Além disso, a carga horária semanal de 30 horas representada aqui é considerada a 

mais adequada para a profissão, segundo a OMS e da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

Com relação aos vínculos, um estudo verificou que, com relação aos cuidados de 

enfermagem na terapia intensiva neonatal, o cansaço e desatenção são principais causas de 

erro, atrelado à sobrecarga de trabalho e aos múltiplos vínculos empregatícios (DUARTE et 

al., 2020).  

O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal determina que seja vedada a 

acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, no caso de profissionais de saúde, com profissão regulamentada (BRASIL, 1993). 

Deste modo, não está estabelecido a quantidade de vínculos ideais para a profissão. 

A partir das caraterísticas indicadas no perfil dos enfermeiros do time, este se 

apresentou positivo no contexto do processo de trabalho, com baixa rotatividade, e um 

percentual pequeno de contratos temporários no setor. 
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5.3  CONTEXTO 

O contexto será abordado no aspecto externo ao local de atuação do time de 

medicação, a partir de aspectos demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos 

relacionados à população do estado e do município do Rio de Janeiro. Em seguida, serão 

descritas informações relacionadas ao contexto político-organizacional do time de medicação, 

que teve por objetivo identificar a estrutura organizacional; governabilidade; e gestão do time. 

Importante destacar que, o time de medicação está inserido na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), que é composta por 16 campus ou unidades externas, 90 cursos de 

graduação, 63 cursos de mestrado, 46 de doutorado, 43 mil alunos, 2800 docentes, 5600 

técnicos-administrativos, 515 laboratórios e 2 unidades de saúde, sendo uma delas o HUPE, 

local onde o time desenvolve suas atividades. 

 

5.3.1  Contexto externo 

5.3.1.1  Dados demográficos  

O estado do Rio de Janeiro está localizado na região Sudeste do país, distribuídos em 6 

macrorregiões, 18 microrregiões e 92 municípios. A capital do estado é o município do Rio de 

Janeiro, localizado na macrorregião Metropolitana 1 e na microrregião do Rio de Janeiro, e os 

dados relativos aos critérios e indicadores demográficos estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados demográficos do município e estado do Rio de Janeiro 

Local Dados Demográficos 

 

População 

(2010) 

População 

estimada 

(2020) 

Densidade 

demografica Área 

Município 6.320.446 6.747.815 5.265,82 hab/km² 1.200,329 km² 

Estado 15.989.929 17.366.189 365,23 hab/km² 43.750,426km² 

Fonte: IBGE e DATASUS 

O estado do Rio de Janeiro tem a população semelhante à Região Norte do país 

(15.864.454 habitantes) e é maior que a população da Região Centro-Oeste (14.058.094 

habitantes) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a). 

Desde a década de 1980, o litoral Norte Fluminense é a região que mais apresenta 

migração dentro do estado e as maiores taxas de crescimento populacional, entretanto, este 

processo de interiorização do crescimento é ainda tímido dado a enorme concentração 

populacional na Região Metropolitana (SOUZA; FRUTUOZO, 2018), sendo o município do 
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Rio de Janeiro o mais populoso município do estado (IBGE, 2010a), em virtude ainda da 

grande oportunidade de empregos e acesso à serviços e transporte nesta região. 

 

5.3.1.2  Dados socioeconônicos 

As condições de vida das famílias têm influência no acesso aos serviços de saúde, 

demonstrando que a melhor infraestrutura econômica e social de um estado diminui as taxas 

de mortalidade; e que as condições socioeconômicas precárias, baixo grau de informação e 

escolaridade estão proporcionalmente relacionadas ao aumento destas taxas (PROGRAMA 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2004). Além disso, o nível de 

desenvolvimento socioeconômico de uma região é um fator relevante para acesso a serviços 

de maior complexidade e resolutividade do cuidado neonatal (GOMES JUNIOR; COSTA; 

MAGLUTA, 2020). 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) do país é de 0,75, o que o mantém entre 

os países com índice de alto desenvolvimento humano, e o da Região Sudeste é de 0,76, maior 

IDH por região do país (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2016). 

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) percapita do país (2013), este corresponde a R$ 

26.445,72, sendo a região sudeste a de maior PIB no Brasil (R$ 34.789,78) (IBGE, 2010b). 

Já a renda média percapita do país é de R$ 767, 02, sendo a região Sudeste a de maior 

renda (R$ 943,34) (IBGE, 2010b). O indicador % população com renda < 1/2 salário mínimo 

no país é de 34,67 e da região sudeste de 56,10 (DATASUS, 2010). 

Deste modo, de acordo com os dados contidos na tabela 3, é possível identificar que, o 

município e o estado do Rio de Janeiro têm melhores índices de renda média, IDH, PIB 

percapita, e % população com renda < 1/2 salário mínimo, que a região Sudeste e o país. 

 

Tabela 3 - Indicadores socioeconômicos do município e estado do Rio de Janeiro 

Local  IDH (2010) 
PIB percapita 

(2013) 

Renda média 

domic. per 

capita (2010) 

% população 

com renda < 1/2 

Salário Mínimo 

(SM) (2010) 

Município 0,79 43.941,25 1.421,76 25,87 

Estado 0,76 38.262,13 993,21 20,66 

Fonte: IBGE e DATASUS 

Conforme a tabela 4, o município e o estado do Rio de Janeiro têm melhores índices 

de escolaridade para seus habitantes quando comparados com os índices apresentados para o 

país, conforme os dados a seguir: 23,36 (Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto; 
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13,32 (1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto); 53,95 (2º ciclo fundamental 

completo ou mais); 9,37 (Não determinada) (IBGE, 2010b).  

Estes índices também são maiores quando confrontados com os da região Sudeste, que 

demonstram os melhores índices de escolaridade do país, por região, quando relacionados às 

mesmas categorias de escolaridade: sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto (19,19); 

1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto (12,83); 2º ciclo fundamental completo ou 

mais (59,13); e não determinada (8,85) (IBGE, 2010b). 

 O mesmo ocorre com a taxa de analfabetismo, que no país é de 9,4, e apresenta-se 

superior aquela encontrada no estado e município do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que, a 

região Sudeste (5,3) e a região sul (5,0), são as regiões que apresentam as taxas mais baixas 

de analfabetismo no país (IBGE, 2010b).  

 

Tabela 4 - Índice de escolaridade do município e estado do Rio de Janeiro 

Local Índice de Grau de Escolaridade 

 Sem 

instrução/1º 

ciclo 

fundamental 

incompleto 

1º ciclo 

fundamental 

completo/2º 

ciclo 

incompleto 

2º ciclo 

fundamental 

completo ou 

mais 

Não 

determinada 
Analfabetismo 

Município 11,96 10,84 70,04 7,16 2,7 

Estado 15,71 12,91 62,59 8,79 4,2 

Fonte: DATASUS (2010) 

 Sendo assim, de acordo com os dados socioeconômicos apresentados, a região onde 

está localizado o time é desenvolvida e apresenta um bom acesso à educação e recursos 

econômicos, embora os dados não levem em consideração a questão das desigualdades na 

localidade estudada. 

 

5.3.1.3  Dados epidemiológicos 

 Nesta seção foram abordados os aspectos epidemiológicos, no contexto do município e 

estado do Rio de Janeiro, a fim de descrever a conjuntura a que está submetida o processo de 

trabalho do time, dentro da região territorial que se encontra. Os dados são relativos à: 

proporção de enfermeiros por habitantes, nº de enfermeiros por leito, o nº de leitos 

habilitados, causas de internação em UTIN e mortalidade neonatal nos últimos anos no Rio de 

Janeiro.  
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Com relação ao nº de enfermeiros, o estado do Rio de Janeiro tem 36.926, sendo 165 

cadastrados até março de 2021 como neonatologistas. Já o nº de enfermeiros por 1000/hab 

(2010) no estado é de 2,12 (DATASUS, 2010).  

Esta proporção contrasta com a encontrada em outros países como os Estados Unidos 

(10 enfermeiros por 1.000/hab) (VIANNA, 2011) e Suíça (15 enfermeiros por 1.000/hab) 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2012).  

Já o nº de enfermeiros por 100/leitos (2009) é de 32,2 no Estado do Rio de Janeiro e a 

proporção do Brasil é de 21,2 (DATASUS, 2009). 

Mesmo identificando uma proporção maior no estado do Rio de Janeiro em relação ao 

país, essa ainda não é suficiente considerando os turnos de trabalho, folgas, faltas, licenças e 

afastamentos desses profissionais. A ausência de profissionais faz com que o ritmo de 

trabalho seja acelerado, aumentando o desgaste, implicando também em certa desqualificação 

da assistência, sendo necessário o aumento do quantitativo, independentemente da carga 

horária semanal dos trabalhadores (FELLI, 2012). 

Ademais, soma-se o fato de que os enfermeiros no Brasil têm inúmeras atividades, 

além do cuidado direto ao paciente, como atividades administrativas, de gestão e liderança. 

Esse fato, aliado à menor proporção de enfermeiros por paciente, compromete os 

resultados do trabalho, uma vez que, quanto maior a carga de trabalho, maior a probabilidade 

de interrupção do profissional e, consequentemente, maiores os riscos para a segurança do 

paciente (MONTEIRO; AVELAR; PEDREIRA, 2020). 

Já com relação mais especificamente às UTIN, a portaria n º 930 de 2012 do 

Ministério da Saúde, prevê uma proporção de 1 enfermeiro para cada leito ou fração e de 1 

para 15 leitos na e Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) e Unidade 

de Cuidados Intermediários Canguru (BRASIL, 2012). 

Diante disso, foi realizada uma pesquisa relacionada aos leitos disponíveis no estado 

do Rio de Janeiro, e de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), são divididos segundo as seguintes variáveis: tipos de leitos (clínicos, cirúrgicos, 

complementares); detalhamento do leito (especialidades); e o quantitativo categorizado em 

leitos existentes, leitos SUS e leitos habilitados. 

Os leitos complementares são leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade 

de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa) e que são divididos em: existentes, que 

corresponde ao total de leitos habitualmente utilizados para este fim (UTI, UCINCo e 

UCINCa), mesmo que não utilizados por alguma razão; e habilitados, que representam 
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aqueles realmente disponíveis para internação cadastrados pelo Ministério da Saúde. Abaixo, 

na tabela 5, segue o levantamento de leitos nessas especialidades, no estado do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 5 - Tipos de leitos no estado do Rio de Janeiro para Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários 

Tipo de Leito 

Complementar 

Especialidade 

 

Existente 

 

 

Habilitados 

SUS 

N 

 

N% N 

 

N% 

 

Unidade Intermediária Neonatal 25 1,25 25 3,28 

UTI neonatal - tipo 1 276 13,87 16 2,1 

UTI neonatal - tipo 2 711 35,73 294 38,58 

UTI neonatal - tipo 3 370 18,59 71 9,32 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

Convencional 425 21,36 222 29,14 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

Canguru 81 4,07 60 7,87 

Unidade de Cuidados Intermediários 

Pediátrico 102 5,13 74 9,71 

Total 1990 100 762 100 

       Fonte: CNES, 2021 

Assim sendo, os dados registram que, apenas 38,29% dos leitos existentes (1990) no 

estado estão habilitados (762) para internação. Entretanto, estes (1990) correspondem a 

12,58% de todos os leitos existentes (15.812) e 8% dos leitos habilitados (9.544) para estas 

especialidades no país, um percentual elevado considerando a população, quando comparado 

a outros estados do país mais populosos (CNES, 2021). 

A disponibilidade de leitos é um componente importante na assistência neonatal. São 

objetivos da atenção integral ao recém-nascido grave: garantir acesso aos diferentes níveis da 

assistência, por meio da melhoria da organização dos serviços e ampliação da oferta de leitos 

dessa natureza (BRASIL, 2012). 

Assim sendo, o número de leitos de unidades neonatal deve atender ao seguinte 

parâmetro de necessidade populacional: para cada 1000 nascidos vivos devem ser contratados 

2 leitos de UTIN, 2 leitos de UCINCo e 1 leito de UCINCa (BRASIL, 2012). Segundo o 

DATASUS, no ano de 2019 nasceram 207.964 nativivos no estado do RJ, sendo que na 

capital foram 82.985. 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=65&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=80&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=81&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=82&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=92&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=92&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=93&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=93&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=94&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=94&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
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Deste modo, considerando os leitos habilitados em UTIN tipo 1, 2 e 3 (381) e os 

nascidos vivos no estado, o quantitativo foi aquém da necessidade que seria de 415 leitos. Já 

com relação os leitos de UCINCo (222), adicionando também o leitos de Unidade 

Intermediária Neonatal (247), e os de Unidade de Cuidados Intermediarios Pediátrico (74) o 

quantitativo (543) é superior ao exigido pela legislação (415). Os leitos de UCINCa (60), 

acompanham a performance de leitos de UTIN, uma vez que o recomendado seriam 208 

leitos. 

Sobre as análises de leitos de UTI, 85% são de internações prolongadas; representando 

maiores custos para o sistema, e necessidade de tecnologias de alta complexidade, 

aumentando ainda mais os gastos com a internação. Desta maneira, o tempo de permanência 

aumentado reduz a disponibilidade de leitos, o que reforça ainda mais uma necessidade de 

habilitação de novos leitos (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS, 

2015). 

 Os registros de internação hospitalar dos recém-nascidos de todas as unidades da 

federação demonstraram que os maiores percentuais com tempo de permanência superior a 20 

dias foram observados nas regiões Sul e Sudeste, respectivamente. Importante destacar, que 

essas regiões também apresentaram as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) de maior 

valor pago (GOMES JUNIOR; COSTA; MAGLUTA, 2020). Assim, além dos gastos com 

UTI já serem elevados, soma-se os custos das internações prolongadas e AIH pagas, que 

tornam a região sudeste, uma daquelas com maiores gastos no país. 

Com relação às principais causas de internação de recém-nascidos no estado do Rio de 

Janeiro no ano de 2020, tomando como referência o CID-10, que visa padronizar e catalogar 

as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a Nomenclatura 

Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, estas 

correponderam a 2,9% (19.024) das internações gerais (655.848), incluindo adultos, 

destacam-se entre elas, as malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas (1.331); e algumas afecções originadas no período perinatal (17.693) 

(DATASUS, 2020). 

Outro dado que merece relevância são os custos associadaos a estas internações. As 

Afecções perinatais (R$ 46.585.771,04) e as Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas (R$ 5.411.332,00) corresponderam a 6,17% (R$ 51.997.103,04) do 

total gasto de R$ 841.619.842,33 para todas morbidades listadas no CID-10, para causas de 

internações independente da idade, no ano de 2020 (DATASUS, 2020) 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=65&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=65&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=&VComp=
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No que concerne às taxas de mortalidade de recém-nascidos, estas expressam uma 

relevante melhora nos últimos anos. As taxas de mortalidade neonatal precoce caíram 33% de 

1997 a 2012, passaram de 10,89/1.000 (1997-2000) para 7,36/1.000 (2008-2012). Em geral, 

as taxas de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) caíram em todas as regiões brasileiras. 

Na região Sudeste foi detectada a maior queda (42%) e na região Nordeste, a menor (23%). Já 

as taxas de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias) no país caíram 21% e passaram de 

2,92/1.000 para 2,29/1.000 entre 1997 e 2012, a região Sudeste mostra a maior queda, de 

26%, e o estado do Rio de Janeiro vem acompanhando este declínio (RODRIGUES et al., 

2016).  

No município do Rio de Janeiro, a taxa de mortalidade infantil reduziu em 22% nos 

últimos dezessete anos, alcançando cerca de 13 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2016, com 

velocidade de redução anual de 2%. As mortes ocorreram majoritariamente próximas à 

primeira semana de nascimento. A taxa de mortalidade neonatal representou cerca de 70% do 

total da mortalidade infantil em 2000, caindo para 55% em 2016, e foi também a maior 

responsável pela redução da mortalidade infantil geral, cuja queda foi constante neste período, 

3,3% ao ano, atingindo 7 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2016 (PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

Segundo o DATASUS (2019), as principais causas de mortalidade em recém-nascidos 

são Afecções originadas no período perinatal (1366) e as Malformações congênitas, 

deformidades e anomalias (381), acompanhando às patologias com maior número internações, 

representam 95,3% das causas de mortes de recém-nascidos e 1,2% (1.747) do total de mortes 

independente da idade (144.391) no estado do Rio de Janeiro. A seguir, na tabela 6, seguem 

os dados pertinentes às causas de mortalidade de RN no estado do RJ, de acordo com o CID-

10. 

 

Tabela 6 - Causas de mortalidade neonatal no estado do Rio de Janeiro 

Lista Mortalidade CID-10   0 a 6 dias  7 a 27 dias Total 

N N% N N% N N% 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 30 2,28 8 1,60 38 2,09 

Neoplasias 1 0,08 - 0 1 0,06 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas - 0 2 0,4 2 0,11 

Doenças do sistema nervoso - 0 2 0,4 2 0,11 

Causas externas de morbidade e mortalidade 8 0,60 20 3,99 28 1,54 
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Algumas afecções originadas no período 

perinatal 

1.020 77,45 346 69,06 1366 75,13 

Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias 

258 19,59 123 24,55 381 20,96 

TOTAL 1.317 100 501 100 1818 100 

Fonte: DATASUS 

Levando em conta que os RN com baixo peso ao nascer e os prematuros ou pré-termos 

(< 37 semanas), correspondem a uma grande parcela de internações em UTIN (DAMIAN; 

WATERKEMPER; PALUDO, 2016; LANZILLOTTI et al., 2015; NASCIMENTO et al., 

2020; ZULIAN et al., 2018), um estudo de coorte sobre a mortalidade neonatal realizado pela 

pesquisa Nascer no Brasil, revelou que as maiores taxas de mortalidade neonatal ocorreram 

em crianças com menos de 1.500g nascidas em hospitais sem UTI neonatal; com muito baixo 

peso ao nascer (<1.500g); prematuros, entre outros (LANSKY et al.,2014).  

Deste modo, é importante discutir as possíveis causas de mortalidade neonatal, 

independente das patologias do CID-10, reafirmando a importância da segurança do paciente, 

demonstrado por um estudo que teve por objetivo a obtenção de dados de mortes de recém-

nascidos por causas evitáveis no Brasil, no período de 1996 a 2016, onde foram registrados 

549.838 óbitos de recém-nascidos, dentre elas, 1,41% (7.736) foram ocasionados pela falta de 

ações de promoção à saúde, reduzíveis pela aplicação de programas que promovam a saúde 

como educação sanitária e incentivo ao uso racional de medicamentos (SILVA et al., 2017). 

Desta forma, além das causas relacionadas à patologias, soma-se os riscos a que estão 

submetidos os RNs em uma UTIN, onde a a segurança deve iniciar na prevenção de danos 

relacionados ao neurodesenvolvimento decorrentes das más práticas no cuidado, até os erros 

decorrentes de medicamentos, que são pouco diagnosticados, por falta de um olhar crítico da 

equipe quanto a estes eventos (TOMAZONI et al., 2017). 

Estudo mostra que as taxas de eventos adversos derivadas dos cuidados de saúde em 

recém-nascidos são em torno de 10-15%, aumentando esta proporção nos de menor peso. 

Esses incidentes são induzidos pelo manejo inadequado da medicação, pelas infecções 

respiratórias agudas ou por aqueles derivados de intervenções ou procedimentos na assistência 

(FABRETTI et al, 2018). 

Para minimizar o manejo inadequado de medicamentos, a OMS lançou em março de 

2017 o Terceiro Desafio Global com foco na segurança de medicamentos, no intuito de 

sensibilizar os países membros a disseminarem a campanha “Medicação sem danos”, O 
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objetivo é promover mudanças que reduzam em 50% este evento até 2022, considerado como 

evento evitável (WHO, 2017).  

 

 

5.3.2  Contexto político-organizacional  

5.3.2.1  Estrutura Organizacional 

Dentro dessa dimensão foram selecionadas as subdimensões organização hierárquica e 

perfil da clientela. Nestas subdimensões, além de serem definidas hierarquias e o esquema 

conceitual de onde está inserido o time de medicação (organograma), também serão 

estabelecidos como se estrutura o HUPE de acordo com as suas especialidades associadas às 

internações, uma vez que é importante compreender como a instituição se organiza, e avaliar 

se o nível de complexidade da instituição e da unidade neonatal comporta um grupo desta 

natureza. 

Os critérios avaliados nessas subdimensões foram: organograma e perfil das 

internações do HUPE e UTIN 

5.3.2.1.1  Organização Hierárquica  

a) Organograma 

Como já foi descrito, o HUPE está dentro do organograma da UERJ que, como 

Fundação de admistração indireta do estado do Rio de Janeiro, está vinculada à Secretaria de 

Estado Ciência Tecnologia e Inovação do estado do Rio de Janeiro, como pode ser visto 

abaixo na Figura 3:  
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Legenda: 

 

Fonte: www.uerj.br 

Figura 3 - Organograma da UERJ 

O organograma da HUPE não está disponível para consulta, e no momento encontra-

se em construção (HUPE, 2021). Contudo, a partir da coleta de dados, foi construído um 

organograma da equipe de enfermagem e foi possível posicionar o time dentro da hierarquia 

institucional. O grupo está inserido dentro do organograma da coordenação de enfermagem, 

que está vinculada diretamente a direção geral do hospital, apresentado na Figura 4. 

 

 

http://www.uerj.br/
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Figura 4 - Organograma equipe de enfermagem  

 

A equipe de enfermagem da Unidade Neonatal do HUPE é divida em algumas sub- 

categorias com as seguintes atribuições (ALMEIDA, 2019b): 

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 dos medicamentos enterais e soluções parenterais. Entra em 

campo estéril e realiza paramentação completa. Em conjunto com o segundo 

enfermeiro, realiza o preparo de medicamentos. 

• 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 

Coordenação de 

Enfermagem 

(COEN) 

Chefia do Serviço de Enfermagem 

Materno-Infantil (SEMC) 

Chefia de Enfermagem da 

Unidade Neonatal 

Enfermeiros 

Enfermeiros da 

Medicação (Time) 

Enfermeiros da 

Assistência 

Técnicos de 

Enfermagem 

Equipe 

Médica 

Serviço de 

Farmácia 



102 

 

 

também, em conjunto com o primeiro enfermeiro pelo preparo de medicamentos 

parenterais e enterais. 

Atualmente, a presença do segundo enfermeiro do time de medicação é eventual, 

devido a escassez de enfermeiros no setor.  

 Enfermeiro da Assistência - enfermeiro que responde por um dos 3 setores, UTI 1, 

UTI 2 ou Unidade Intermediária (UI) da unidade neonatal. Presta assistência integral e 

cuidados diretos aos recém-nascidos internados e supervisiona a equipe de técnicos de 

enfermagem do setor. Administra medicamentos por todas vias, incluindo cateteres venosos 

profundos. 

Técnico de Enfermagem - técnico de enfermagem que presta assistência integral aos 

RN de menor complexidade, incluindo a administração de medicamentos, de acordo com a 

escala de cuidados por RN, elaborada pelo enfermeiro. Supervisionado diretamente pelo 

enfermeiro da assistência e indiretamente pelo enfermeiro da medicação. Administra 

medicamentos por todas vias, exceto cateteres venosos profundos. 

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. Realiza a gestão e o planejamento das 

ações do time. 

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. Colabora com o enfermeiro chefe na gestão e planejamento das ações do time. 

Todas estas categorias estão diretamente ligadas ao sistema de medicação do setor e 

cada profissional envolvido, principalmente no que tange às soluções parenterais tem 

atribuições específicas, em conformidade com a legislação vigente (BRASIL, 2003). 

Além da equipe de enfermagem onde o time está inserido, existem outros profissionais 

que permeiam o processo de trabalho do time, como a Equipe Médica e o Serviço de 

Farmácia que participam diretamente de toda a operacionalização do sistema de medicação da 

unidade. Além destes, o time conta com outros membros temporários convidados a emitir 

pareceres relacionados à terapia medicamentosa sob demanda. 

Desta maneira, pode-se afirmar que uma equipe de terapia intravenosa consiste em 

uma combinação de pessoal de assistência oficial e não oficial, onde as enfermeiras 

especializadas nesta prática fornecem a liderança mais adequada para a equipe. Embora não 
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seja identificado um departamento mais adequado para localização do grupo, o time pode 

funcionar como parte da enfermagem, Farmácia, CCIH, entre outros. A equipe pode ser 

composta por prestadores de cuidados diretos, educadores, consultores, treinadores, 

coordenadores e gerentes (GORSKI et al., 2021). 

Um time oferece uma orientação para o estabelecimento de políticas e práticas 

baseadas em evidências e fornece o conhecimento avançado para práticas seguras para apoiar 

o restante dos profissionais, mesmo que o time não execute todas as etapas do sistema de 

medicação, como por exemplo, a administração direta de cada infusão (GORSKI et al., 2021). 

O grupo deve atuar como um consultor baseado nas boas práticas e na literatura, 

(ALMEIDA et al., 2013a), com envolvimento em todas as etapas do sistema de medicação da 

unidade, incluindo a prescrição, preparo, dispensação e administração de medicamentos 

(ALMEIDA et al., 2019a). 

As atividades devem estar relacionadas ao preparo das terapias de infusão, incluindo 

soluções, medicamentos, agentes biológicos, sangue e hemocomponentes e nutrição 

parenteral. Os serviços específicos prestados devem ser baseados nas necessidades específicas 

de terapia medicamentosa, riscos, processos de gestão e a complexidade do conhecimento e 

habilidades necessárias para realizar cada intervenção (GORSKI et al., 2021). 

Diante do exposto, foi possível identificar que a estrutura organizacional relativa ao 

organograma, de um modo geral se mostrou adequada às ações do time. A literatura não 

aponta onde seria a melhor localização de um time desta natureza, embora à equipe de 

enfermagem seja a que participa da maioria dos processos com uso de medicamentos dentro 

do setor. Acrescenta-se que, o time e a equipe envolvida no sistema de medicação apresentam 

atribuições bem definidas e compatíveis com as atividades que desenvolvem. 

 

5.3.2.1.2  Perfil da clientela 

a) Perfil de internações no HUPE 

O hospital conta com 560 leitos e 16 salas cirúrgicas, e é capaz de realizar cirurgias 

em mais de 60 especialidades e sub-especialidades médicas, incluindo procedimentos 

sofisticados, como cirurgia cardíaca e transplantes de rim e coração. Não há serviço de 

emergência, oferece atendimentos apenas a pacientes encaminhados por outras unidades 

públicas de saúde (UERJ, 2021), é uma instituição complexa e com muitas unidades de 

internação especializadas, como pode ser visto na tabela 7 a partir das internações do HUPE 
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no ano de 2020, segundo dados coletados no sistema de Gerenciamento de Internação 

(SOULMV) do HUPE 

 

Tabela 7 – Internações do HUPE por unidade de internação no ano de 2020 

Unidade de internação N N% 

Upoint  860 6,88% 

Oftalmologia feminino  759 6,07% 

Urologia masculino  707 5,66% 

Oftalmologia masculino 673 5,39% 

Pediatria - 0 a 11 anos 560 4,48% 

Ginecologia  533 4,27% 

Enfermaria de gestante 509 4,07% 

Neurocirurgia  458 3,67% 

Cir geral - enf 04  427 3,42% 

Cir geral - enf 05  342 2,74% 

Uro - litiase  280 2,24% 

Cir vascular - enf 07  270 2,16% 

Urologia feminino 252 2,02% 

Cir. Plastica - enf 08  249 1,99% 

Cir vascular - enf 06  239 1,91% 

Ortopedia masculina 215 1,72% 

Uti neonatal  194 1,55% 

Cir toracica - enf 09  187 1,50% 

Ortopedia feminino  179 1,43% 

Aloj conjunto materno  176 1,41% 

Cir. Plastica - enf 08  173 1,38% 

Cir cardiaca/cti card 160 1,28% 

Cir toracica - enf 10 154 1,23% 

Clin medica - enf 18  148 1,18% 

Cardiologia masculino  147 1,18% 

Enf covid 1 masc  147 1,18% 

Clin medica - enf 15 144 1,15% 

Clin medica - enf 16 139 1,11% 

Neurologia masculino  139 1,11% 

Enf covid 1 fem  134 1,07% 

Enf nesa masc  133 1,06% 

Cardiologia feminino  125 1,00% 

Clin medica - enf 17  114 0,91% 

Enf nesa fem  113 0,90% 

Neurologia feminino  113 0,90% 

Nefrologia masculino  113 0,90% 

Uti covid 6  107 0,86% 

Cl.med. Enf 12  103 0,82% 

Unidade coronariana  96 0,77% 
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Clin medica- enf 13  96 0,77% 

Uti covid 2  91 0,73% 

Cl.med. Enf 11 89 0,71% 

Nefrologia feminino  89 0,71% 

Enf cardiaca 01  83 0,66% 

Reumatologia 82 0,66% 

Utip 02 / cipe  73 0,58% 

Clin medica - enf 14 m  65 0,52% 

Hematologia(isolamento)  62 0,50% 

Urologia semi-intensva 58 0,46% 

Dermatologia feminino  58 0,46% 

Pneumologia feminino 56 0,45% 

Enf cardiaca 04  55 0,44% 

Pneumologia masculino 53 0,42% 

Psiquiatria feminino  48 0,38% 

Dermatologia masculino  47 0,38% 

Enf covid 3 fem  47 0,38% 

Cti geral  45 0,36% 

Enf cardiaca 02  42 0,34% 

Enf cardiaca 03 42 0,34% 

Enf. Covid pediatria 1  40 0,32% 

Aloj conjunto rn berco  38 0,30% 

Utip 02 / covid  38 0,30% 

Psiquiatria masculino  36 0,29% 

Enf covid 3 masc  32 0,26% 

Otorrino masculino 31 0,25% 

 uti covid 7  31 0,25% 

Ui neonatal  30 0,24% 

Enf covid pediatria 1 28 0,22% 

Nefrologia/isolamento  28 0,22% 

Otorrino feminino  24 0,19% 

Enf covid 4  23 0,18% 

Uti covid 5  22 0,18% 

Uti pediátrica/utip 01 22 0,18% 

Enf covid 4  21 0,17% 

Medula ossea  21 0,17% 

Uti covid 4  21 0,17% 

Cir geral- enf 01  20 0,16% 

Pneumologia isolamento  19 0,15% 

Enf covid 5 fem  17 0,14% 

Enf covid 5 masc  15 0,12% 

Uti covid 1  14 0,11% 

Cir geral-enf 02 12 0,10% 

Uti neo covid  12 0,10% 

Uce - materno 11 0,09% 

Uti covid 3  9 0,07% 
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Enf cardiaca 05 8 0,06% 

Dip isolamento 6 0,05% 

Ui.cir./enf. 03 5 0,04% 

Cir cardiaca isolamento  4 0,03% 

Enf covid 4  3 0,02% 

Psiquiatria - ambos  2 0,02% 

Total geral  12.495 100,00% 

Fonte: SOULMV- HUPE 

De acordo com o SOULMV- HUPE a unidade neonatal é dividida em: UTI Neonatal, 

UI neonatal e UTI neo covid, com 194, 30 e 12 internações durante o ano de 2020, 

respectivamente. Juntas correspondem a 236 internações e apenas 1,89% das internações 

totais do hospital, entretanto considerando apenas a UTI Neonatal, esta apresenta o maior 

índice de internação (1,55%) dentre as múltiplas UTI presentes na instituição. 

Acrescenta-se que no último ano, quando foram coletados, a unidade neonatal teve que 

se adaptar a uma nova configuração, incluindo um setor denominado UTI neo COVID, 

entretanto os leitos não foram aumentados, apenas foi realizada um realocamento e adaptação 

do espaço, embora com mudanças nas caraterísticas de parte da clientela e, portanto, do 

cuidado e tratamento prestados. 

b) Perfil de internações no HUPE 

Para melhor compreensão da clientela atendida pelo time de medicação, segue na 

tabela 8, o perfil das internações da UTIN no segundo semestre do ano de 2020, de acordo 

com dados coletados no SOULMV-HUPE. 

 

Tabela 8 - Internações da UTIN do HUPE no segundo semestre de 2020 

CID 

  

Unidade Neonatal  

UI 

neonatal 

UTI 

neonatal 

UTI 

Neonatal 

COVID 

N N% N N% N N% 

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 6,67 9 8,82   

Capítulo VI - Doenças do sistema nervoso   1 0,98   

Capítulo VII - Doenças do olho e anexos 1 6,67 1 0,98 1 20 

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório   2 1,96   

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório 1 6,67 5 4,9   

Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo   1 0,98   

Capítulo XIV - Doenças do aparelho geniturinário   2 1,96   
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Capítulo XVI -Algumas afecções originadas no período 

perinatal 9 60 53 51,97 4 80 

Capítulo XVII - Malformações congênitas, deformidades 

e anomalias cromossômicas   5 4,9   

Capítulo XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte 1 6,67 2 1,96   

Capítulo XXI -Fatores que exercem influência sobre o 

estado de saúde e o contato com serviços de saúde 2 13,33 21 20,59   

Total 15 100 102 100 5 100 

  

O perfil de causas de internação por patologias do CID-10 na unidade neonatal do 

HUPE é semelhante ao do estado do Rio de Janeiro, com grande percentual de Afecções 

originadas no período perinatal (51,97%). Já as Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas não apresentaram o mesmo desempenho, uma vez que a unidade 

não é referência para o atendimento de recém-nascidos com estas patologias. 

 Dentre algumas afecções originadas no período perinatal destacou-se a prematuridade 

com 6 casos (9,09%) e o desconforto/insuficiência respiratória do recém-nascido com 11 

casos (16,67%). 

 Além disso, é importante identificar o perfil dos RNs independente das patologias que 

os acompanham, a partir de dados coletados de prontuários de RNs internados no segundo 

semestre de 2020. Assim, foi elaborada a tabela 9, que descreve as principais características 

clínicas no momento do parto e quanto ao uso de medicamentos de RNs internados na UTIN 

do HUPE. 

 

Tabela 9 - Perfil de Recém-nascidos internados na UTIN do HUPE no segundo semestre de 

2020 

Perfil dos recém-nascidos N     N% 

Sexo    

Feminino  24 40 

Masculino 36 60 

Tipo de Parto   

Transvaginal  8 13,33 

Cesáreo 52 86,67 

Idade Gestacional no Parto   

Pré-termo extremo (< 27 semanas e 6 dias) 4 6,67 

Pré-termo moderado (entre 28 semanas e 1 dia e 37 

semanas)  
31 51,67 

Pré-termo tardio (34s1d e 36s6d) 11 18,33 
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A termo (37semanas e 1 dia a 41 semanas e 6 dias) 13 21,67 

Pós-termo (> 42 semanas)  1 1,66 

Peso de Nascimento   

Abaixo de 1500g 18 30 

1500g a 2500g 32 53,33 

Acima de 2500g 10 16,67 

Via de administração de medicamento   

Venosa  35 58,33 

Oral   7 11,67 

Retal   0 0 

SNG/SNE  29 48,33 

Inalatória           4 6,67 

Sublingual 0 0 

 

Com relação aos dados demonstrados na tabela acima, foi possível identificar que o 

perfil da clientela atendida na unidade mudou no decorrer dos anos, a partir de outro estudo 

realizado para identificar os erros de prescrição e aprazamento antes da implantação do time 

de medicação no mesmo setor de estudo e naquela ocasião, foi observado que 44,1% da 

clientela era de recém-nascidos à termo e 55,9% de pré-termos (MELO, 2013), e atualmente o 

percentual total de pré-termos é de 76,67%. 

Esta mudança de perfil é importante no sentido de avaliar a modificação no nível de 

complexidade da clientela atendida no decorrer dos anos, principalmente quanto ao uso de 

medicamentos. Deste modo, a ampliação do atendimento à pré-termos ou prematuros, 

caracteriza um atendimento a uma clientela com uma condição de saúde mais instável e 

dependente de diferentes tipos de tecnologia existentes (DUARTE et al., 2020). Além disso, 

aqueles com menos de 30 semanas de gestação e 1500g são mais propensos a eventos 

adversos, devido à gravidade, e, por conseguinte, suscetíveis a um número maior de 

intervenções para sua recuperação, e um tempo de internação prolongado (CAMPINO et al., 

2016). 

Ademais, estas intervenções acabam por culminar em uma multiplicidade de 

medicações, muitas delas sem a devida recomendação em bula para o uso no primeiro mês de 

vida. O Ministério da Saúde publicou um documento sobre assistência farmacêutica em 

pediatria, que verificou a escassa participação de crianças em pesquisas, tendo apenas 8% do 

número total de estudos relacionados à medicamentos, tanto no cenário global quanto no 

Brasil (BRASIL, 2017). 

  Como consequência disso, o embasamento científico sobre a farmacocinética e a 

farmacodinâmica de medicamentos nesse grupo de indivíduos é insuficiente, facilitando 
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assim, o surgimento de reações adversas graves e imprevisíveis (WANG et al., 

2015), principalmente diante da vulnerabilidade em que se encontram os RN da UTIN. 

(KOSZMA et al., 2021). 

Acrescenta-se que além do uso de medicamentos aumentar o risco de eventos 

adversos, os prematuros tem uma imaturidade pulmonar maior levando a necessidade por 

muitas vezes a terapia ventilatória. 

E outro evento adverso frequente em UTIN são os relacionados a terapia ventilatória 

(LANZILLOTTI et al., 2015) que também estão associados a grande manipulação de 

medicamentos, aumentando o risco de eventos adversos em recém-nascidos internados na 

UTIN. 

Desta maneira, o perfil atual de RNs internados está mais relacionado àqueles que 

necessitam de mais cuidados, uso e manipulação (cálculo de dosagens, diluição e rediluição) 

de medicamentos, uma vez que a via intravenosa foi a principal via de administração de 

medicamentos, o que torna mais complexo o preparo de medicamentos pelo time de 

medicação, na mesma medida que o torna mais relevante e oportuno para estes recém-

nascidos mais vulneráveis e propensos a EAM.  

 

5.3.2.2  Governabilidade 

5.3.2.2.1  Recursos financeiros destinados ao uso de medicamentos na unidade neonatal 

Nesta subdimensão foram analisados o orçamento direta e indiretamente relacionados 

ao uso de medicamentos que afetam às ações do time. Deste modo, foram coletados dados das 

leis de diretrizes orçamentárias do estado no que diz respeito a UERJ; e a previsão 

orçamentária para o HUPE; além de outros tipos de fontes de recursos que, por ventura, 

possam impactar no uso de medicamentos pelo grupo. 

O orçamento é parte fundamental de qualquer assistência à saúde, e é importante 

definir os recursos destinados às instituições hospitalares e a fonte de receitas. 

Diante disso, é importante estimar a receita e a despesa da UERJ, dentro da Lei 

Orçamentaria Anual, para o exercício financeiro de 2021, com o intuito de contextualizar os 

recursos destinados a UERJ, HUPE, e mais especificamente ao uso de medicamentos que 

podem impactar de algum forma o time de medicação na unidade neonatal. 

Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro (2021a), através da Lei Orçamentária 

Anual (LOA-RJ) 2021, as despesas com saúde previstas para o ano de 2021 no estado do Rio 

de Janeiro são de R$ 7.215.639.816,00. Dentre as despesas, estão aquelas relacionadas à 

UERJ, descritas no quadro 9: 
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Quadro 9 - Orçamento destinado a UERJ pela Proposta orçamentária 2021- UERJ 

Orçamento UERJ 

Despesas Valor R$ 

Ampliação e reequipamento da UERJ 38.125.457 

Fomento para estudos e pesquisas da UERJ                   36.250.779 

Aumento de 20% do auxílio alimentação dos servidores, técnicos e docentes 

da UERJ 
- 

Reforço orçamentário para a ampliação da cidade universitária para UERJ e 

UENF em Macaé 
7.000.000,00 

Formação continuada de professores, incentivo a manutenção e abertura de 

núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, neabis, em escolas estaduais 

públicas, recursos para os neabis das universidades estaduais e para o 

proafro/UERJ 

100.000,00 

Implementar, através de recursos financeiros, o programa de apoio e incentivo 

à pesquisa científica 
5.000.000,00 

Suporte às despesas de pagamento da folha do pessoal do quadro permanente 

(necessidades básicas da folha e recomposição do quadro permanente) 
50.000.000,00 

Modernização das instalações do Campus Maracanã 21.500.000,00 

Ampliação do Centro Biomédico  21.400.000 

Reforma da Policlínica Piquet Carneiro 790.000,00 

Modernizar e ampliar as instalacões para o bom funcionamento do ensino e 

pesquisa 
- 

Recurso para ampliar o número de salas de aula, de estudo e para docentes na 

Faculdade de Formação de Professores - FFP (São Gonçalo) 
- 

Aquisição de um microônibus e um ônibus para a FFP - 

Construção e implantação da creche da FFP - 

Recursos para viabilização a ligação da UERJ/FFP à rede-rio de 

computadores/FAPERJ, que realiza atividades à serviço da ciência, tecnologia 

e educação no estado do RJ  

- 

Compra de itens que possam ajudar a combater a proliferação da covid-19 

(álcool em gel, máscaras, termômetros, sanitizantes, sabonetes líquidos, entre 

outros)  

- 

Implantação do centro de memória da enfermagem na Faculdade de 

Enfermagem  
300.000,00 

Construção do restaurante universitário da FFP  2.000.000,00 

Implantação de laboratórios e salas de aula para os novos cursos da faculdade 

de tecnologia (FAT) – Campus de Resende  
1.500.000,00 

Implantação de laboratórios no instituto politécnico (Campus de Nova 

Friburgo) 
2.000.000,00 

Pagamento da dívida tributária 36.000.000,00 

Implantação do parque tecnológico da FAT (Campus de Resende)  1.800.000,00 

Construção de prédio para abrigar o centro de tecnologia da informação da 

escola superior de desenho industrial  
2.000.000,00 

Readequação predial para instalação do restaurante universitário da Faculdade 

de Educação da Baixada Fluminense - FEBF (Campus de Duque de Caxias) 
1.500.000,00 
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Manutenção e fortalecimento da feira agroecológica - 

Reforço orçamentário para o apoio à residência na UERJ 10.000.000,00 

Compra de equipamentos, sistemas, softwares, entre outros e implementação 

de tecnologias assistivas  
- 

Implementação do restaurante universitário no Campus de São Gonçalo 2.000.000,00 

Extensão do curso de medicina para o campus de São Gonçalo - 

Incentivo à permanência discente da UERJ 10.000.000,00 

Desenvolver a capacidade de produção científica e tecnológica no estado por 

meio da UERJ 
- 

Acessibilidade arquitetônica e comunicacional  - 

Operacionalização do núcleo de atenção ao idoso (HUPE) - 

Apoio orçamentário ao núcleo de atenção ao idoso (HUPE) 61.105,00 

Recuperação e modernização do HUPE 1.000.000,00 

Obras de recuperação e modernização do HUPE 90.000.000 

Material laboratorial/material hospitalar 4.000.000,00 

Medicamentos em geral 2.000.000,00 

Fonte: Proposta orçamentária 2021– UERJ 

Dentre as despesas previstas estão o Material laboratorial/material hospitalar (R$ 

4.000.000,00) e os Medicamentos em geral (R$2.000.000,000) que estão mais diretamente 

ligadas as atividades do time de medicação. Entretanto, estes valores são os mesmos previstos 

para o ano de 2020 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021a). 

Além disso, a UERJ está inserida em instrumentos de planejamento governamental e 

faz parte do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 do estado do Rio de Janeiro, com ações 

específicas por meio de um conjunto de programas, consolidadores de ações orçamentárias ou 

não orçamentárias com objetivos em comum (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2021b). 

As despesas da UERJ contempladas no PPA 2020/2023 são ações finalísticas 

desenvolvidas para atender as atividades-fim da instituição, e o eixo estratégico de governo 

em que a Universidade está inserida é o de Desenvolvimento Humano e Social. A 

Universidade foi incluída em 04 (quatro) programas: Programa de Atenção à Saúde, Programa 

de Estruturação das Unidades de Saúde, Programa de Ensino Superior, Programa 

Infraestrutura das Unidades Educacionais. Dentro deste último programa está o apoio ao 

HUPE (operacionalização); recuperação e modernização do Complexo Universitário de Saúde 

(HUPE modernizado e equipado) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b) 

Com relação à operacionalização do Complexo Universitário de Saúde, a finalidade é 

garantir o pleno funcionamento (HUPE e Policlínica Piquet Carneiro-PPC), possibilitando o 

exercício das competências pelos profissionais de saúde. O HUPE e a PPC, recebem recursos 
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do SUS em retribuição às atividades de atendimento médico, cirúrgico, exames laboratoriais, 

e de imagem realizadas pelo corpo de profissionais do hospital (GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 2021b). 

Já a recuperação e modernização do Complexo Universitário de Saúde tem por 

finalidade melhorias dos prédios do HUPE, atendendo também as instalações 

elétricas/hidráulicas, de esgoto, gases, vácuo e à aquisição de equipamentos médico-

hospitalares. Deste modo, o orçamento do HUPE para projetos de infraestrutura pode ser visto 

no quadro 10 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b): 

 

Quadro 10 - Despesas de infraestrura previstas para o HUPE segundo Proposta orçamentária 

2021-UERJ: 

Orçamento HUPE 

Despesas Valor R$ 

Reforma da sala do internato de nutrição clínica no HUPE  10.000,00 

Reforma sala da residência em psicologia clínica 36.000,00 

Projeto de instalações de combate contra incêndio  6.515.000,00 

Projeto de implantação do Centro de Controle do Câncer - CUCC  4.300.000,00 

Projeto de estrutura da cozinha  6.360.000,00 

Projeto de reforma do laboratório central  3.500.000,00 

Projeto de estrutura da Farmácia - ampliação da capacidade de 

armazenagem de rémedios para atendimento ao HUPE 
1.940.000,00 

Projeto de retrofit do prédio de controle radiológico  3.450.000,00 

Projeto de urbanização e acessibilidade  2.565.000,00 

Projeto de ampliação e reforma do centro cirúrgico 3.500.000,00 

Projeto de melhoria da infraestrutura das enfermarias  967.455,00 

Projeto de ampliação e reforma dos ambulatórios  4.500.000,00 

Projeto de reforma da pediatria  1.500.000,00 

Projeto de obras para construção de centro de referência em transplante - 

nefrologia  
8.973.200,00 

Rede elétrica com nobreak e ligada ao gerador para evitar os problemas 

causados por falta de energia no prédio 
100.000,00 

Projeto para construção de prédio para integrar as atividades do 

departamento de infraestrutura 
2.000.000,00 

Projeto para tornar operacional a unidade coronariana do hospital 4.500.000,00 

Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas de grande porte 20.500.000,00 
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Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas de reposição continuada  8.524.650,00 

Fonte: Proposta orçamentária 2021 – UERJ 

Destas despesas a única que está mais diretamente relacionada ao sistema de 

medicação da unidade seria o Projeto de estrutura da Farmácia - Ampliar a capacidade de 

armazenagem de rémedios para atendimento ao HUPE. 

O serviço de Farmácia é um elo importante do sistema de medicação da unidade 

neonatal, tem papel fundamental na prevenção de EAM. Em estudo que avaliou a notificação 

de 355 incidentes ocorridos em recém-nascidos até 28 dias de vida, 233 (65,6%) estavam 

relacionados a medicamentos, e um ponto importante detectado foram as condições de 

armazenamento, fundamentais para a prevenção destes eventos (LANZILLOTTI et al., 2016.; 

JCI, 2014).  

Já com relação aos gastos com pessoal, ao longo do período de 2011 a 2019, o 

crescimento médio foi de aproximadamente de 10% (dez por cento), com maior variação em 

2014, quando foi reformulado o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores 

Técnicos Administrativos da UERJ, apesar da redução das despesas com pessoal em 2017, em 

função da grave crise financeira que atingiu o estado. Cabe ressaltar que, os gastos com 

pessoal e de custeio do HUPE são providos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) da 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2021b). 

Os gastos projetados com pessoal e encargos para 2020 foram de R$313.053.975,93 e 

a proposta para 2021 é de 316.885.837,73. Já com relação as despesas de apoio ao HUPE em 

2020, o valor projetado foi de R$143.624.071,00, com uma projeção para 2021 de 

R$147.332.794,00 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b). 

Deste modo, todas as despesas da unidade neonatal e porconseguinte aquelas 

demandadas para o funcionamento do setor, incluindo o time de medicação, provém do FES. 

Além destes recursos, a unidade neonatal conta ainda com meios provenientes do Sistema de 

Desembolso Descentralizado da Fundação Saúde (SIDES/FS), que são utilizados 

principalmente para compra de medicamentos, equipamentos e recursos materiais.  

Apesar da equipe de enfermagem não ter autonomia ou governabilidade sobre estes, 

que ficam a cargo da chefia médica do setor, de modo geral todas as solicitações da chefia de 

enfermagem são atendidas (equipamentos, recursos materiais e medicamentos em falta ou não 

padronizados pelo HUPE), limitadas apenas pela disponibilidade de orçamento dentro do mês 

de solicitação. 
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De acordo com a legislação, o SIDES/FS tem por objetivo promover a 

descentralização recursos financeiros para as unidades que integram a estrutura da Fundação 

Saúde, ou que por ela sejam geridas, com vistas a proporcionar maior êxito na gestão, 

minimizando os efeitos da ocorrência de entrave burocráticos, de modo a garantir utilização 

racional dos recursos financeiros para continuidade de prestação dos serviços públicos 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

 Contudo, a aplicação dos recursos do SIDES/FS deve ser analisada de maneira que a 

compra ou contratação direta esteja devidamente fundamentada pelo gestor dos recursos e se 

destine, exclusivamente, ao atendimento das seguintes despesas: aquisição de material de 

consumo e prestação de serviços necessários às atividades das unidades da FS; aquisição de 

material permanente, equipamentos; situações de emergência caracterizada por problemas que 

possam ocasionar grave prejuízo ou comprometer a segurança do indivíduo; entre outras 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

A aquisição de material de consumo, permanente e equipamentos deverá ser precedida 

de pesquisa junto ao almoxarifado da unidade, sendo indispensável a comprovação de sua 

inexistência no estoque. Os recursos mencionados serão repassados até o limite de 12 parcelas 

e sua concessão será condicionada aos limites orçamentários da FS (GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

Já com relação as receitas da UERJ elas se classificam em: diretamente arrecadadas; 

decorrentes do pagamento pelo SUS de serviços hospitalares; e oriundas de convênios 

firmados (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b). 

Nesse contexto, é significante levantar o histórico das receitas nos últimos anos. Desta 

maneira, após 2014, a evolução da receita total sofreu alguns reveses, inclusive com a maior 

variação negativa da série histórica em 2016 - 2017. No ano de 2017, atingiu o valor mais 

baixo de receita total, R$ 71,1 milhões, o que equivale a quase metade (44,6%) na 

comparação com 2014. A recuperação da receita se inicia em 2018 de maneira tímida, e 

depois de forma mais significativa em 2019. Em grande medida, em razão do impulso das 

receitas do HUPE/SUS, que em 2019 atingiu um valor sem precedentes na série histórica (R$ 

53,9 milhões), se tornando a principal fonte da UERJ, ultrapassando aquelas oriundas por 

recursos próprios, tradicionalmente apontadas como as principais receitas da universidade 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b). 

Assim, considerando a série histórica, um dos alvos é manter a expansão de receitas 

pelo HUPE/SUS em trajetória contínua, por meio do fortalecimento da estrutura do Complexo 

de Saúde, ampliação do gasto público via SUS, com intuito de garantir pleno uso da 
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capacidade instalada do hospital na promoção do atendimento assistencial à população do 

estado do Rio de Janeiro (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b). 

A estimativa global das receitas para UERJ no exercício de 2021 é de:  R$59.911.042 

(fontes recursos próprios); R$ 60.000.000 (HUPE/SUS); R$13.490.532 (convênios), no total 

de R$133.401.574 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021b) 

Assim, o HUPE é responsável pela maior parte das receitas da UERJ, e apresenta nos 

últimos anos uma tendência de aumento ou pelo menos manutenção de recursos, favorecendo 

as atividades desenvolvidas nas unidades de internação do hospital. Entretanto, estes recursos 

não são proporcionalmente distribuídos entre os setores da instituição, no que tange a obras 

com infraestrutura e outras despesas, incluídas no orçamento da UERJ, como pode ser visto 

no quadro 10. 

Deste modo, com relação aos recursos financeiros destinados ao uso de medicamentos 

na unidade neonatal, observou-se uma governabilidade parcial e diminuta dos recursos. Na 

instituição como um todo, também foi identificado um orçamento restrito destinado ao uso 

seguro de medicamentos na instituição. 

 

5.3.2.3 Gestão do time  

5.3.2.3.1 Gerência e Planejamento 

Nesta subdimensão serão analisados indicadores que possam avaliar qualidade das 

atividades desenvolvidas; e o planejamento participativo das ações do time. 

a) Indicadores de qualidade  

Os indicadores servem para acompanhar situações e medir quantitativamente as 

variações no comportamento dos critérios estabelecidos, devem ser direcionados para a 

tomada de decisão gerencial voltada para a solução do problema e auxiliam também para o 

acompanhamento das metas definidas. Porém, para isso é necessário saber o que medir e obter 

dados confiáveis e representativos do que se quer controlar (MILET; SANTOS, 1994). 

Além disso, são largamente utilizados nos mais variados âmbitos: estratégico, tático, 

operacional, demográfico, socioeconômico, epidemiológico, ambiental, de estrutura, processo 

ou resultado, entre outros, de acordo com a necessidade e especificidades de cada serviço 

(ALVES, 2012). Na área de medicamentos são importantes estratégias que devem ser 

utilizadas na prescrição, dispensação, preparo e administração segura de medicamentos 

(BRASIL, 2013b). 

No tocante aos indicadores de qualidade, esses foram identificados em impressos de 

controle da sala de medicação: psicotrópicos, temperatura do refrigerador, mapa de limpeza 
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da sala; além da taxa de infecções de corrente sanguínea, relacionadas aos cateteres venosos. 

Os impressos tem por objetivo monitorar atividades primordiais durante o preparo de 

medicamentos, entretanto, na prática não são utilizados com este fim, posto que esta atividade 

não resulta em dados com análise crítica, discussão e proposições específicas de 

aperfeiçoamento da terapia medicamentosa.  

Ademais, outros indicadores seriam necessários para o acompanhamento das demais 

fases do sistema de medicação, como para prescrição, dispensação e outros gerais relativos ao 

uso seguro de medicamentos (BRASIL, 2013b). 

b) Planejamento participativo 

A coordenadora de enfermagem da unidade neonatal desempenha também o papel de 

gestora do time, e é responsável por formular, planejar, determinar, implementar atividades e 

rotinas relacionadas ao processo de trabalho do time, porém estas atividades encontram-se 

incipientes ou estacionadas. 

 Além disso, a função do coordenador é fazer a ligação entre o serviço e o time, 

desenvolver documentos, como a descrição das atribuições dos enfermeiros e necessidades 

dos pacientes, bem como POPs, protocolos, 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 (O’HALON; 

GLENN; HAZLER, 2008). 

Um modo de estimular essa comunicação é o planejamento com a participação dos 

enfermeiros da prática, que dominam o processo de trabalho, e são capazes de identificar 

pontos críticos e propor soluções. Com a coleta de dados, verificou-se que todos os 

enfermeiros (100%) identificaram aspectos a serem melhorados no processo, apresentados na 

tabela 10, e muitos destes estão relacionados a adversidades que serão descritas na estrutura e 

no processo. 

 

Tabela 10 - Aspectos a serem melhorados no processo de trabalho dos enfermeiros do time 

de medicação 

Aspectos a serem melhorados no processo de trabalho N N% 

Presença de insumos e medicamentos  9 37,50% 

Farmácia (provisão de medicamentos, comunicação, dose 

unitária por paciente) 8 33,33% 

Recursos humanos adequados 8 33,33% 

Presença de treinamentos 4 16,66% 

Comunicaçao com a equipe médica 4 16,66% 

Presença de reuniões  3 12,50% 
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Organização e acesso à sala 2 8,33% 

Comunicação escrita multiprofissional 1 4,16% 

Envolvimento da equipe multiprofissional 1 4,16% 

Sistema de medicação organizado no hospital 1 4,16% 

Armazenamento das medicações preparadas 1 4,16% 

Presença de material reserva 1 4,16% 

Impressos 1 4,16% 

Dupla checagem 1 4,16% 

Mapas e etiquetas informatizadas a partir da prescrição 

eletronica 1 4,16% 

Revisão da prescrição médica por um staff 1 4,16% 

 

A disponibilidade de recursos materiais, humanos, treinamentos, reuniões do grupo 

foram elementos apontados pelos enfermeiros, e que serão abordadas na avaliação da 

estrutura e processo, mas que se constituem como pontos frágeis nas atividades desenvolvidas 

pelo grupo. 

Deste modo, ressalta-se a adoção de boas práticas, a fim de garantir que os meios 

necessários sejam fornecidos, ressaltando-se recursos humanos qualificados e treinados; 

recursos estruturais e materiais; suporte logístico; procedimentos e instruções aprovados e 

vigentes (BRASIL, 2011b).  

Além disso, os enfermeiros relataram especificamente a necessidade de melhorar a 

comunicação com a equipe médica. 

A comunicação é parte importante na segurança do paciente quanto ao uso de 

medicamentos. Pensando nisso, a Joint Commission International (JCI), em parceria com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou 6 metas internacionais de segurança do 

paciente e a comunicação é uma delas. Sabe-se que as diferenças hierárquicas, poder e 

conflitos no contexto do trabalho podem influenciar diretamente este processo, fazendo com 

que as categorias profissionais atuem em paralelo, em detrimento do trabalho em equipe 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015), embora a comunicação entre a equipe de saúde seja 

fundamental para evitar erros de medicação (BRASIL, 2013b; MIEIRO et al., 2019), 

principalmente entre médico e enfermeiro (COSTA et al., 2018).  

Um grupo heterogêneo, como o encontrado na UTIN, pode ser considerado um dos 

grandes desafios para a comunicação efetiva e segura, sendo fundamental o investimento em 

uma cultura organizacional, embasada em estratégias (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015; 

MIEIRO et al., 2019), com efetivas configurações de comunicação. Dentre as estratégias, 

sugerem-se as reuniões de equipe, a compreensão mútua de problemas e a autocorreção 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015), e o round, como um importante método para prevenção 
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de erros, e disseminação das informações, facilitando a comunicação entre todos os 

profissionais (DUARTE et al., 2020). 

Quanto ao Serviço de Farmácia, este é apontado como um limitador à atuação do time 

em suas atividades diárias, visto que exerce importante papel no sistema de medicação do 

setor, embora não exerça todas as suas funções previstas na literatuara e que serão abordadas 

na avaliação do componente processo. 

Outro ponto importante que merece destaque, embora tenha apresentado baixo 

percentual, é a revisão das prescrições médicas, antes da liberação para o preparo de 

medicamentos. O HUPE é um hospital universitário que conta com residentes que entram 

todos os anos. Desta maneira, os enfermeiros do time descrevem a importância da reavaliação 

das prescrições por staffs, uma vez que a falta de conhecimento do prescritor é um fator 

importante que podem levar à erros na prescrição médica, e a checagem pelos staffs reduziria 

o tempo despendido e necessidade de aprimorar a fase de checagem da prescrição pelos 

enfermeiros.  

Ainda com relação à prescrição eletrônica, os enfermeiros do time identificaram que a 

construção do mapa e etiquetas são manuais, e que deveriam ser efetuados de forma on-line a 

partir da prescrição, com o intuito de reduzir os erros durante a fase de transcrição.  

Após considerar os aspectos a serem melhorados, a partir da avaliação do grupo para o 

planejamento das ações, são necessárias outras atividades relativas à gestão de um time de 

terapia intravenosa de modo que: reduzam as complicações infecciosas intravasculares e o 

consumo indevido de materiais; proporcionem atualizações e treinamentos junto à educação 

permanente; promovam a qualidade de assistência aos pacientes com uso de medicamentos 

(MOREIRA, 2012). 

Deste modo, a falta de um planejamento participativo, reuniões, treinamentos, 

indicadores mais precisos, e outras atividades voltadas para o uso seguro de medicamentos, 

demonstram estagnação da gestão do time, o que redobram a necessidade de impulsionar suas 

estratégias, a fim de promover ações que visem a melhoria do processo de medicação na 

unidade. As ações devem ser constantemente avaliadas e renovadas, conforme os resultados 

dos indicadores de qualidade, apontamentos da equipe. 

 

5.3.3 Facilitadores  

São elementos relevantes favoráveis, que proporcionam perspectivas ou apontam 

particularidades no processo de trabalho, com influência direta no uso de medicamentos do 

setor. 
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Com relação aos facilitadores no processo de trabalho, 91,67% dos enfermeiros 

identificaram aspectos favoráveis nas atividades do time, conforme a tabela 11: 

 

Tabela 11 - Facilitadores do processo de trabalho dos enfermeiros do time de medicação 

Facilitadores do processo de trabalho N N% 

Organização do processo e do setor 6 25% 

Comunicação entre enfermeiros  5 20,83% 

Impressos  4 16,66% 

Organização dos materiais e estoque 3 12,50% 

Não há facilitadores  2 8,33% 

Enfermeiro com capacitação 2 8,33% 

Enfermeiro exclusivo para o preparo de medicamentos 2 8,33% 

Presença de um encaminhador exclusivo 2 8,33% 

Parceria de enfermeiros 2 8,33% 

Presença do residente no preparo de medicamentos 1 4,16% 

Prescrição informatizada 1 4,16% 

Escala específica para o preparo de medicamentos 1 4,16% 

 

Com relação às condições da organização do trabalho, este fator está diretamente 

ligado ao enfermeiro, que é o principal responsável pelo planejamento do trabalho de 

enfermagem em unidades de saúde e a fim de garantir a qualidade da assistência (LARA et 

al., 2018), o enfermeiro deve estruturar as atividades específicas relacionadas a sua área de 

atuação (QUEIROZ; NOGUEIRA et al., 2019).  Em vista disso, cabe ao enfermeiros a 

organização do processo de trabalho, e a sistematização de ações e práticas de trabalho, neste 

caso voltadas para o sistema de medicação da unidade. 

O enfermeiro exclusivo para o preparo de medicamentos a cada turno de trabalho foi 

identificado como um fator importante, que facilita o trabalho. Embora os enfermeiros 

identifiquem a escassez de recursos humanos, consideram que a presença do residente de 

enfermagem que ocorre eventualmente, como segundo enfermeiro da medicação é importante 

no processo de preparo de medicamentos. 

E apesar dos enfermeiros identificarem a falta de treinamentos, consideram como 

facilitadores a presença de enfermeiros capacitados no time, qualificação originada 

possivelmente, pelo tempo de atuação no time, atualizações realizadas em outros vínculos, e 

estudos formais de lato e stritcto sensu. Deste modo, ressalta-se a importância da constante 

atualização dos enfermeiros do time em capacitações voltadas para o uso de medicamentos e 

relacionadas com o processo de trabalho do time na unidade neonatal do HUPE. 

Com relação à organização dos materiais, as áreas e instalações destinadas ao preparo 

e administração das SP devem ser projetadas para se adequarem às operações desenvolvidas, 
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de forma ordenada e racional, objetivando evitar riscos de contaminação, mistura de 

componentes estranhos à prescrição e garantir a seqüência das operações (BRASIL, 2003). 

 

5.4  GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO TIME DE MEDICAÇÃO  

5.4.1  Estrutura 

Com relação à estrutura, os itens considerados como incipientes ou não implantados 

foram:  os recursos materiais e equipamentos suficientes (25%); recursos humanos suficientes 

(50%); e tamanho do espaço físico da sala de medicação (0%). 

Para o item incipiente relacionado à suficiência dos recursos materiais, foi identificado 

que o recebimento dos insumos solicitados semanalmente no segundo semestre de 2020 foi 

irregular, e por vezes, com falta de diversos materiais: luvas de procedimento e estéreis, 

capotes, seringa, perfusor, equipos transparentes e fotossensível, transofix®, equipos, agulhas, 

perfusores, seringas de 10 ml, gaze e campo estéril. 

O recebimento irregular destes ocasiona frequentemenete a solicitação por parte da 

coordenadora de enfermagem do setor, de empréstimos a outros setores ou instituições de 

saúde e por fim, quando esta medida falha, a rotina do setor é modificada, ficando fora das 

recomendações da literatura e legislação. 

Estes recursos são muito importantes para instrumentalizar o cuidado, e foram 

apontados como indispensáveis em outros estudos, incluindo pesquisa que avaliou 

enfermeiros que trabalham com terapia intravenosa (MOREIRA et al., 2017) e outro que 

analisou serviços maternos e neonatais (KHADER et al., 2018). Acrescenta-se que a 

responsabilidade de prever e provê-los para o manuseio das soluções parenterais é da 

administração dos serviços de saúde (BRASIL, 2003). 

No que diz respeito aos recursos humanos, foi identificado que por ocasião da criação 

do time, na sala de medicação ficavam 2 enfermeiros por turno de 12 horas para o preparo de 

medicamentos, entretanto devido a perda destes recursos ao longo dos anos, hoje o time conta 

apenas com 1 enfermeiro por turno de 12 horas. Deste modo, 79,16% dos enfermeiros 

consideraram o número de recursos humanos inadequados para prestar uma assistência segura 

quanto ao uso de medicamentos. 

Os recursos humanos insuficientes também foram destacados como um item 

importante relacionado à estrutura do processo de trabalho de enfermeiros que trabalham com 

terapia intravenosa, com destaque para a impossibilidade de melhoria do serviço devido à 

insuficência de pessoal (MOREIRA et al., 2017). 



121 

 

 

Ressalta-se que, este fato se torna ainda mais proeminente em um ambiente de UTIN, 

que realiza o cuidado de RNs graves, em que presença de equipamentos e recursos humanos é 

primordial para execução de uma assistência de qualidade (BRASIL, 2012), e assim como os 

recursos materiais, a responsabilidade por prover pessoal é da administração de saúde 

(BRASIL, 2003). 

Assim, os recursos humanos e materiais são indispensáveis para uma assistência 

segura. Em estudo que analisou estratégias de boas práticas propostas por enfermeiros para a 

segurança do paciente, verificou que o baixo quantitativo de recursos humanos e a ausência de 

recursos materiais, foram relacionados à ocorrência do erro na UTIN (DUARTE et al., 2020). 

  Outro aspecto a ser levado em conta é a estrutura física onde ocorre o processo de 

trabalho do time de medicação, neste caso, a sala de medicação. O Ministério da Saúde 

enfatiza que a UTIN, por oferecer cuidados integrais a RNs potencialmente graves deve ter 

estrutura adequada para oferecer uma assistência segura (BRASIL, 2012). 

Com relação ao tamanho do espaço físico, foi identificado que a área destinada ao 

preparo de medicação tem a dimensão de 5,3 m2. Recomenda a normatização vigente que, 

para cada 15 leitos, deve haver um posto de enfermagem e, para cada posto, uma sala com 

dimensão mínima de 6,0 m² nas áreas de neonatologia e em unidades de terapia intensiva 

(BRASIL, 2002). O tamanho em desacordo com a legislação prejudica a circulação e o acesso 

dos enfermeiros à sala de medicação da unidade neonatal do HUPE.  

A sala de medicação inclui: pia; papel toalha; saboneteira para lavagem das mãos; e 

recipiente de descarte de perfuro-cortante, itens considerados adequados para o preparo de 

medicamentos. A iluminação é artificial, e conta com uso de lâmpadas fluorescentes, que são 

adequadas e suficientes.  

A sala não possui janelas, apenas um pequeno basculante na porta, para a 

comunicação do enfermeiro com outros profissionais da unidade. A ventilação é adequada, 

ocorre por abertura na parte superior da divisória que delimita a área de preparo e o ambiente 

da UTIN, onde estão internados os RNs. A climatização se dá por uma saída do ar 

condicionado central instalada no teto, que mantém o ambiente refrigerado de forma 

apropriada. 

Por outro lado, observa-se a presença de ruídos de celular, conversas e equipamentos, 

o que não é o recomendado, uma vez que estas distrações são causas de riscos para eventos 

adversos durante o preparo de medicamentos (COSTA et al., 2018; ARAÚJO et al., 2020). 

De acordo com o COREN-SP (2017), uma das estratégias e barreiras relacionadas à 

segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos é a disponibilização 
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de local específico para leitura e preparo, mantido em boas condições de higiene, limpeza, 

iluminação, ventilação, baixo nível de ruído, sem fonte de distração e interrupção. 

Desta maneira, é muito importante conhecer a legislação específica vigente para o 

planejamento do espaço, de maneira a promover um ambiente seguro. Porém, o que muito se 

observa é uma adaptação de espaços, muitas vezes desconsiderando os aspectos de dimensão, 

iluminação, ruído, e até mesmo condições ideais de trabalho para a equipe de enfermagem 

(PEREIRA et al., 2018). 

Outro ponto importante no processo de trabalho do time, foi a presença de impressos, 

caracterizados como: padronizados pela instituição (rótulos de soluções parenterais, impresso 

de transfusão de sangue, prescrição médica); construídos pelo time (mapa de medicação, 

etiquetas, mapa de controle de limpeza da sala, controle de psicotrópicos, rótulo de soluções 

parenterais, controle de temperatura do refrigerador, identificação de soluções para bombas 

infusoras). 

A construção e padronização de impressos são importantes para a organização do 

processo de trabalho do time (ALMEIDA et al., 2019a). Muitos deles estão relacionados a um 

controle de qualidade específico no uso de medicamentos na UTIN, e estão diretamente 

relacionados à segurança do paciente na unidade. 

A literatura aponta que impressos que correspondem à uma lista de verificação e à 

instrumentos de controle, se apresentam como um conjunto de condutas, itens ou tarefas que 

devem ser lembradas e/ou seguidas. Trata-se de ferramenta eficaz, que auxilia na execução de 

processos de cuidados importantes, como também ajuda a melhorar a comunicação direta e 

coordenação entre os membros da equipe (CARVALHO et al., 2018). 

Além disso, os impressos de controle podem ser uma ferramenta de gestão para o uso 

seguro de medicamentos, como forma de evitar potenciais falhas, tanto direcionados para a 

prevenção, como para a detecção dos erros (COREN-SP, 2017). 

O material permanente e o mobiliário da sala de medicação foram considerados 

suficientes pela maioria dos enfermeiros (84,16%) e é constituído por: cubas, bandejas, caixas 

para armazenamento de material, termômetro, estante, bancos, cadeiras, lavatório, quadros de 

aviso e refrigerador. De acordo com o COREN- SP (2017), o mobiliário e a estrutura física 

adequados são de grande relevância para o uso seguro de medicamentos. 

No interior da sala de medicação também fica disponível para registro de 

ocorrências/orientações e consulta, materiais como: quadro de diluição de medicamentos, 

livro de ordens e ocorrências da medicação, informes da ANVISA e Ministério da Saúde, 
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POPs, Neofax®, Handbook®, bulas de medicamentos, identificado e considerado importante 

por 83,33% dos enfermeiros. 

As normas, rotinas, protocolos e POPs relacionadas ao processo de trabalho do time de 

medicação foram relatadas por 75% dos enfermeiros, e destes 72,22% descreveram os POPs 

como norteadores do trabalho do grupo. Os protocolos e rotinas são importantes instrumentos 

de orientação no uso de medicamentos, capacitando a equipe para adequar seus processos de 

trabalho (COREN-SP, 2017; JCI, 2014; BRASIL, 2003), e o enfermeiro deve ter acesso, pelos 

meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos 

institucionais (COFEN, 2017). 

Estes documentos além de guiar a assistência do enfermeiro em um determinado 

contexto, são importantes para pradonizar condutas incorporando-as à prática assistencial, a 

partir dos recursos disponíveis, já que algumas circunstâncias podem gerar discrepâncias nas 

formas de cuidado (KRAUZER et al., 2018).  

Uma dessas circunstâncias é o monitoramento dos EAM, em que não há uma 

padronização para esta atividade. Para todas as outras fases do sistema de medicação foram 

identificados POPs. 

Em relação à disponibilidade de instrumentos de comunicação entre os enfermeiros do 

time e o time e a chefia, estes foram apontados por 87,5% dos enfermeiros e identificados 

como: livro de ordens e ocorrências da medicação, passagem de plantão e mídias sociais 

(Whatsapp). 

A comunicação dentro da terapia medicamentosa é um fator essencial, falhas nesta 

etapa podem contribuir para eventos EAM (COREN-SP, 2017).  

De um modo geral, o componente estrutura é um aspecto importante na promoção de 

mudanças no processo de trabalho, e está presente no processo de trabalho de enfermeiros em 

todas as áreas.  

A avaliação deste componente esteve presente em várias pesquisas, com itens 

semelhantes ao deste estudo: disponibilidade de protocolos, recursos humanos (KHADER et 

al., 2018; JOHANSSON-PAJALA et al., 2016), treinamentos/atualizações, equipamentos 

disponíveis (KHADER et al., 2018; BÜLBÜL et al., 2014), recursos materiais (KHADER et 

al., 2018) capacitação na área (JOHANSSON-PAJALA et al., 2016), utilização de impressos 

como instrumentos de trabalho (CARVALHO; SARINHO, 2016; JACOBY; RECH; 

ASCARI, 2016; MUNTINGA et al., 2015)  

No quadro 11 estão apresentados todos os critérios e indicadores avaliados no 

componente Estrutura 
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Quadro 11 – Matriz de Julgamento (resultados) - Estrutura 

Dimensão Subdimensão 
Item/pontos 

máximos do item 
Critérios/Indicadores  PO GI % 

Q
u
al

id
ad

e 
 

Estrutura 

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
e 

Normas, protocolos e 

material de consulta 

(total 1 ponto) 

Presença de normas, 

protocolos e material 

de consulta (1 ponto) 

1 100% 

Impressos de 

controle de qualidade 

e comunicação na 

sala de medicação 

(total 2 pontos) 

Presença de impressos 

de controle de 

qualidade (1 ponto) 

1 

100% Presença de 

instrumentos de 

comunicação entre os 

enfermeiros (1 ponto) 

1 

Mobiliário da sala de 

medicação suficiente 

(total 1 ponto) 

Presença de mobiliário 

da sala de medicação 

suficiente (1 ponto) 

1 100% 

Recursos materiais e 

equipamentos 

suficientes (total 4 

pontos) 

2 bombas infusoras 

para medicamentos por 

leito (2 pontos) 

0 

25% 

1 bomba infusora para 

medicamentos por leito 

(1 pontos) 

1 

Recebimento de 

recursos materiais 

solicitados 

semanalmente no 

segundo semestre de 

2020 (2 pontos) 

0 

Recursos humanos 

suficientes (total 2 

pontos) 

Presença de 2 

enfermeiros na 

medicação por turno de 

trabalho (2 pontos) 

0 

50% 
Presença de 1 

enfermeiro na 

medicação por turno de 

trabalho (1 ponto) 

1 

Tamanho do espaço 

físico da sala de 

medicação de acordo 

com a legislação 

(total 1 ponto) 

Tamanho mínimo 

adequado (1 ponto) 
0 0% 

PE na subdimensão Disponibilidade = 11 
Total 

PO: 6 

GI - 

Disponibili

dade: 

54,54% 
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Legenda: PE- Pontos Esperados      PO: Pontos Obtidos      GI: Grau de Implantação 

 

5.4.2   Processo 

Com relação ao processo, os itens considerados como não implantados ou incipientes 

foram:  participação dos enfermeiros em capacitações relacionadas ao uso de medicamentos 

(0%); consulta a material relacionado a medicamentos (50%), mais especificamente no tange 

a protocolos, normas e rotinas da unidade; reuniões de equipe para planejamento das 

atividades do time (0%). 

Para discriminar melhor participação dos enfermeiros em capacitações relacionadas ao 

uso de medicamentos, e por considerar o item de grande relevância para as atividades do time, 

foi elaborada uma tabela com dados específicos relacionados ao tema.  

A partir destes dados verificou-se que apesar de muitos profissionais considerarem a 

realização de atualizações e cursos formais (Aperfeiçoamento/Atualização, Lato Sensu, 

Sctricto Sensu), as capacitações voltadas para medicamentos não tiveram a mesma prioridade 

para os enfermeiros da medicação, conforme tabela 12. 

 

Tabela 12 - Participação em eventos de classe, capacitações, congressos e cursos realizados 

pelos enfermeiros do time de medicação  

Participação dos enfermeiros do time N N% 

Treinamentos ou capacitações relacionados à 

medicamentos 

  

Sim 5 20,8 

Não 19 79,2 

Congressos na área de neonatologia ou medicamentos   

Sim 8 33,3 

Não 16 66,7 

Liberação de Carga horária   

Sim 3 12,5 

Não 5 20,8 

Cursos nos últimos 5 anos   

Aperfeiçoamento/Atualização 17 70,8 

Lato Sensu 7 29,2 

Sctricto Sensu 8 33,3 

Não 5 20,8 

Participação em eventos de classe em terapia intensiva 

neonatal nos últimos 5 anos 

  

Sim 16 66,7 
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Não 8 33,3 

 

A capacitação é um item do componente processo importante (SANDERS et al., 

2019), dado que são indispensáveis a aquisição de conhecimentos necessários para a prática, 

(LARA et. al, 2018), a partir de atividades educativas para enfermeiros em sua área de 

atuação (QUEIROZ; NOGUEIRA, 2019). 

A falta de treinamentos é apresentada em um estudo, como a maior dificuldade dos 

enfermeiros que trabalham com terapia intravenosa e está relacionada diretamente à segurança 

do paciente, no que tange a deficiência no manejo das tecnologias em saúde (MOREIRA et 

al., 2017). 

Sendo assim, é essencial que o enfermeiro de UTI alcançe um grau de capacitação e 

qualificação com padrões de qualidade e segurança, capazes de atender às múltiplas demandas 

relacionadas ao paciente e à estrutura assistencial necessária (STELLUTE et al., 2018). 

A falta de participação dos enfermeiros em eventos relacionados à segurança do 

paciente, indica a necessidade da instituição investir na capacitação dos enfermeiros 

(VIANNA; TORRE, 2017) na área de medicamentos em neonatologia, de modo também a 

atuar como elemento multiplicador de uma assistência segura. 

 A legislação que regulamenta as boas práticas de utilização das soluções parenterais, 

RDC 45 de 2003, reforça que o profissional envolvido no preparo destas soluções deve 

receber treinamento inicial e continuado, garantindo a sua capacitação e atualização; e que 

este deve seguir uma programação preestabelecida e adaptada às necessidades do serviço, 

com os devidos registros (BRASIL, 2003). 

Em relação à construção e revisão de protocolos, 75 % dos enfermeiros relataram que 

realizou uma das duas atividades no setor. Estas são ações importantes, visto que a 

participação dos enfermeiros na formulação e atualização de rotinas é parte da avaliação do 

seu processo de trabalho, propondo intervenções a partir da realidade que está inserido.  

Além disso, é importante redesenhá-los, sempre que necessário, levando em conta o 

fator humano a fim de melhorar a segurança do paciente (KHANDAN et al., 2017).  

A legislação aponta que o processo de uso dos medicamentos deve estar devidamente 

descrito em POPs, atualizados e divulgados para os profissionais do estabelecimento de 

saúde, isto é, além de criar protocolos institucionais quanto ao uso de medicamentos, é 

necessário atualizá-los periodicamente (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2003). 
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Além da construção e atualização é necessário estimular a importância de consultar 

materiais educacionais, como protocolos, guias ou POPs para preparo e administração de 

medicamentos (COREN-SP, 2017).  

Destaca-se neste estudo, a falha nesta etapa de consulta aos POPs, pois estes norteiam 

o processo de trabalho do time, embora os enfermeiros mencionem a consulta a outros 

materiais relacionados a medicamentos.  

 Para a construção e atualização uma das medidas é a confecção destes com base na 

literatura e rotina da unidade/setor; já para a consulta a estes documentos são necessárias 

outras ações, uma vez que neste caso ocorre uma lacuna entre o que se encontra normatizado 

e as atividades desenvolvidas na prática. 

Acrescenta-se que para o enfermeiro alcançar e manter um grau de capacitação 

necessário ao uso de medicamentos adequado às características da clientela e do serviço é 

necessário mais que a presença de protocolos, fluxos e capacitações. A deficiência na 

capacitação e consulta a protocolos são atividades que necessitam de uma intervenção e 

estimulação contínua para aderência dos profissionais; e a educação permanente apresenta-se 

como elemento essencial para mobilizar profissionais para adesão.   

A educação permanente se apresenta como a aprendizagem no próprio local de 

trabalho, onde o aprender (CAMPOS; MARQUES; SILVA, 2018; BRASIL, 2004) e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. As necessidades de saúde das 

pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde são foco da 

capacitação dos trabalhadores da saúde, a fim de transformar práticas e para própria 

organização do trabalho, com base na problematização do processo de trabalho (BRASIL, 

2004). 

Ela surge como uma vertente potencializadora da formação profissional e reafirmação 

dos processos internos e condutas técnicas (KRAUZER, 2018). Neste método, os 

profissionais de saúde são protagonistas/sujeitos do cotidiano de trabalho, numa busca por 

conhecimento e possibilidades de sua aplicação na prática (ADAMY et al., 2018), gerando 

autonomia do enfermeiro no desenvolvimento de competências para suas práticas de cuidado. 

O ponto de partida é a realidade dos trabalhadores, sem perder de vista as necessidades de 

saúde da comunidade e os objetivos da organização (KRAUZER et al., 2018). 

No caso do uso seguro de medicamentos, o enfermeiro deve ter como meta uma 

assistência isenta de riscos ou danos aos pacientes, o que é alcançado por meio do 

conhecimento científico. Para tal o envolvimento do profissional no ambiente de trabalho é 
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fundamental para evitar os erros de medicação. Neste contexto a educação permanente é um 

suporte para o fortalecimento e aprimoramento dessas ações (SILVA; SANTANA, 2018). 

Com relação à consulta aos protocolos, normas e rotinas, o que se observa é que, por 

muitas vezes, a ausência de fluxos e protocolos é apontada como fragilidade pelos 

profissionais, entretanto sua existência também pode ser frequentemente ignorada por alguns 

(COSTA; FRANCISCHETTI-GARCIA; PELLEGRINO-TOLEDO, 2016).  

Algumas instituições lançam mão dos protocolos para organizar o serviço, otimizar o 

trabalho e padronizar condutas, incorporando-as à prática assistencial e arranjando-se a partir 

dos recursos disponíveis. No entanto, não é incomum encontrar protocolos pouco acessados 

pelas equipes. Entre os entraves para apropriação dos protocolos pelos profissionais está a 

falta de tempo devido à alta demanda de atendimento. Neste quesito, a educação permanente 

surge para adequar o trabalhador à realidade, ao uso de produtos e serviços; ressignificar a 

prática profissional; e para a implementação efetiva de protocolos assistenciais (KRAUZER et 

al., 2018), incluindo o estímulo à consulta e observação de mudanças pelos enfermeiros com 

relação aos protocolos da instituição (CAMPOS; MARQUES; SILVA, 2018).  

Na elaboração de protocolos assistenciais deve-se ir além de uma proposição 

normativa, muitas vezes engessada. Busca-se a construção de uma tecnologia flexível às 

inovações e demandas na área da saúde (KRAUZER et al., 2018).  

Em estudo que avaliou a interação profissional na gestão da tríade: educação 

permanente em saúde, segurança do paciente e qualidade, foi observado a importância do 

protagonismo do enfermeiro nas ações de segurança e qualidade. Destacando iniciativas deste 

profissional no engajamento de ações e projetos que visam à segurança do paciente nos 

hospitais, com adesão a protocolos. Desta forma, os enfermeiros foram considerados gestores 

dos protocolos de segurança do paciente, visto que normalmente estão à frente dos serviços de 

apoio, comissões, ações e tomadas de decisão (KOERICH; ERDMANN; LANZONI, 2020) 

Deste modo, a educação permanente é uma estratégia de transformação do processo de 

trabalho através da construção coletiva para implementar mudanças na prática assistencial 

(ADAMY et al., 2018).  

Em vista do exposto, a capacitação durante o trabalho não deve ser pontual e sim 

desenvolvida de forma contínua, de modo que a execução e consulta aos protocolos de uso 

seguro de medicamentos sejam atividades inerentes dos enfermeiros do time de medicação.  

Já o planejamento das atividades do time está condicionado à presença de reuniões 

para discussão do processo de trabalho, a fim de possibilitar a implementação de ações, 

correção de falhas e tomada de decisões, geradas pelos próprios profissionais a partir de sua 



129 

 

 

realidade, com impacto na aprendizagem, tornando o processo seguro e de qualidade 

(ALMEIDA et al., 2019a).  

Neste estudo, a presença de reuniões foi avaliada no ano de 2020, e a pandemia de 

COVID-19 foi fundamental para o agravamento neste quesito, embora estas já não 

ocorressem há pelo menos 2 anos e a possibilidade de realização destas de forma remota. Os 

encontros com o grupo são fundamentais para discussão dos problemas, planejamento das 

atividades e de soluções participativas.  

Além disso, a falta de reuniões impede que outros serviços participem, como, o 

Serviço de Enfermagem Materno-Infantil, a CCIH, Serviço de Farmácia, Almoxarifado, 

Banco de Sangue, entre outros, agregando informações e propondo medidas que melhorem as 

atividades do time ou soluções para as dificuldades encontradas no processo de trabalho. 

 A partir das reuniões, os enfermeiros podem propor estratégias exequíveis de 

melhorias tais como: a construção de impressos; atualização de POP e atribuições da equipe 

de enfermagem; avaliação do processo de trabalho; entre outras atividades, uma vez que, estes 

profissionais têm conhecimento necessário para identificar os problemas do seu cotidiano e 

propor soluções específicas para estes (ALMEIDA et al., 2019a).  

Também seria uma oportunidade de compreender motivos de atividades não realizadas 

pelo grupo, particularmente a baixa participação dos enfermeiros em capacitações 

relacionadas ao uso de medicamentos; e consulta a protocolos, normas e rotinas da unidade 

relacionada a medicamentos, a fim de mobilizar os profissionais para adesão destas ações. 

Além disso, discutir outros elementos da estrutura e do processo deficientes, tais como: os 

recursos materiais, humanos equipamentos insuficiente; e tamanho do espaço físico da sala de 

medicação; novas rotinas relacionadas a COVID-19. 

A literatura aponta que o ideal seria o time se reunir ordinariamente, de acordo com a 

necessidade institucional, e extraordinariamente sempre que necessário por convocação do 

coordenador ou solicitação dos membros (MOREIRA, 2012). 

Com relação ao registro, este é um importante instrumento de comunicação entre 

profissionais de saúde (SARAIVA, 2019), além recomenda-se seu monitoramento e avaliação 

a fim de instrumentalizar o cuidado (ZACHARIAS et al., 2016) e o livro de ordens e 

ocorrências é um documento fundamental para anotações e divulgação de informações 

relativas ao uso de medicamentos entre os enfermeiros do time. 

O time dentre suas atribuições, tem a função de responder pareceres técnicos 

relacionados à terapia medicamentosa (ALMEIDA et al., 2019b), e 79,16% dos enfermeiros 

relataram que, foram convidados a emitir pareceres relacionados a equipamentos ou recursos 



130 

 

 

materiais destinados ao uso de medicamentos, uma função importante, uma vez que, são estes 

profissionais os responsáveis pelo manuseio de recursos materiais e equipamentos 

relacionados a terapia medicamentosa na unidade. 

Outro ponto importante é a questão da dupla checagem, que na unidade do estudo é 

efetuada durante a revisão da prescrição médica, pelo enfermeiro da medicação. Esta etapa 

antes do preparo de medicamentos é muito importante, uma vez que possibilita ao enfermeiro 

prevenir erros decorrentes da confecção da prescrição. 

A dupla checagem é particularmente importante para medicamentos prescritos em 

Pediatria, Oncologia e Unidades de Tratamento Intensivo, e deve ser realizada também no 

momento do recebimento do medicamento, enviado pelo serviço de Farmácia, para cálculos 

de diluição, e antes da administração do medicamento pela equipe de enfermagem (BRASIL, 

2013b).  

Cabe ressaltar que, durante a revisão da prescrição, o enfermeiro deve esclarecer junto 

ao prescritor antes da administração, dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento; 

posologia (BRASIL, 2013b); pertinência da droga; dose; via de administração; duplicidade 

terapêutica; alergias ou sensibilidades reais ou potenciais; interações reais ou potenciais entre 

medicamentos e entre estes e alimentos; variações em relação aos critérios da instituição para 

o uso; peso do paciente; informações fisiológicas; e outras contra-indicações (JCI, 2014). 

Esta etapa no processo é indispensável, um estudo identificou que 45,5% da equipe 

indicou este aspecto como um dos principais erros nos cuidados de enfermagem na UTIN, 

caso não seja realizado de forma adequada (DUARTE et al., 2020).  

Outra fase importante da terapia medicamentosa, presente neste estudo, é a transcrição 

da prescrição, onde os enfermeiros necessitam estar atentos, pois a reprodução diferente do 

prescrito ou omissão de um medicamento é considerada um erro de medicação importante 

(NCCMERP, 2001). Nesta etapa, os enfermeiros atualizam o mapa e etiquetas de medicação 

conforme a prescrição médica do dia. 

A transcrição tem por objetivo orientar a preparação do medicamento, seguindo as 

indicações da prescrição médica reproduzidas em um rótulo; a além disso se constitui como 

uma barreira, realizada pela equipe de enfermagem (GUTIÉRREZ et al., 2011), quando 

realizada de forma correta. Entretanto, esta prática deve ser padronizada (JCI, 2014; 

HAGHBIN; SHAHSAVARI; VAZIN, 2016), e conhecida pelos enfermeiros do setor, uma 

vez que em estudo que observou erros desta natureza, verificou-se que estes apresentam 4,88 

chances de ocorrer a cada 100 prescrições. Os erros ocorreram devido às informações 
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copiadas equivocadamente, relacionados à omissão, tempo, apresentação e dose errada do 

medicamento (HAGHBIN; SHAHSAVARI; VAZIN, 2016).  

Desta maneira, é importante a utilização de rótulos específicos para esta fase, de modo 

que abordem as informações essenciais do paciente e do medicamento; além da dupla 

checagem; e da concentração do profissional, evitando interrupções no processo. Portanto, são 

necessárias mudanças institucionais para a padronização de barreiras de segurança; 

treinamento e capacitação dos profissionais; e construção de um protocolo institucional 

relacionado ao tema (JULCA et al., 2018).   

Quanto à fase de aprazamento da prescrição, esta deve ser realizada pelo enfermeiro. 

Para esta etapa, também é indicada a dupla checagem, e deve ser realizada considerando, 

dentre outros, o intervalo de doses prescrito e possíveis interações com alimentação ou outros 

medicamentos (ALMEIDA, 2019a). 

E para que o aprazamento seja realizado de forma correta, são necessárias também 

ações junto à equipe de enfermagem. Em estudo que determinou os principais problemas 

relacionados a medicamentos em neonatos sob uso de antimicrobianos, o aprazamento 

incorreto e orientações quanto a incompatibilidades dos medicamentos foram as principais 

intervenções realizadas após checagem (NUNES; XAVIER; RAND, 2017). 

O preparo de medicamentos endovenosos é realizado imediatemante antes da 

administração e os enterais acondicionados no refrigerador por até 12 horas, e distribuídos de 

acordo com o horário do aprazamento. Esta etapa segue os protocolos da instituição e a 

literatura sobre o tema (ALMEIDA, 2019b). 

Com relação à conferência dos medicamentos enviados pelo Serviço de Farmácia, 

estes são encaminhados para uso nas 24 horas, com a cópia da prescrição. 

Entretanto, observa-se que, algumas vezes, a quantidade de medicamentos dispensada é 

aquém da necessidade, devido à falta de previsão da quantidade utilizada para preenchimento 

de equipos e perfusores (ALMEIDA et al., 2019a). O papel deste setor é restrito, limitando-se 

prioritariamente à dispensação de medicamentos, com dificuldade em realizar revisão das 

prescrições.  

A dispensação de medicamentos é uma atribuição exclusiva do Serviço de Farmácia, 

que deveria se realizada a partir de medicamentos prontos para uso (dose unitária) (BRASIL, 

2013b). Entretanto, apesar da legislação preconizar esta atividade, onde o preparo de 

medicamentos é realizado por dose/paciente no serviço de Farmácia, esta operação não está 

disponível no HUPE. 
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Na instituição, assim como em muitas outras, o sistema vigente de dispensação é o 

individualizado, ou seja, um método intermediário entre o coletivo e aquele por dose unitária 

(VILELA; JERICÓ, 2019). 

O sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária é o mais apropriado na 

prevenção e na redução do erro de medicação, entretanto esta tecnologia demanda altos 

investimentos, o que não reflete a realidade da maioria dos hospitais brasileiros, que 

apresentam limitação de recursos (VILELA; JERICÓ, 2019).  

Este método está principalmente indicado no caso de uma UTIN, com perfil de RNs 

prematuros, o que traria maior segurança e qualidade no tratamento. Para a instituição 

determinaria uma economia substancial, e para o profissional de enfermagem, a 

disponibilização de tempo para outras atividades assistenciais com pacientes (MARQUES et 

al., 2019), além de corrigir possíveis inadequações no recebimento de medicamentos em 

quantidades impróprias. 

Diante do exposto, é possível reconhecer que todas as etapas descritas na subdimensão 

oportunidade técnica estão intimamente ligadas com a qualidade das atividades desenvolvidas 

voltadas para o sistema de medicação com vistas a segurança do paciente. 

A qualidade especialmente no que tange a segurança do paciente, é essencial para criar 

confiança nos serviços de saúde. Também é fundamental para a segurança de saúde global, 

que começa com a segurança de saúde local e, por sua vez, depende de serviços de saúde de 

primeira linha de alta qualidade (WHO; OECD; THE WORLD BANK, 2018). 

Assim sendo a Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE) 

elaborou um documento que descreve o papel essencial da qualidade que deve ser construída 

nas bases dos sistemas de saúde, orientada para profissionais de saúde, instalações de saúde, 

medicamentos, dispositivos e tecnologias. Deste modo, é importante a avaliação de 

tecnologias em saúde que tem por objetivo descobrir como manter e melhorar a saúde e no 

caso da segurança do paciente. A coesão entre as partes interessadas é necessária para o 

sucesso da implementação da tecnologia, cuja participação de profissionais de saúde tem o 

intuito de garantir uma força de trabalho em saúde de alta qualidade, com garantia do uso 

seguro e eficaz de medicamentos (WHO; OECD; THE WORLD BANK, 2018). 

Assim, são necessárias mudanças na prática de enfermagem com vistas à melhoria da 

qualidade do cuidado e da segurança do paciente, tais como o uso de tecnologias (SIMAN; 

BRITO, 2016). O papel do enfermeiro é fundamental na equipe de saúde no sentido de 

desenvolver tecnologias e estratégias voltadas para qualidade na segurança do paciente, 

mesmo que a falta de recursos, infraestrutura adequada e sobrecarga de trabalho estejam 
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presentes, uma vez que o enfermeiro possui habilidades e expertises necessárias para criar 

mecanismos para garantir, monitorar e melhorar continuamente a qualidade do seu processo 

de trabalho. 

O enfermeiro enquanto componente da equipe multiprofissional deve buscar os 

recursos necessários para competência do seu trabalho, incluindo a busca por outras fontes 

mais capazes de qualificar o cuidado destinado a uma clientela específica. 

Acrescenta-se que a mera disponibilidade de recursos não é suficiente. É necessário 

um esforço consciente e contínuo para garantir que sejam usados de forma eficaz, segura e 

adaptada individualmente às necessidades dos pacientes (WHO; OECD; THE WORLD 

BANK, 2018). 

Além das ações da oportunidade técnica estarem diretamente ligadas à qualidade, tais 

critérios/indicadores poderiam ser revertidos em práticas de educação permanente, visto que 

muitas deles foram definidos dentro de um movimento institucional de melhoria da segurança 

do paciente e da qualidade assistencial (KOERICH; ERDMANN; LANZONI, 2020). 

Entretanto, estas atividades só poderiam ser consideradas ações de educação permanente caso 

fossem realizadas de forma deliberada, consensual, discutidas e avaliadas pelo grupo de forma 

contínua. 

A educação permanente também está estreitamente relacionada com a qualidade e a 

segurança do paciente (SIMAN; BRITO, 2016), e o distanciamento desta com as unidades 

assistenciais resulta em baixa adesão à notificação de eventos adversos, assim como 

dificuldade na implantação dos protocolos de segurança do paciente (KOERICH; 

ERDMANN; LANZONI, 2020).  

Esta forma de aprendizagem é potencializada pela prioridade de gestão, iniciativas 

internas, e está condicionada a uma forma de reestruturação dos processos de trabalho nas 

instituições hospitalares. O insucesso da tríade está ligado a prioridades de gestão, estrutura 

organizacional, fragmentação do processo de trabalho, práticas educativas pontuais e 

uniprofissionais, que repercutem na motivação, na satisfação e na adesão aos processos de 

mudança; e estão associadas com a promoção do protagonismo e liderança do enfermeiro 

(KOERICH; ERDMANN; LANZONI, 2020). 

As estratégias de educação permanente voltadas para para qualidade do cuidado e 

segurança do paciente estão relacionadas a reuniões com a equipe, treinamentos, simulação 

realística da ocorrência do erro e do evento adverso, e grupos de estudos (SIMAN; BRITO, 

2016). 
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No quadro 12 estão apresentados todos os critérios e indicadores avaliados no 

componente Processo. 

 

Quadro 12 - Matriz de Julgamento (resultados) - Processo 

Dimensão Subdimensão 

Item/pontos 

máximos do 

item 

Critérios/Indicadores PO GI % 

Q
u
al

id
ad

e 
 

Processo 

C
o
n
fo

rm
id

ad
e 

Participação 

dos 

enfermeiros 

em 

capacitações 

relacionadas 

ao uso de 

medicamentos 

(total 3 

pontos) 

Participação de 75% 

dos enfermeiros em 

capacitações (3 

pontos) 0 

0% 

 

Participação de 50% 

de enfermeiros em 

capacitações (2 

pontos) 

0 

Participação de 25% 

enfermeiros ou menos 

em capacitações (0 

ponto) 

0 

Utilização de 

impressos de 

controle de 

qualidade na 

sala de 

medicação 

(total 2 

pontos)  

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação por 

mais que 75% dos 

enfermeiros (2 pontos) 

2 

100% 

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação de 50 a 

75% dos enfermeiros 

(1 ponto) 

0 

Utilização de 

impressos de controle 

de qualidade na sala 

de medicação por 

menos que 25% dos 

enfermeiros ou menos 

(0 ponto) 

0 

Registro de 

informações 

em livros de 

ordens de 

ocorrências 

Registro de 

informações em livros 

de ordens de 

ocorrências por mais 

que 75% dos 

1 100% 
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(total 1 ponto) enfermeiros (1 ponto) 

Registro de 

informações em livros 

de ordens de 

ocorrências por menos 

de 75% dos 

enfermeiros (0 ponto) 

0 

Reuniões de 

equipe para 

planejamento 

das atividades 

do time (total 

2 ponto) 

Uma ou mais reuniões 

no ano de 2020 (1 

ponto) 

0 0% 

Equipamentos, 

mobiliários, 

material 

permanente, 

iluminação e 

recursos 

materiais de 

funciomento 

adequado 

(total 6 

pontos)  

Presença de 

iluminação adequada 

(1 ponto) 

 

1 100% 

Presença de controle 

de manutenção de 

equipamentos, 

mobiliários, material 

permanente, 

iluminação e recursos 

materiais (1 ponto) 

 

1 100% 

Equipamentos em 

boas condições de uso 

(1 ponto) 

 

1 100% 

Mobiliário em boas 

condições de uso (1 

ponto) 

 

1 100% 

Material permanente 

em boas condições de 

uso (1 ponto) 

 

1 100% 

Recursos materiais de 

boa qualidade (1 

ponto) 

 

1 100% 

 

 

PE na subdimensão Conformidade = 14 
Total 

PO: 9 

GI - 

Conformidade: 

64,28% 
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O
p
o
rt

u
n
id

ad
e 

T
éc

n
ic

a 

Consulta a 

material 

relacionado a 

medicamentos 

(total 4 

pontos) 

Observação de 

protocolos, normas e 

rotinas da unidade 

relacionada a 

medicamentos durante 

o processo de trabalho 

do time (2 pontos) 

0 

50% 

 
Observação a outros 

materiais de consulta 

relacionados ao uso de 

medicamentos durante 

o processo de trabalho 

do time (2 pontos) 

2 

Construção e 

Revisão de 

protocolos e 

normas 

relacionados 

ao uso de 

medicamentos 

(total 2 

pontos) 

Construção e revisão 

de protocolos e 

normas relacionados 

ao uso de 

medicamentos (2 

pontos) 

2 100% 

Realização de 

pareceres para 

recursos 

materiais e 

equipamentos 

(total 1 ponto) 

Solicitação de 

pareceres para 

recursos materiais 

equipamentos 

realizados pelos 

enfermeiros do time (1 

ponto) 

1 100% 

Atualização 

do mapa de 

medicação e 

etiquetas de 

forma 

adequada 

(total 2 

pontos) 

Atualização do mapa 

de medicação e 

etiquetas de forma 

adequada (2 pontos) 

2 100% 

Aprazamento 

da prescrição 

correta (total 4 

pontos) 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência em 100% 

das prescrições 

avaliadas (4 pontos) 

0 

75% 
Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência entre 75% 

e 100% das 

prescrições avaliadas 

3 
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(3 pontos) 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência entre 50 e 

75% das prescrições 

avaliadas (2 pontos) 

0 

Aprazamento correto 

da prescrição médica 

pelo enfermeiro da 

assistência em menos 

de 25% das 

prescrições avaliadas 

(0 pontos) 

0 

Revisão da 

prescrição 

médica 

oportunamente 

(total 4 

pontos) 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em mais de 

100% das prescrições 

avaliadas (4 pontos) 

0 

75% 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em mais de 

75% das prescrições 

avaliadas (3 pontos) 

3 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação entre 50 e 

75% das prescrições 

avaliadas (2 pontos) 

0 

Revisão da prescrição 

médica oportunamente 

pelo enfermeiro da 

medicação em menos 

de 25% das 

prescrições avaliadas 

(0 pontos) 

0 

Conferência 

dos 

medicamentos 

encaminhados 

pelo Serviço 

de Farmácia 

(total 1 ponto) 

Conferência dos 

medicamentos 

encaminhados pelo 

Serviço de Farmácia 

por 75% dos 

enfermeiros ou mais 

(1 ponto) 

1 100% 
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Preparo de 

Medicamentos 

enterais e 

parenterais 

oportunamente 

(total 8 

pontos) 

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 90% dos 

enfermeiros (5 pontos) 

0 

87,5% 

 

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 80% dos 

enfermeiros (4 pontos) 

4 

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

mais que 70% dos 

enfermeiros (3 pontos) 

0 

Preparo de 

Medicamentos 

parenterais 

oportunamente por 

60% ou menos dos 

enfermeiros (0 pontos) 

0 

Preparo de 

Medicamentos 

enterais 

oportunamente por 

mais que 75% dos 

enfermeiros (3 pontos) 

3 

PE Oportunidade Técnica = 26 

Total 

PO: 

21 

GI - 

Oportunidade 

Técnica: 

80,76% 

Legenda: PE- Pontos Esperados      PO: Pontos Obtidos      GI: Grau de Implantação 

Diante do exposto, foi possível identificar que o grau de implantação para dimensão 

qualidade foi dividido em 3 subdimensões: disponibilidade (estrutura); conformidade e 

oportunidade técnica (processo). No quadro abaixo é possível identificar os índices 

encontrados, relacionado-os aos componentes específicos. 
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Quadro 13 - Grau de Implantação do processo de trabalho do time de medicação do HUPE 

Dimensão 

Qualidade/ 

Componente 

Subdimensão PE PO 

Índice de 

Implantação por 

subdimensão 

Grau de 

Implantação 

por 

Componente 

Estrutura Disponibilidade 11 6 54,54% 

54,54% 

Parcialmente 

implantado 

Processo 

Conformidade 14 9 64,28% 75 %  

Parcialmente 

implantado  
Oportunidade 

Técnica 
26 21 80,76% 

Total geral 51 36 
Parcialmente Implantado 

Grau de Implantação Total: 70,58% 

Legenda: PE- Pontuação Esperada       PO: Pontuação Obtida 

 

5.5 EFEITOS IMEDIATOS DO PROCESSO DE TRABALHO DO TIME DE 

MEDICAÇÃO 

Um dos resultados esperados desta intervenção é a redução de EAM, incluindo os 

erros de medicação na prescrição. Deste modo, foram avaliadas prescrições médicas de 

recém-nascidos internados na UTIN, no segundo semestre de 2020, com intutito de identificar 

possíveis erros relacionados ao uso de medicamentos. Na tabela 13 podem ser identificados os 

principais itens avaliados. 

 

Tabela 13 - Itens presentes na prescrição médica de recém-nascido internados na UTIN do 

HUPE 

Itens N N% 

Presença de data da prescrição 60 100 

Assinatura do profissional médico 60 100 

Número de inscrição no Conselho e carimbo do profissional 

médico 
60 100 

Presença do nº do registro 58 96,67 

Denominação comum brasileira (nome do genérico do 

medicamento) 
58 96,67 

Registro da dose prescrita  58 96,67 

Registro da freqüência de administração (posologia) 58 96,67 
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Assinatura do primeiro enfermeiro 58 96,67 

Número de inscrição no Conselho e carimbo do primeiro 

enfermeiro 
58 96,67 

Grafia legível 57 95 

Ausência de prescrição eletrônica + prescrição manual 3 95 

Registro da reconstituição (diluição) 56 93,33 

Nome completo do recém-nascido 55 91,67 

Presença de idade corrigida 55 91,67 

Aprazamento correto 55 91,67 

Ausência de abreviaturas  50 83,33 

Prescrição eletrônica 53 88,33 

Registro da apresentação do medicamento 53 88,33 

Assinatura do segundo enfermeiro 53 88,33 

Número de inscrição no Conselho e carimbo do segundo 

enfermeiro 
53 88,33 

Registro da rediluição 52 86,67 

Registro da via de administração 50 83,33 

Dupla checagem do medicamento 48 80 

Registro da forma farmacêutica do medicamento 47 78,33 

Registro da velocidade de administração (Tempo de 

Infusão) 
45 75 

Presença do peso  40 66,67 

Ausência de rasuras 38 63,33 

 

 Para discussão destes resultados foi utilizado para alguns tópicos, um estudo anterior 

à implantação do time na mesma UTIN de coleta de dados da pesquisa atual. 

Naquela ocasião, o estudo identificou erros de prescrição e aprazamento antes da 

implantação do time de medicação: a ocorrência de omissão de dose (32,2%); seguida por 

erro de dose relacionado à diluição incorreta (12,9%); ilegibilidade da letra (9,7%); e a 

omissão de dose (9,7%) (MELO, 2013). 
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No atual estudo, a grafia legível (95%) e o registro da dose prescrita (96,67%) foram 

itens que não obtiveram percentual semelhante ao estudo anterior, possivelmente relacionado 

à prescrição eletrônica, que foi implementada após a inserção do time. A mudança do 

documento de manual para eletrônico reduziu alguns erros, uma vez que, o sistema não 

autoriza que determinados tópicos (obrigatórios) não sejam preenchidos, além de não permitir 

a possibilidade de grafia manual.  

A assinatura do primeiro enfermeiro foi encontrada em 96,67% e a assinatura do 

segundo enfermeiro em 88,33% dos casos analisados. Estes índices estão acima daqueles 

encontrados no estudo anterior: 35,7% das prescrições foram identificadas a assinatura do 

primeiro enfermeiro; 41,7% do segundo enfermeiro; e nenhuma identificação de enfermeiro 

(10,7%) (MELO, 2013), o que demonstra significativa melhora na identificação do 

enfermeiro que realizou o aprazamento (enfermeiro da assistência) e daquele que fez a 

conferência (enfermeiro da medicação) do aprazamento e da prescrição. 

A presença do peso na prescrição foi um dos itens de menor percentual (66,67%) 

encontrado, embora seja um dado crucial na prescrição de recém-nascidos e apresenta-se 

como uma prerrogativa para o cálculo das doses (JCI, 2014). Este é um item considerado não 

obrigatório pelo sistema eletrônico de preenchimento do documento.  

 Desde modo, um sistema informatizado com fórmulas de cálculos, viabiliza a partir da 

inserção do peso e idade da criança, de forma obrigatória, a execução de cálculos com as 

doses corretas, vias de administração e as frequências, reduzindo a taxa de prescrições 

incompletas (KAUFMANN; LASCHAT; WAPPLER, 2012). 

O cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros graves (BRASIL, 

2013b), que são específicas para este grupo de pacientes, influenciando diretamente na 

necessidade de maior cuidado no preparo de medicamentos (LANZILLOTTI, 2015) e 

apresenta-se como uma das maiores causas de erros em UTIN (DUARTE et al., 2020). Além 

disso, acrescenta-se que são escassos medicamentos com apresentações adequadas para essa 

população, vulnerável à adaptação de novas formas farmacêuticas (PASSOS et al., 2020). 

Este problema pode ser minimizado com a familiaridade do prescritor com o 

medicamento e a conferência do cálculo. Recomenda-se que as doses prescritas sejam 

conferidas antes da liberação da prescrição. Para medicamentos cujas doses são dependentes 

de peso e superfície corporal, o prescritor deve registrar tais informações na prescrição, para 

facilitar a análise farmacêutica e a assistência de enfermagem (BRASIL, 2013b). 

A ausência de rasuras teve o pior desempenho entre os itens deste estudo (63,33%) e a 

legislação aponta que em prescrições hospitalares, o prescritores devem certificar-se de não 
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haver rasuras na prescrição (BRASIL, 2013b), uma vez qua estas aumentam o risco da 

ilegibilidade, aumentando a possibilidade de erros de medicação (VOLPE et al., 2016). 

Outros itens que apresentaram baixos percentuais neste estudo foram: o registro da 

velocidade de administração (tempo de infusão) (75%) e registro da forma farmacêutica do 

medicamento (78,33%). 

O item de velocidade de administração esteve presente também no estudo anterior e 

estava presente em 90,3% dos casos (MELO, 2013), deste modo, o percentual foi maior que o 

encontrado neste estudo, possivelmente por este item não ser obrigatório na prescrição 

eletrônica e pela desvalorização dessa informação pelo prescritor. 

A velocidade de infusão está relacionada à inúmeras reações adversas, tornando-se 

indispensável o registro deste item na prescrição, considerando a melhor evidência científica 

disponível e recomendações do fabricante (BRASIL, 2013b). Além disso, é recomendado o 

controle do fluxo de velocidade de administração, assegurando a precisão do volume e o 

tempo da infusão (COREN-SP, 2017). 

Já com relação à forma farmacêutica, são considerados erros deste tipo, quando o 

medicamento é dispensado com forma diferente daquela prescrita, portanto, é importante que 

esta informação seja registrada e verificada na prescrição. As dúvidas relativas a este item 

devem ser sanadas com o prescritor, sempre que necessário, incluindo se está de acordo com a 

condição clínica do paciente (BRASIL, 2013b). 

Ainda com relação à prescrição, outros aspectos são considerados importantes, o 

documento deve ser: claro, legível, sem rasuras ou abreviaturas. Na prescrição devem constar: 

nome; forma farmacêutica; dose; duração do tratamento; via de administração; posologia; a 

dose máxima diária; duração do tratamento; diluição; velocidade de infusão; assinatura e 

carimbo do prescritor; data da prescrição. Com relação à prescrição do nome genérico do 

medicamento, estes devem ter como base a denominação comum brasileira e em sua ausência 

a denominação comum internacional (BRASIL, 2013b). 

E embora o item aprazamento correto esteja presente em grande parte das prescrições 

pesquisadas (91,67%), merece menção, pois representa a etapa que interfere diretamente no 

preparo e na administração de medicamentos, e pode causar danos severos por omissão de 

dose do medicamento ou aumento da frequência de doses. No estudo anterior, estava presente 

em 83,9% das prescrições avaliadas (MELO, 2013), o que representa também uma melhora 

na fase de aprazamento no estudo atual. 

Outro efeito importante do processo de trabalho do time é a satisfação profissional, e a 

maioria dos enfermeiros (66,67%) não relatou satisfação com etapa específica, embora alguns 
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tenham relatado (33,33%) satisfação em alguma etapa: organização da sala e identificação das 

soluções. 

Apesar da satisfação dos enfermeiros com relação à interação profissional com outros 

enfermeiros do time de medicação (83,33%), alguns itens foram apontados por aqueles 

insatisfeitos com esta interação:  falta de uniformidade no preparo de medicações. 

Um grande percentual de enfermeiros não se mostrou satisfeito com o restante da 

equipe multiprofissinal (75%), dentre as equipes destacam-se: o Servico de Farmácia e a 

Equipe Médica. 

Muitos enfermeiros (79,16%) indicaram etapas que causam insatisfação neste 

processo, como apresentado na tabela 14:  

 

Tabela 14 – Etapas do processo de trabalho que causam insatisfação 

Etapa N N% 

Preparo de medicamentos de infusão contínua 6 25% 

Checagem da prescrição (possibilidade de erros) 6 25% 

Comunicação e conferência de medicamentos enviados pelo Serviço de 

Farmácia 5 20,83% 

Preparo de medicamentos com uso de material inadequado (falta de 

recursos materiais) 5 20,83% 

Checagem da prescrição médica  4 16,66% 

Preparo de medicamentos (falta de medicamentos) 3 12,50% 

Conferência de psicotrópicos e temperatura da geladeira 3 12,50% 

Confecção das etiquetas 3 12,50% 

Confecção do mapa 3 12,50% 

De um modo geral, os enfermeiros estão satisfeitos com seu trabalho no time de 

medicação (91,67%), e identificaram alguns motivos que causam satisfação: presença de 

protocolos construídos pela própria equipe, e impressos cujo registro conferem qualidade ao 

processo de trabalho do grupo.  

Já com relação a insatisfação, é possível identificar que muitos correspondem aos 

aspectos a serem melhorados apontados pelos enfermeiros, tais como: a falta de 

medicamentos e recursos materiais adequados; relacionamento com o Serviço de Farmácia; 

ausência de capacitação; e checagem da prescrição médica, devido a possibilidade de erros. 

Acrescenta-se que a escassez de recursos materiais interfere diretamente na satisfação 

profissional, sendo um grande estressor para aqueles que buscam prestar uma assistência 

segura e de qualidade, além de conferir um risco importante para os neonatos atendidos 

(DUARTE et al., 2020). 
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A literatura aponta que outras condições são importantes para satisfação profissional, 

tais como: estrutura física; processo de trabalho; dimensionamento adequado; comunicação 

eficiente; bom relacionamento interpessoal e gestão participativa (GUIRARDELLO, 2017). 

Estudo que avaliou a satisfação de um time de terapia intravenosa verificou que, 

46,97% da equipe sente-se satisfeita frente ao grupo.  A maioria dos integrantes (71,14%), 

refere o time como uma equipe muito importante, incluindo a tarefa de identificação de 

possíveis EAM e para tal, a capacitação da equipe deve ser priorizada, contribuindo para um 

olhar clínico e eficiente na prevenção destes (CABRAL et al., 2021). 

Além disso, o trabalho em equipe é um pressuposto importante para a cultura da 

segurança do paciente, sendo necessário que profissionais de saúde incorporem e aprimorem a 

ideia da responsabilidade coletiva (WEGNER et al., 2016; CABRAL, 2021). Para tanto, é 

necessário um suporte institucional, e estabelecimento dos pontos críticos deste processo, para 

monitoramento e alinhamento às novas tendências de boas práticas, com foco na qualidade da 

assistência de enfermagem no uso de medicamentos (CABRAL et al., 2021). 

Deste modo, as instituicões de saúde devem propor ações interdisciplinares, 

integrando à equipe, a fim de promover a seguranca do paciente, minimizando os erros no 

processo de medicação, com a padronização de regras para toda as categorias profissionais 

envolvidas, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros. 

(NASCIMENTO; FREITAS; OLIVEIRA, 2016). Os dirigentes das organizações devem 

estruturar uma equipe multidisciplinar, que lidere as discussões, buscando analisar e avaliar 

cada processo, em busca de melhorias (MOREIRA et al., 2017). 

A partir disto, o papel dos líderes organizacionais (TENANI et al., 2014; ALVES; 

GUIRARDELLO, 2016) é apontado como um fator crucial no desenvolvimento de ambientes 

positivos para a prática profissional e para a segurança do paciente, com a inclusão de toda a 

equipe nas tomadas de decisão, destacando-se ainda a visibilidade, e a retenção dos 

profissionais qualificados, como fatores que contribuem para o aumento da satisfação 

profissional (ALVES; GUIRARDELLO, 2016). 

No que diz respeito ao conhecimento sobre as etapas do processo de trabalho do time 

de medicação, este é outro efeito importante, visto que a partir da criação do grupo, os 

enfermeiros adquiriram fundamentos decorrentes de várias atividades desenvolvidas no 

decorrer dos últimos anos, incluindo a construção, revisão e leitura de POPs relacionados ao 

uso de medicamentos no setor que padronizam as atividades da equipe.   
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  Estes protocolos promovem a aquisição de conhecimentos, e é identificado como um 

documento que estabelece o roteiro de cada tarefa a ser desenvolvida no ambiente de trabalho 

e orienta a prática segura de medicamentos (SANTOS; HIPÓLITO; ROSA, 2020). 

  Outras fontes de aprendizagem são: a educação permanente, que se apresenta como 

um pilar fundamental na segurança do paciente; e os conhecimentos adquiridos pelos 

profissionais decorrentes da prática diária (SANTOS; HIPÓLITO; ROSA, 2020). 

  Além disso, existem outras estratégias para aquisição de conhecimento. Estudo que 

investigou a gestão do conhecimento nas organizações por meio de métodos e técnicas, como 

instrumento de evolução e aprendizagem organizacional, identificou que as “reuniões”, 

“grupos para solução”, e “atividades conjuntas” foram os mais efetivos na aquisição do 

conhecimento (DEVENS et al., 2017). 

  Deste modo, embora os enfermeiros do time de medicação tenham o conhecimento 

quanto as etapas do seu processo de trabalho, com base em POPs pré-estabelecidos e expertise 

das atividades desenvolvidas no dia a dia, a presença de reuniões regulares e capacitações, 

possivelmente teria um efeito ainda mais positivo na aprendizagem quanto ao sistema de 

medicação, aprimorando todas as atividades do time, gerando conhecimento a partir de 

atualizações, de acordo com a literatura e as boas práticas atuais com o uso de medicamentos. 

 

5.6   INFLUÊNCIA NO GRAU DE IMPLANTAÇÃO NOS EFEITOS  

Os enfermeiros do time demonstraram ter conhecimento das atividades preconizadas 

pelo sistema de medicação: transcrição, prescrição, aprazamento, preparo e dispensação e o 

monitoramento dos EAM, entretanto esta última fase é praticamente inexistente no setor.  

Assim, esta fase tem um impacto importante no processo de trabalho do time de 

medicação e interfere diretamente na avaliação do trabalho da equipe, no sentido de que esta 

falta de sistematização dificulta a investigação e prejudica a análise destes eventos no setor, a 

fim de implementar medidas que possam prevenir novos eventos deste tipo, baseado em 

possíveis estatísticas relacionadas aos tipos e causas. 

Deste modo, esta etapa necessita de ajustes e construção de um POP, visto que a 

comunicação e acompanhamento dos EAM está inserida nos POPs de medicação da unidade, 

como uma etapa do sitema de medicação, porém sem a ênfase necessária, dada sua 

importância. Assim, a indisponibilidade de protocolos relacionados ao tema (estrutura), teve 

influência negativa nos efeitos esperados. 
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A partir de estudo preliminar que avaliou erros na prescrição médica (MELO, 2013) 

antes do início das atividades do time, foi possível perceber que em todos itens que foram 

avaliados houve redução de erros na prescrição, e a revisão da prescrição médica (eletrônica) 

oportunamente no processo, teve interferência positiva neste efeito. 

Já a satisfação profissional é um importante efeito e que, de um modo geral, apresenta 

bons resultados, e está relacionado à disponibilidade de protocolos e impressos (estrutura). 

O conhecimento dos enfermeiros do time de medicação são compatíveis com o que é 

preconizado para as fases do sistema de medicação na unidade, embora a aquisição de novas 

aprendizagens estejam estagnadas pela falta de capacitação e reuniões para planejamento das 

atividades do time (processo) que poderiam acrescentar novos conhecimento e a possibilidade 

de discussão de assuntos relacionados ao processo de trabalho do grupo. 

Por outro lado a disponibilidade de protocolos (estrutura) influenciou positivamente no 

conhecimento dos enfermeiros, embora estejam desatualizados devido ao baixo grau de 

implantação na participação em capacitações (processo) pelos enfermeiros do time 

 

5.7  INFLUÊNCIA DO CONTEXTO NO GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE 

TRABALHO DO TIME 

O contexto externo teve uma influência positiva à implantação do time, uma vez que, 

o estado e o município onde está localizado o trabalho da equipe, apesar de populoso, nos 

aspectos socioeconômicos apresentam índices melhores que o país e a região sudeste. 

Assim como nos dados epidemiológicos, em que embora a proporção de enfermeiros 

por habitantes não seja compatível com outros países da Europa, os dados quando 

comparados a realidade brasileira (nº de enfermeiros por leitos), são maiores que os índices 

identificados para o país, entretanto, as múltiplas atividades desempenhadas pelos enfermeiros 

no Brasil, causam sobrecarga de trabalho.  

O estado tem queda na mortalidade neonatal no últimos anos, acompanhando a região 

Sudeste, embora os leitos de unidade neonatal não sejam adequados a legislação, o nº de leitos 

habilitados é considerado elevado em relação ao país, considerando a população do estado. 

Já em relação ao contexto interno político-organizacional, a estrutura organizacional 

se mostrou adequada ao time de medicação, e tem sua inserção em organograma específico e 

dentro da organização hierárquica da equipe de enfermagem. 

Além disso, o hospital se apresenta como uma instituição de alta complexidade com 

diversas especialidades, facilitando a princípio, o acesso à recursos, tecnologias e 
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equipamentos, entretanto, não é o que se identifica quando se observa mais atentamente o 

serviço, e o time, que não recebe tantos recursos quantos necessários para atuação. 

O perfil da clientela da UTIN demonstra que a unidade econtra-se constantemente em 

atividade, com necessidade de recursos materiais, humanos, entre outros em grande demanda, 

devido à admissão de prematuros e recém-nascidos de baixo peso; tal fato, reflete a 

especificidade do cuidado prestado a um ser frágil e mais suscetível à EAM, reafirmando a 

necessidadae de um time desta natureza com a finalidade que se propõe. 

Com relação ao orçamento, que apesar das dificuldades enfrentadas em anos 

anteriores, nos últimos anos tem se recuperado, e o HUPE apresenta-se como a maior fonte de 

receita da UERJ. E apesar do aumento de receitas nos últimos anos, o orçamento previsto para 

uso de medicamentos é restrito, e o gasto previsto para as unidades de internação não são 

proporcionais entre si.  

Acrescenta-se que os recursos específicos para as atividades do time ainda é incipiente 

e a equipe de enfemagem não tem governabilidade sobre estes, embora sejam destinados para 

compra de medicamentos, equipamentos e recursos materiais, voltados para terapia 

medicamentosa da unidade e limitados apenas pelo teto mensal orçamentário. 

Além disso, a falta de planejamento participativo e ausência de outros indicadores de 

qualidade além dos que foram criados pela a gestão do time, dificultaram a implantação do 

time. 

Deste modo, o contexto externo influenciou de modo positivo a implantação e o 

contexto político-organizacional limitaram o desenvolvimento do time. 

A limitação do estudo foi que durante o período de coleta de dados, o país foi 

acometido pela pandemia de COVID-19, iniciada em março 2020 e que se perpetua até os 

dias atuais. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como etapa preliminar do estudo foi construído o modelo lógico a fim de descrever as 

o funcionamento da intervenção e seus componentes, com uma abordagem colaborativa dos 

enfermeiros que compõem o time de medicação. A partir desta primeira etapa foram 

construídas as matrizes de informação com base na literatura e a matriz de análise e 

julgamento de avaliabilidade contemplou a descrição do programa, a elaboração do modelo 

lógico e das matrizes de análise e julgamento (MAJ), também validadas pelos próprios atores 

que participam do processo de trabalho avaliado. 

 As atividades do grupo foram divididas em 2 etapas, o preparo de medicamentos e as 

funções administrativas executadas pelo time, com a confecção de um fluxograma da primeira 

etapa, com intuito de padronizar as fases do preparo de medicamentos. 

A partir da descrição do preparo de medicamentos foi possível identificar que apesar 

da fase de monitoramento de EAM fazer parte do sistema de medicação e os enfermeiros 

reconhecerem a importância desta etapa, não foram identificados atividades ou documentos 

relacionados ao tema. A notificação de RAMs ou erros de medicação também é ausente no 

setor, quando ocorre algum destes eventos estes são comunicados apenas de forma verbal a 

equipe médica que toma as providências cabíveis, porém sem a notificação formal. 

 O perfil de enfermeiros se mostrou adequado às atividades do grupo, com ampla 

experiência em unidade neonatal e com o time de medicação; baixa rotatividade; e um 

pequeno índice de contratos temporários.   

 Foram identificados facilitadores do processo de trabalho tais como: organização do 

processo e do setor, comunicaçõ entre os enfermiros, impressos, e organização dos materiais. 

A pesquisa possibilitou a avaliação de um processo de trabalho voltado para o uso de 

medicamentos, identificando dimensões, subdimensões e critérios que poderão ser utilizados 

na avaliação de times semelhantes. 

A partir da avaliação do contexto externo foi possível caracterizar dados 

demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos relacionados à cidade e estado do Rio de 

Janeiro, que identificou uma região com índices de renda, IDH, PIB per capita, escolaridade, 

enfermeiros por 100 leitos, leitos de UTIN, UCINCo e UCINCa, taxa de mortalidade infantil, 

entre outros indicadores melhores que a média do país e da região sudeste. 

 O contexto político-organizacional demonstrou que a estrutura organizacional se 

apresentou adequada, localizado dentro da equipe de enfermagem e identificando as 

subcategorias da equipe de enfermagem da unidade neonatal. O perfil da clientela identifica 
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que a UTIN onde está localizado o grupo é um setor com um grande número de internações e 

o perfil dos RNs é de prematuros que exigem maior complexidade de cuidados e manipulação 

de medicamentos, desta maneira pertinente as atividades de um time dessa natureza.  

A governabilidade dos recursos finaceiros destinados ao uso de medicamentos na 

unidade neonatal é restrita, uma vez que são centralizados e redistribuídos para toda 

universidade, que não prioriza despesas com o uso seguro de medicamentos no HUPE. 

Embora, o setor conte com uma verba específica que é basicamente destinada a 

medicamentos, equipamentos e recursos materiais. 

Além disso, não foram identificados indicadores de qualidade relacionados a todas as 

fases do sistema de medicação: prescrição, dispensação, preparo e administração segura de 

medicamentos, bem como a ausência de reuniões no último ano.  

O grupo define como aspectos a serem melhorados: a presença de insumos e 

medicamentos de forma dequada; recursos humanos adequados; presença de treinamentos e 

reuniões; provisão de medicamentos, comunicação e dose unitária por paciente (medidas 

relacionadas ao Serviço de Farmácia). 

O relacionamento com o Serviço de Farmácia e os enfermeiros do time de medicação 

foi um ponto predominante nos discursos dos enfermeiros, limitando as ações do time, com 

um impacto negativo no sistema de medicação da unidade, uma vez que a dispensação de 

medicamentos por vezes ocorer aquém da necessidade para as 24 horas; a comunicação e a 

resolutividade dos problemas são precários; o serviço não desempenha todas as funções 

preconizadas na literatura relacionados à Farmácia Hospitalar. 

 Com relação à avaliação de implantação verificou-se que o processo de trabalho do 

time encontra-se parcialmente implantado. A dimensão qualidade foi analisada sob a ótica dos 

componentes estrutura e processo, nas subdimensões disponibilidade, conformidade e 

oportunidade técnica, com índices de implantação variáveis. 

 O componente estrutura apresentou-se parcialmente implantado com 54,54%, 

principalmente relacionado ao recebimento de recursos materiais de forma irregular e a 

deficiência de recursos humanos para o preparo de medicamentos,  

 Já o componente processo, na subdimensão conformidade o índice foi de 64,28%, 

parcialmente implantado e a oportunidade técnica de 80,76%, implantado, com destaque para 

a escassa participação de enfermeiros em capacitações, falta de reuniões do grupo, consulta a 

protocolos, normas e rotinas da unidade sobre o uso de medicamentos. 

 No que se refere aos efeitos decorrentes do processo de trabalho do time estão os erros 

de medicação e entre eles estão os erros de prescrição, que neste estudo apresentou redução 
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em comparação com período que não ocorriam as atividades do time. Além disso, os 

enfermeiros demonstraram conhecimento e satisfação relacionados ao seu processo de 

trabalho. 

 Com base no estudo, é possível identificar alguns desafios e soluções devem ser 

propostas no sentido de dar mais qualidade às atividades do time. Deste modo, foram 

elaboradas algumas recomendações necessárias para qualificar o processo de trabalho do 

grupo. 
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7  RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO 

 Com o intuito de contribuir com o processo de implantação das atividades realizadas 

pelo time de medicação foram redigidas recomendações a partir dos resultados do estudo e 

que podem servir de subsídios para os gestores e profissionais de saúde: 

• Estimular ainda mais a capacidade de reflexão dos enfermeiros que se apresentaram 

como agentes críticos do seu próprio processo de trabalho. 

• Manter todas as atividades e características que resultaram em efeitos positivos no uso 

seguro de medicamentos tais como: baixa rotatividade de enfermeiros; organização do 

processo de trabalho, materias e do setor; impressos; comunicação entre os 

enfermeiros; disponibilidade de recursos, normas, protocolos e materiais de consulta; 

enfermeiro e sala exclusivos para medicação; conformidade de equipamentos, 

mobiliários entre outros; construção e revisão de POPs; dupla checagem da prescrição 

médica; preparo de medicamentos de forma adequada. 

• Definir junto a equipe um tempo para validação/revisão de POPs do setor. 

• Discutir com a coordenação do time a possibilidade de um segundo enfermeiro na 

medicação fixo no serviço diurno, podendo este ser, por exemplo, um residente de 

enfermagem. 

• Construir um POP relacionado ao monitoramento de eventos adversos e realização de 

treinamentos ou capacitações relacionadas ao tema e estímulo as notificações de EAM 

no setor. 

• Elaborar indicadores de qualidade referente a todas as fases do sistema de medicação 

nas quais os enfermeiros do time estão envolvidos: transcrição, prescrição, 

dispensação, preparo e administração, monitoramento de EAM. 

• Implementar o planejamento participativo com reuniões regulares e a cooperação dos 

enfermeiros do time nas decisões tomadas. 

• Realizar reuniões com o Serviço de Farmácia de modo a melhorar a comunicação, 

provisão de medicamentos e organização da dispensação de medicamentos. 

• Realizar capacitações e treinamentos evoluindo para ações de educação permanente 

relacionados ao uso seguro de medicamentos na unidade, motivando o grupo para 

ações do time. 

• Discutir com o Serviço de Almoxarifado a possibilidade de ampliação das cotas de 

insumos materiais para UTIN, a fim de garantir o uso adequado destes recursos 

dirigidos ao uso de medicamentos. 
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Para a implementação destas recomendaçãoes sugere-se a elaboração de um plano de 

ação a partir do estabelecimento de prioridades elencadas a partir da discussão com a gestora 

do time e se possível com os enfermeiros do time, atividade que já iniciaria o planejamento 

participativo do. Esta proposta pode ser organizada a partir de uma ferramenta de qualidade, 

com um checklist com prazos e responsabilidades dos participantes. 
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APÊNDICE A 

 

Formulário de dados clínicos de recém-nascido internados na UTIN 

       

1 -Recém-Nascido:   Data de Nascimento:____/_______/_____  

2 -Sexo:                (      ) feminino        (    ) masculino     

3 - Tipo de Parto:  (     ) transvaginal    (     ) cesáreo  

4 - Idade Gestacional no Parto: ________ sem e ______ dias  

5 - Peso de Nascimento:  ________ gramas        

6-Data da Internação na UTIN:____/_______/_____      

7 - Via de adimistração de medicamentos na UTIN:(      ) venosa   (   ) oral     (     ) retal   

(    ) SNG/SNE    (    ) inalatória           (    )sublingual    (    ) outras . Quais?_____________
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APÊNDICE B 

 

Formulário de coleta de dados de erros de medicação ou quase erro na prescrição médica dos 

recém-nascidos internados na UTIN    

    

Itens Sim Não 

Não se 

aplica Observações  

Presença de data da 

prescrição   

 

    

Nome completo do 

recém-nascido   

 

    

Presença de idade 

corrigida   

 

    

Presença do Peso         

Presença do nº do 

registro   

 

    

Grafia legível  
 

    

Ausência de rasuras  
 

    

Prescrição 

eletrônica   

 

    

 Ausência da 

prescrição 

eletrônica + 

prescrição manual   

 

    

Ausência de 

abreviaturas  __________ 

 

    

Denominação 

comum brasileira 

(nome do genérico 

do medicamento)   
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Registro da forma 

farmacêutica do 

medicamento   

 

    

Registro da dose 

prescrita    

 

    

Registro da 

freqüência de 

administração(posol

ogia)   

 

    

Registro da 

apresentação do 

medicamento   

 

    

Registro da 

reconstituição 

(diluição)   

 

    

Registro da 

rediluição   

 

    

Registro da 

velocidade de 

administração 

(Tempo de Infusão)   

 

    

Registro da via de 

administração   

 

    

Aprazamento 

correto   

 

    

Dupla checagem do 

medicamento    

 

    

Assinatura do 

profissional médico   

 

    

Número de 

inscrição no 

Conselho e carimbo   
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do profissional 

médico 

Assinatura do 

primeiro enfermeiro   

 

    

Número de 

inscrição no 

Conselho e carimbo 

do primeiro 

enfermeiro   

 

    

Assinatura do 

segundo enfermeiro   

 

    

Número de 

inscrição no 

Conselho e carimbo 

do segundo  

enfermeiro   
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APÊNDICE C 

Roteiro de Observação do Processo de Trabalho do Time de Medicação                   

Data: _______/________/_________       

1 - Consulta a protocolos, normas e rotinas da unidade relacionados a medicamentos  

(    ) sim    (   ) não 

2- Etapas do processo de trabalho do time na sala de medicação: 

Transcrição da 

prescrição médica

Prescrição 

médica

Aprazamento da 

prescrição 

médica

Preparo e 

dispensação de 

medicamentos

Monitoramento de 

eventos adversos 

relacionados a 

medicamentos

 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



APÊNDICE D 

 

Roteiro de Observação do Ambiente de Preparo de Medicação 

 

Data____/____/_____                              Hora:_____ 

 

1- Área destinada ao preparo de medicação. Dimensão em m2 __________ 

2- Área destinada exclusivamente ao preparo de medicação:  (   ) sim              (     ) não 

3 - Iluminação :   (    ) natural           (     ) artificial 

4- Ventilação :    (    ) natural            (     ) climatizada 

5- Ruídos :    (     ) sim      (    ) não. Se sim que tipo ? (    ) celular    (    ) conversas  

 (     ) aparelhos (   ) Outros Especificar:______________    

6- Presença de pias para lavagem das mãos? (      ) sim           (     ) não 

7 - Presença de papel toalha e saboneteira para para lavagem das mãos: (      )  sim   (    ) não  

8 - Existe recipiente de descarte de perfuro-cortante:   (     )   sim      (     ) não 
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APÊNDICE E 

 

Roteiro de entrevista quanto ao perfil socioprofissional e atividades relacionados ao processo 

de trabalho dos enfermeiros do time de medicação 

 

Data__/__/___                       Hora:_____       Sexo (    ) Feminino           Idade: ______anos 

Serviço Diurno (      )                                                (    ) Masculino          

Serviço Noturno(      ) 

 

1- Tempo de formação: 

2- Curso de Graduação: 

3 - Cursos realizados nos últimos 5 anos relacionados a sua área de atuação: 

Aperfeiçoamento/ atualização: 

Lato Sensu - especialização :  

Stricto Sensu: 

4 – Participação em eventos da classe nos últimos 5 anos relacionados a sua área de atuação 

(terapia intensiva neonatal) ?   Se SIM. Especifique 

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 

11- No último ano recebeu treinamentos ou capacitações relacionadas à area de 

medicamentos?  Se SIM. Quantos? 

12 – Caso tenha recebido treinamentos ou capacitações, qual foi área temática ligada à 

medicamentos?Se SIM. Quais instituições foram promotoras? 

13- No último ano foi a congressos na área de neonatologia ou de medicamentos? Caso tenha 

respondido sim, foi liberada carga horária de  trabalho para estes eventos? 

14- Os recursos materiais (almoxarifado) para o preparo de medicamentos são suficientes? (     

) Sim    (    )Não. Se NÃO. Cite quais recursos materiais que estão ausentes com frequência: 

15 – A iluminação da sala de medicação é adequada para o preparo de medicamentos?  
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16- Com relação ao mobiliário e o material permanente descritos abaixo estão em número 

suficiente?                        

Estante                                                      (       ) Sim          (      ) Não  

Bancos                                                      (       ) Sim          (      ) Não 

Cadeiras                                                   (        ) Sim          (      ) Não 

Lavatório                                                  (       ) Sim          (      ) Não 

Quadros de aviso                                      (       ) Sim           (      ) Não 

Refrigerador                                              (       ) Sim           (      ) Não 

Termômetro                                               (       ) Sim          (      ) Não 

Caixas para armazenamento                      (       ) Sim          (      ) Não 

de material 

Cubas                                                         (       ) Sim          (      ) Não 

Bandejas                                                     (       ) Sim          (      ) Não 

Outros. especifique___________              (        ) Sim          (      ) Não 

 

17- Com relação ao  mobiliário e o material permanente descritos abaixo, estes funcionam 

adequadamente?                             

Estante                                                     (        ) Sim          (      ) Não  

Bancos                                                     (        ) Sim          (      ) Não 

Cadeiras                                                   (        ) Sim          (      ) Não 

Lavatório                                                 (        ) Sim           (      ) Não 

Quadros de aviso                                     (        ) Sim           (      ) Não 

Refrigerador                                             (        ) Sim          (      ) Não 

Termômetro                                              (        ) Sim          (      ) Não 

Caixas para armazenamento                     (        ) Sim          (      ) Não 

de material 

Cubas                                                        (        ) Sim          (      ) Não 

Bandejas                                                    (        ) Sim          (      ) Não 

Outros. especifique___________             (        ) Sim          (      ) Não 

18 – Existe alguma literatura (artigos, livros, bulário, quadro resumitivo sobre orientações 

quanto ao preparo de medicamentos) disponível no setor para consulta? Se SIM. Qual a 

literatura disponível? 

19 - Existem normas, rotinas, protocolos ou POP que norteiem o processo de trabalho do time 

de medicação? Se SIM. Quais estão presentes? 
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20 – Caso a resposta anterior seja SIM, você participou da construção ou revisão de algum 

POP relacionado ao uso de medicamentos no setor? Se SIM, quais? 

21- Existem instrumentos de comunicação entre os enfermeiros do time e entre o time e a 

chefia de enfermagem do setor? Se SIM. Quais? 

22- Quais os impressos utilizados pelo time de medicação? Relacione-os a sua origem 

(padronizado pela instituição ou construídos pelo time) 

 

___________________________________________(     ) padronizado (    ) criado pelo time 

___________________________________________(     ) padronizado (    ) criado pelo time 

___________________________________________(     ) padronizado (    ) criado pelo time 

___________________________________________(     ) padronizado (    ) criado pelo time 

___________________________________________(     ) padronizado (    ) criado pelo time 

23- Você considera o número de recursos humanos adequados para uma assistência segura 

quanto ao uso de medicamentos? 

24 - Você participou de alguma reunião no último ano relacionada ao uso de medicamentos 

no setor? 

25 - Você foi convidado a emitir pareceres relacionados a equipamentos ou recursos materiais 

destinados ao uso de medicamentos no setor? 

26 – Descreva resumidamente o processo de trabalho do time de medicação: 

27- Nas etapas do processo de trabalho qual delas você apresenta maior dificuldade em 

executar? Por quê? 

28- Quais são as barreiras para o processo de trabalho do time de medicação? 

29 - Quais são os facilitadores para o processo de trabalho do time de medicação? 

30 - Em sua opinião o time de medicação consegue prestar uma assistência de qualidade e 

segura na área de medicamentos? 

31 - Em sua opinião, quais aspectos estruturais (recursos materiais e humanos, 

protocolos/rotinas, instrumentos de trabalho, entre outros) e processuais (atividades 

relacionadas ao preparo de medicamentos) precisariam ser melhorados no processo de 

trabalho do time de medicação para o aprimoramento da assistência prestada? 

32 - Quem é o responsável por planejar, determinar e implementar atividades, ações e rotinas 

relacionadas o processo de trabalho do time de medicação? 

33 – Você tem maior satisfação com alguma etapa específica das atividades desenvolvidas 

pelo time? Qual etapa? Por quê? 

34- Há alguma etapa que te causa algum grau de insatisfação? Qual etapa? Por quê? 
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35 – Você está satisfeito com sua interação profissional com outros enfermeiros do time de 

medicação? Caso NÃO quais os aspectos que te causam insatisfação? 

36- Você está satisfeito com a sua interação profissional com o restante da equipe 

multiprofissional (outros enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, farmacêuticos, 

almoxarifado, chefia de enfermagem) que perpassam pelo processo de trabalho do time de 

medicação? Caso NÃO quais os profissionais e os aspectos que te causam insatisfação? 

37 - De uma forma geral, você está satisfeito com o seu trabalho no time de medicação? 
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APÊNDICE F 

 

Roteiro de entrevista com o coordenador de enfermagem do setor 

 

Data__/__/___                        

 

1 - Cargo/Função: 

2 – Descreva o organograma do time de medicação e suas relações hierárquicas dentro da 

instituição: 

3 - Existe previsão orçamentária específica para recursos materiais que são utilizados no 

processo de trabalho do time de medicação?  Tem autonomia/governabilidade para destinar 

parte dos recursos na unidade neonatal ou tem algum recurso específico destinado ao setor?  

4- Caso tenha algum recurso específico para o setor, alguma parte pode ser destinada para 

compra de materiais utilizados pelo time? 

5 - De onde vêm os recursos financeiros para aquisição de recursos materiais (material de 

almoxarifado) e equipamentos do trabalho do time de medicação? 

6 – Existe algum tipo de controle de qualidade do processo de trabalho do time? Algum 

indicador de qualidade? 

7- Existem instrumentos de controle de qualidade do trabalho do time? 

8- Como é a solicitação de materiais destinados as atividades do time de medicação? Há 

manutenção de equipamentos no setor? 

9- Sempre recebe a quantidade solicitada? 

10- Houve falta de insumos (recursos materiais, impressos, equipamentos, entre outros) e 

medicamentos no último ano? Caso SIM. Quais foram os insumos que faltaram? E como você 

atua diante dessa situação? 

11 – Ocorreram reuniões, treinamentos, capacitações relacionadas a medicamentos no setor 

no último ano? Se sim. Quais? 

12- Existem rotinas, materiais de consulta, protocolos e POP atualizados quanto a 

medicamentos no setor? 

13- Em sua opinião, quais são as principais barreiras relacionadas quanto ao trabalho do time 

de medicação? 

14 – Em sua opinião quais são os aspectos facilitadores do trabalho do time de medicação? 
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APÊNDICE G 

 

Roteiro para pesquisa documental 

 

DOCUMENTOS PONTOS OBSERVADOS Disponível 

Atas de reuniões 
Realização de reuniões de equipe; reuniões 

com outros programas  

sim  (  )  

não     (    ) 

Livro de ordens 

ocorrências da medicação 

Registro de informações relativas ao uso de 

medicamentos na unidade com intuito de 

comunicação 

sim ( )  

não     (    ) 

Impressos  
Registro de informações voltadas para o 

controle de qualidade 

sim   (   )  

não     (    ) 

POPs, normas e rotinas  Temas relacionados a medicamentos  
sim ( )  

não     (    ) 

POP, normas e rotinas  Presença de revisões   
sim  (  )  

não     (    ) 

Prescrição médica 
Erros de medicação - formulário próprio 

(Apêndice A e B)  

sim   (   )  

não     (    ) 

POP, normas e rotinas 
Monitoramento de eventos adversos 

relacionados a medicamentos 

sim   (   )  

não     (    ) 

 

Outros:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H 

Dispensa do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 



APÊNDICE I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO A  

 Artigo (ainda não submetido) 

 

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E COMPONENTES DO PROCESSO DE 

TRABALHO DE ENFERMEIROS EM ESTUDOS DE AVALIAÇÃO 

RESUMO 

Objetivo: realizar uma revisão integrativa da literatura sobre estudos de avaliação dos 

processos de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde. 

Método: revisão integrativa realizada nas bases de dados PubMed, CINAHL, Scopus 

(Elsevier), Lilacs, BDENF-enfermagem Web of Science, e SciELO. Para tal, foram utilizados 

descritores do Mesh: Evaluation Studies; Evaluation Studies as Topic; Process Assessment; 

Work; Nursing” e do Decs: estudos de avaliação; avaliação de processos; trabalho; 

enfermagem,  

Resultados: foram selecionados 24 artigos, publicados entre 2014 e 2019. Os dados 

identificaram como predominantes: o estudo descritivo (37,5%), com abordagem qualitativa 

(41,7%); a técnica de coleta foi a entrevista (54,2%), com triangulação de dados (37,5%); o 

idioma foi tanto o português quanto o inglês (50%); a finalidade da avaliação foi a somativa 

ou a formativa (50%); e os componentes da avaliação estão relacionados à estrutura e o 

processo (70,8%). Apesar da abordagem qualitativa ter sido predominante e a entrevista 

identificada com principal técnica de coleta de dados, a triangulação de técnicas mostrou-se 

importante na coleta de dados. 

Conclusão: Os estudos avaliativos nesta pesquisa apresentaram preponderância tanto de 

características somativas quanto formativas, enquanto que a última deveria ser o foco da 

avaliação com intuito de agregar conhecimentos aos enfermeiros a fim de executarem e 

gerirem as atividades em andamento do seu processo de trabalho. A estrutura e o processo são 

os principais componentes identificados na avaliação. 

DESCRITORES: Estudos de avaliação; Avaliação de programas e projetos de saúde; 

Avaliação de processos (cuidados de saúde); Trabalho; Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o processo de trabalho é revestido de dificuldades, pois, segundo os 

enfermeiros, há demanda espontânea alta, recursos humanos escassos, sobrecarga de 

atividades e educação permanente reduzida. Por outro lado, os enfermeiros reconhecem como 

potencialidades a formação holística e o campo rico para pesquisas(1). 
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Desta forma, as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros são complexas e 

permeiam várias áreas de atuação, muitas vezes dentro de uma mesma especialidade, o que 

torna o método de avaliação igualmente complexo e diverso para cada foco que se deseja 

direcionar.  

Por outro lado, mesmo complexo, o processo de trabalho, que se apresenta como uma 

intervenção criada para alguma prática, é suscetível a se tornar um foco de avaliação(2,3), de 

onde se elaboram pesquisas, por meio de estratégias metodológicas(3).   

Deste modo, para avaliar é importante no sentido de conhecer a estrutura que compõe 

o trabalho de enfermagem, reconhecendo suas ferramentas tecnológicas para então 

compreendê-lo(2). 

Além disso, é importante para subsidiar gestores e profissionais envolvidos na tomada 

de decisões, aprimorando e fortalecendo o processo de trabalho dos enfermeiros em sua área 

específica. 

Ademais, a análise dos profissionais inseridos dentro do contexto em que atuam é de 

extrema importância para que as atitudes e decisões tomadas pelos grupos de interesse sejam 

voltadas para melhoria de suas ações, culminando em uma atenção à saúde mais efetiva para a 

população(2). 

Deste modo, levando-se em consideração o compromisso da avaliação com o 

julgamento e o subsídio à tomada de decisão, esta deve ser utilizada para questionamentos 

essenciais sobre uma dada intervenção, para aperfeiçoá-la ou modificá-la, bem como os seus 

propósitos essenciais e sentidos, todavia, pode propiciar análise dos diversos níveis 

institucionais; identificar componentes; instaurar novas aprendizagens e revisões das 

intervenções; melhorar a comunicação da equipe, gestores e demais agentes; aumentar a 

capacidade de produção de saúde pelos coletivos envolvidos(4). 

Nesse sentido, o presente estudo tem como finalidade caracterizar a produção 

científica com foco no processo de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde, com intuito 

de conhecer melhor a intervenção, para os quais podem ser identificadas estratégias de 

pesquisa, incluindo métodos e técnicas; além de componentes avaliados, bem como 

características das publicações. 

OBJETIVO 

Realizar uma Revisão integrativa da literatura sobre estudos de avaliação dos 

processos de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde. 

MÉTODO 
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A revisão integrativa foi desenvolvida em seis etapas: identificação do tema e 

elaboração da pergunta norteadora, amostragem (definição dos critérios de inclusão e 

exclusão), categorização dos estudos (definição dos dados a serem extraídos dos estudos 

selecionados), avaliação dos estudos (análise crítica dos estudos selecionados), interpretação 

dos resultados (discussão dos principais resultados) e apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento(5) 

Para desenvolvimento da identificação do tema e pergunta, foi utilizada estratégia 

PICo com questão: quais as evidências disponíveis sobre estudos de avaliação dos processos 

de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde?  

A busca foi realizada por meio do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio da intranet da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de 

dados: PUBMED, CINAHL, SCOPUS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Web of Science e Scielo. 

Para a busca dos artigos selecionados, foram utilizados os descritores do Mesh com os 

seguintes operadores booleanos: “Evaluation Studies” OR “Evaluation Studies as Topic” OR 

“Process Assessment” AND “Work” AND “Nursing” e para bases de dados cujo idioma é o 

português foi utilizado os descritores do Decs: “estudos de avaliação OR avaliação de 

processos AND trabalho AND enfermagem”. 

O limite temporal dos artigos da amostra foi de 2014 a 2019, devido ao elevado 

número de produções com o tema nos últimos anos. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: estudos primários, publicados 

em inglês, português, espanhol; estudos que respondam a questão norteadora e que abordem 

especificamente ou que enfoquem predominantemente o processo de trabalho de enfermeiros 

em unidades de saúde. 

Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, além artigos de revisão, editoriais, 

cartas ao editor, artigos de reflexão, teses, dissertações, livros e outras literaturas cinzentas. 

Após os critérios pré-estabelecidos procedeu-se a leitura dos títulos e resumos dos 

artigos por 2 dos autores deste estudo, e posteriormente a leitura do texto completo. Nos 

artigos onde não houvesse consenso, seria solicitado o auxílio de um terceiro pesquisador, 

entretanto não foi necessário. 

Para este estudo foram utilizadas as terminologias e teorias da avaliação normativa e 

da pesquisa avaliativa. Além disso, também foi empregado o referencial conceitual de 

Donabedian(6) que propõem  os componentes estrutura, processo e resultados de curto, médio 
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e longo prazo para avaliação das intervenções em saúde, sendo neste caso privilegiado o 

processo de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde. 

Para a etapa de análise dos resultados da revisão foi realizado um mapeamento, com 

resumo descritivo de dados relevantes: país; ano de publicação; idioma; tipo de estudo; 

abordagem metodológica; técnica de coleta de dados; características da avaliação (medida, 

descrição, julgamento e negociação)(3,7); níveis do objeto de avaliação (ações, serviços, 

estabelecimentos, sistema, tecnologia)(3); finalidade da avaliação (somativa, formativa)(8); área 

temática; componentes (estrutura, processo e resultado)(3,6,8); base de dados; periódico; e o 

principais produtos da avaliação do processo de trabalho em enfermeiros em unidades de 

saúde nos estudos selecionados. 

RESULTADOS 

O processo de trabalho de enfermeiros apresenta-se como uma intervenção criada com 

um determinado objetivo em unidade de saúde, estando suscetível a avaliações de qualquer 

natureza. Neste estudo, foram identificados os recursos empregados em sua organização 

(estrutura), os serviços realizados (processo) e os resultados obtidos, de acordo com o foco da 

avaliação dado em cada estudo selecionado. 

Assim procedeu-se a avaliação, interpretação e síntese dos estudos. Os resultados 

estão apresentados de forma descritiva em quadros e tabelas. 

 



192 

 

 

Figura 1 Seleção dos estudos para a revisão integrativa. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2020. 

 Foi construído um quadro sinóptico relacionados aos  objetivos dos estudos e 

componentes avaliados do processo de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde.  

Quadro 1 Objetivos do estudo e componentes avaliados do processo de trabalho de 

enfermeiros em unidades de saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2020 

Periódi

co 

Objetivos do Estudo Componentes avaliados do processo de 

trabalho de enfermeiros em unidades de 

saúde 

Rev. 

Bras. 

Cienc. 

Saude 
(9)  

Compreender a percepção da equipe sobre 

os cuidados providos em uma unidade de 

clínica médica de um hospital de 

referência macrorregional em saúde do 

interior do estado de Minas Gerais. 

Estrutura: disponibilidade de recursos 

humanos e materiais.  

Processo: organização da metodologia e 

assistência do processo de trabalho.  



193 

 

 

Rev 

Cuid 
(10) 

Analisar a assistência de enfermeiros às 

gestantes com síndrome hipertensiva, em 

um hospital de baixo risco obstétrico. 

 

Estrutura: conhecimentos na área; manuseio 

e disponibilidade de equipamentos. 

Processo: presença de atividades 

relacionadas à área de atuação (avaliação 

fetal, humanização, e educação em saúde 

das gestantes). 

Rev 

enferm

UFPE 

on 

line(11)  

Avaliar ações do processo de trabalho e 

infraestrutura na consulta de enfermagem 

às crianças menores de um ano, no 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na Estratégia Saúde da 

Família. 

Estrutura: disponibilidade de equipamentos, 

instrumentos de trabalho (impressos); e 

capacitação. 

Processo: presença de atividades 

relacionadas à área de atuação 

(interpretação da avaliação do crescimento 

e desenvolvimento, e de registros de 

menores de um ano atendidos). 

Rev. 

salud 

pública 
(12)  

Conhecer as expectativas dos enfermeiros 

brasileiros em relação ao acolhimento 

realizado por eles na Atenção Primária em 

Saúde. 

 

Estrutura: estrutura física; recursos 

humanos; conhecimento na área; e 

disponibilidade de protocolos. 

Processo: tempo para atendimento; 

aplicação do conhecimento durante o 

atendimento. 

Medici

na 

(Ribeir

ão 

Preto)(1

3)  

Avaliar a atenção à saúde aos pacientes 

com Diabetes mellitus tipo 2 a partir dos 

recursos humanos, registros de 

profissionais e de atividades técnicas em 

um Centro de Saúde Escola. 

Estrutura: estrutura física; disponibilidade 

de recursos materiais.  

Processo: disponibilidade de consultas e 

registros de enfermeiro.  

Cogitar

e 

Enferm 
(14) 

Conhecer o processo de desinfecção e 

esterilização de materiais em unidades 

ambulatoriais de saúde do trabalhador, dos 

estados de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso do Sul 

Estrutura: estrutura física; disponibilidade 

de instrumentos de trabalho (impressos para 

(padronização de rotulagem dos produtos e 

testes de validação).  

Processo: manutenção de equipamentos 

organização/sistematização do processo de 

trabalho e presença de atividades 

relacionadas à área de atuação (organização 

do monitoramento e registro das 

esterilizações).  

rev. 

min. 

enferm. 
(15) 

Analisar a satisfação do cliente externo 

com os cuidados de enfermagem 

recebidos e verificar se existem diferenças 

em relação às variáveis do estudo. 

Resultado: satisfação dos usuários com a 

competência dos enfermeiros.  

Ciênc. 

Saúde 

Colet. 
(16) 

Avaliar a qualidade da conservação de 

vacina nas Unidades de Atenção Primária 

à Saúde da macrorregião Oeste de saúde 

do Estado de Minas Gerais. 

Estrutura: disponibilidade de recursos 

humanos. 

Processo: organização/sistematização do 

processo de trabalho 

(organização/manutenção do refrigerador 

de conservação das vacinas). 

Cogitar

e 

Enferm

. (17) 

Conhecer o processo de trabalho dos 

enfermeiros de um Hospital Universitário 

de Múrcia - Espanha. 

Estrutura: capacitação. 

Processo: comunicação na passagem de 

plantão; atuação do enfermeiro em 

múltiplas atividades (gerenciais, 
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assistenciais e educacionais, e burocráticas). 

Rev. 

Baiana 

Enferm

.(18) 

Descrever o processo de trabalho da 

enfermeira na atenção primária em saúde 

junto à pessoa com tuberculose. 

 

Estrutura: instrumentos de trabalho (sistema 

informatizado para registro).  

Processo: organização/sistematização do 

processo de trabalho (Tratamento 

Diretamente Observado); sobrecarga de 

trabalho. 

BMC 

Health 

Serv 

Res(19) 

Avaliar o processo de implementação do 

Modelo de Geratria no atendimento do 

idoso na assistência primária. 

 

Estrutura: disponibilidade de instrumentos 

de trabalho (impressos). 

Processo: tempo de atendimento; 

organização/sistematização do processo de 

trabalho e presença de atividades 

relacionadas à área de atuação (qualidade 

dos planos de cuidados e disponibilidade de 

visitas de acompanhamento); adesão a 

protocolos pré-estabelecidos. 

Health 

Scope 
(20) 

Identificar e avaliar os erros humanos 

entre os enfermeiros da ala de doenças 

infecciosas das mulheres em um hospital 

educacional na cidade de Qom em 2015. 

Resultado: erros de medicação  

 J. 

Multidi

scip 

Healthc
(21) 

Avaliar os serviços maternos e neonatais 

em hospitais jordanianos para fornecer 

formuladores de políticas, profissionais de 

saúde e pesquisadores, com uma imagem 

clara sobre o estado atual dos serviços de 

saúde materna e neonatal. 

Estrutura: disponibilidade de protocolos, 

recursos humanos, 

treinamentos/atualizações, recursos 

materiais e equipamentos.   

Processo: adesão a protocolos pré-

estabelecidos. 

Health 

Expect(

22) 

Explorar quais características do hospital 

exercem influência na satisfação do 

paciente com o cuidado hospitalar. 

Resultado: satisfação do paciente  

Scand J 

Prim 

Health 

Care(23) 

Explorar a experiência dos enfermeiros 

registrados em gestão de medicamentos na 

atenção municipal de idosos na Suécia, 

com foco em suas atividades 

farmacovigilantes. 

Estrutura: conhecimentos na área; 

disponibilidade de recursos humanos.  

Processo: comunicação com os médicos; 

atuação do enfermeiro em múltiplas 

atividades (atividades assistenciais e 

administrativas); continuidade no trabalho.  

Turk 

Pediatri 

Ars(24) 

Determinar o nível de conhecimento 

relacionado à administração de 

medicamentos e erros de administração de 

medicamentos e avaliar a relação dos 

dados obtidos com as propriedades 

demográficas. 

Estrutura: disponibilidade de área física 

própria; atualizações. 

Processo: organização/sistematização do 

processo de trabalho (atividades de preparo 

ou administração de medicamentos e 

condições de armazenamento). 

Irã J 

Pharm 

Res(25) 

Avaliar o risco do processo de 

gerenciamento de drogas no departamento 

de cirurgia de mulheres do centro de 

terapia educacional do Hospital Qaem 

com Modo de Falha e Análise de Efeito 

para cuidados de saúde (HFMEA) em 

Resultado: erros de medicação. 
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2013. 

Int. J. 

Nurs. 

Stud(26) 

Investigar como a abordagem foi 

implementada e vivenciada por 

enfermeiros e pacientes. 

Estrutura: disponibilidade de protocolos; 

disponibilidade de recursos humanos. 

Processo: tempo para atendimento.  

J Clin 

Nurs(27)

  

Avaliar o projeto de prescrição de 

enfermeiros especialistas em diabetes com 

o objetivo de determinar se a prescrição de 

enfermeiros especialistas em diabetes é 

segura e eficaz e informar a 

implementação e extensão da prescrição 

de enfermeiras registradas. 

Resultado: erros de medicação e satisfação 

do paciente.  

Rev. 

Latino-

Am. 

Enferm

agem 
(28) 

Avaliar a autonomia, o controle sobre o 

ambiente, o suporte organizacional do 

processo de trabalho dos enfermeiros e as 

relações entre médicos e enfermeiros em 

unidades críticas. 

Resultado: erros de medicação  

Rev. 

Gaúch. 

Enferm

.(29) 

Avaliar as práticas de Acolhimento na 

Classificação de Risco do Serviço de 

Emergência do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre na perspectiva do idoso. 

Estrutura: disponibilidade de protocolos e 

orientações para pacientes  

Processo: tempo de atendimento; presença 

de atividades relacionadas à área de 

atuação. 

BMC 

Nurs 
(30) 

Investigar as visões dos principais 

profissionais de saúde em relação à 

implementação, mecanismos de 

influência, contexto social e de serviço do 

programa Family Nurse Partnership (FNP) 

na Inglaterra 

Estrutura: disponibilidade de equipamentos 

e treinamentos.  

Processo: comunicação com a equipe; 

presença de atividades relacionadas à área 

de atuação (ações do programa); sobrecarga 

de trabalho. 

Collegi

an(31) 

Descrever os resultados do estudo piloto 

em duas práticas gerais australianas para 

fornecer informações sobre a aplicação da 

Pesquisa de Ativação e Satisfação do 

Paciente  

Resultado: satisfação do paciente. 

J. 

Healthc

Leaders

h(32) 

Desenvolver, implementar e avaliar um 

redesenho de trabalho destinado a otimizar 

a promulgação de responsabilidades de 

funções clínicas de enfermeira (RN).  

 

Estrutura: conhecimento na área. 

Processo: comunicação e trabalho em 

equipe; tempo de atendimento; atuação do 

enfermeiro em múltiplas atividades 

(medicamentos/tratamento, coordenação de 

cuidados e outras)  

 Com relação aos países em que foram realizados os estudos selecionados o Brasil teve 

45,8 % (11), a Holanda (2) e Irã (2) com 8,3% cada; e Canadá, Espanha, Jordânia, Alemanha, 

Suécia, Turquia, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália todos com 4,2% (1) cada.  

Tabela 1 - Dados dos estudos selecionados relacionados ao ano, idioma, tipo de estudo, 

abordagem metodológica, técnica de coleta de dados, características, níveis do objeto, 
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finalidade da avaliação, área temática e componentes avaliados. Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2020. (n=24) 

Variável N  N% 

Ano   

2016(11-15,23,28) 7 29,2 

2014(16,17,24,27,32) 5 20,8 

2015(18,19,25,29,31) 5 20,8 

2018(9,21,26) 3 12,5 

2017(10,20,22) 3 12,5 

2019(30) 1 4,2 

Idioma   

Inglês(19-27,30,31,32) 12 50,0 

Português(9-18,28,29) 12 50,0 

Tipo de Estudo   

Estudo Descritivo(10,17-19,21,23,30-32) 9 37,5 

Estudo Transversal(15,20,22,24,28) 5 20,8 

Estudo Avaliativo(11,13,16,26,27) 5 20,8 

Estudo de Caso(9,14,29) 3 12,5 

Fenomenológico(12) 1 4,2 

Pesquisa-ação(25) 1 4,2 

Abordagem Metodológica   

Qualitativo(9,10,12,17-19,21,23,29,30) 10 41,7 

Quantitativo(13,15,16,20,22,24,28,31) 8 33,3 

Quantitativo e Qualitativo(11,14,25,26,27,32) 6 25,0 

Técnica de Coleta de Dados   

Entrevista(9-15,18,19,21,25,26,27,29,32) 13 54,2 

Questionário(14,16,22,26,31,32) 6 25,0 

Observação(11,13,20,21,25,32) 6 25,0 

Pesquisa Documental(11,13,19,22,27,28,32) 7 29,1 

Grupo focal(17,23,26,30) 4 16,7 

Formulário(24) 1 4,2 

Características da Avaliação   

Julgamento(11,13,18,19,21,23,24,26,27,30,32) 11 45,8 

Medida(15,16,20,28,31,22) 6 25,0 

Negociação(9,10,12,14,25) 5 20,8 

Descrição(17,29) 2 8,3 

Níveis do Objeto de Avaliação   

Estabelecimento(14,15,17-19,23-25,27,31) 10 41,7 

Serviço(9-13,20,26,28,29,32) 10 41,7 

Sistemas(16,21,22,30) 4 16,7 

Finalidades da Avaliação   

Somativa(11,13,15,20-24,27,29,31,32) 12 50,0 

Formativa(9,10,12,14,16-19,25,26,28,30) 12 50,0 
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Área Temática   

Saúde Pública(11-13,16,18,19,26,30,31) 9 37,5 

Clínica Cirúrgica e Médica(9,15,28,32) 4 16,7 

Materno – Infantil(10,21,24) 3 12,5 

Medicamentos(23,27) 2 8,3 

Terapia Intensiva e Emergência(17,29) 2 8,3 

Esterilização(14) 1 4,2 

Hospital Geral(22,25) 2 8,3 

Doenças Infecciosas(20) 1 4,2 

Componentes Avaliados da Intervenção   

Estrutura e Processo(9-14,16-19,21,23,24,26,29,30,32) 17 70,8 

Resultado(15,20,22,25,27,28,31) 7 29,2 

  

 Com relação à coleta de dados, 37,5% dos estudos aplicaram  mais de um 

instrumentoe de uma fonte de dados, de forma a triangular os achados. 

 Cabe ressaltar que os cinco artigos que utilizaram a negociação na avaliação, que leva 

em conta o ponto de vista de diversos atores envolvidos com a intervenção, também levaram 

em consideração a finalidade formativa, que tem por objetivo fornecer informações para 

melhorias na intervenção em curso. 

Além de avaliar componentes da intervenção, alguns estudos selecionados 

apresentaram produtos ou recomendações resultantes da avaliação tais como: contribuição 

para reflexão sobre a prática subsidiando implementação de tecnologias, processos(20), fluxos 

de trabalho(20,29) e estratégias em direção à melhoria da qualidade da assistência prestada(9,17); 

identificação de falhas(17); treinamento(19), capacitação(14,15,29),cursos de atualização(26) 

melhoria dos conhecimentos(32) voltados para área de atuação do enfermeiro. 

DISCUSSÃO 

Diante dos resultados, identificou-se que são ricos, diversificados e abrangentes; e que 

a estrutura e o processo se destacaram nos processos avaliativos, independente da área 

temática ou tipo de unidade de saúde em que se processa o trabalho do enfermeiro.  

 Dentre os itens do componente estrutura, os recursos humanos, materiais e humanos 

são de grande relevância para as atividades de enfermeiros e a deficiência destes pode 

diminuir a resolutividade das ações, gerar aumento de cargas, e levar a insatisfação dos 

enfermeiros. Neste caso, a resolução foge da governabilidade dos profissionais(33).  

 Já com relação ao conhecimento, é indispensável a aprendizagem de questões 

associadas as condições clínicas de pacientes atendidos na sua área de atuação(34), 
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relacionamento interpessoal, trabalho em equipe(33), e a comunicação efetiva entre 

profissionais(33) nas condutas a pacientes(34).  

 Por outro lado, muitas vezes o conhecimento é apreendido na prática diária por meio 

de fluxos inadequados e não por treinamentos e capacitações de acordo com rotinas e 

protocolos. Embora, o conhecimento teórico apreendido por meio de treinamentos e 

capacitações e outras atividades educativas não necessariamente refletem na aplicação deste 

em sua prática diária do seu processo de trabalho.  

 Uma das formas de adquirir conhecimentos é a capacitação, por meio de atividades 

educativas para enfermeiros em sua área de atuação(34), com vistas a melhoria da assistência 

prestada(9,11).  

 Com relação aos protocolos os enfermeiros devem ter acesso, pelos meios de 

informação disponíveis, aos protocolos institucionais, uma vez que estes são importantes 

instrumentos de orientação, capacitando a equipe para adequar seus processos de trabalho(35). 

 Estes documentos além de guiar a assistência do enfermeiro em um determinado 

contexto, são importantes para padronizar condutas incorporando-as à prática assistencial, a 

partir dos recursos disponíveis, já que algumas circunstâncias podem gerar discrepâncias nas 

formas de cuidado(36).  

 De outro modo, em algumas instituições que constam fluxos e protocolos, estes podem 

não ser acessados pelos enfermeiros. Desta maneira, a existência de protocolos está mais 

relacionada com a estrutura e sua utilização na prática é pertinente ao processo em si do 

trabalho. Para a primeira situação uma das medidas é a confecção com base na literatura e 

rotina da unidade/setor; e para a segunda são necessárias ações como envolvimento dos 

gestores, treinamentos em serviços e valorização dos enfermeiros da área. 

 O componente processo constitui-se como uma parte importante da intervenção. Em 

estudo que teve como tema uma equipe de resposta rápida, as principais fragilidades 

apontadas por esses profissionais (<70,0%) foram relacionadas ao componente processo 

(forma mais direta de avaliar a qualidade da assistência)(34).  

 No que diz respeito a este componente está a sobrecarga de trabalho e algumas ações 

que podem aliviar esta situação são: completar o quadro funcional; melhorar o espaço físico; 

cuidado e comunicação com o paciente e profissionais; reestruturação do processo de 

trabalho; e participação dos enfermeiros na tomada de decisões sobre seu trabalho(37). 

 Alguns enfermeiros ainda relatam que, o acúmulo de funções gerenciais e 

administrativas impedem o enfermeiro de desenvolver atividades voltadas para o cuidado 

clínico com o paciente(33,38), em que os participantes traduzem como tarefas que causam o 
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distanciamento da finalidade do trabalho do enfermeiro(38). Neste caso, o processo de trabalho 

é visto de maneira fragmentada e sua natureza dissociada das atividades assistenciais e 

gerenciais(39). 

 Outro ponto está relacionado às condições da organização(34), e falhas na 

sistematização das atividades desenvolvidas(9). Desta maneira, dado que o enfermeiro é o 

principal responsável pelo planejamento do trabalho de enfermagem em unidades de saúde e 

que este está intimamente ligado a qualidade da assistência(9), ele é o responsável por 

estruturar as atividades específicas relacionadas e organizar o seu próprio processo de 

trabalho. 

 Com relação os registros, esta é uma importante forma de comunicação entre 

profissionais e está diretamente relacionada à qualidade da assistência prestada. Assim, surge 

também o questionamento se a ineficiência dos registros está atrelada ao erro nos cuidados 

prestados. Deste modo, os registros estão relacionados tanto a estrutura, quanto ao processo e 

provavelmente ao resultado do processo de trabalho de enfermeiros. 

 Já com referência aos estudos que abordaram resultado, a satisfação é um efeito que 

afeta a assistência em saúde e o trabalho em equipe, trazendo implicações no objeto de 

trabalho da enfermagem, o paciente(40).  

 A satisfação dos enfermeiros é um elemento influenciador no cuidado, e nas relações 

interpessoais, e refletem na qualidade da assistência de enfermagem, sendo resultante da 

complexa interação das condições gerais de vida, das relações de trabalho(40), da confiança do 

paciente no trabalho do enfermeiro, sobrecarga e ausências de recursos(41).  

 Com relação aos usuários os fatores influenciadores da satisfação estão relacionados à 

comunicação, disponibilidade, cordialidade, qualidade do atendimento, conhecimento quanto 

aos cuidados prestados e capacidade de resposta ao cliente pelo enfermeiro(42). 

 Os resultados são muitas vezes vistos como os mais importantes indicadores de 

qualidade, porque a repercussão do cuidado no estado de saúde do paciente é o principal 

objetivo dos cuidados assistidos, porém se evidencia que a conjunção da tríade (estrutura, 

processo e resultado) é uma forma de garantir uma qualidade mais efetiva e sistêmica nos 

serviços de saúde(43). 

 Com relação aos produtos das avaliações e sugestões para melhoria do processo de 

trabalho propõe-se inovações na gestão do processo de trabalho, propostas de mudanças no 

contexto da prática profissional(37), ações educativas voltadas para os enfermeiros(44), 

elaboração de protocolos e organização de fluxos. 
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Com relação à abordagem metodológica, atuar sob o enfoque da pesquisa avaliativa 

significa poder utilizar tanto métodos, quanto ferramentas quantitativas ou qualitativas, ou 

mesmo ambas, de acordo com o objetivo da avaliação. A escolha do método e das técnicas 

proporcionam a compreensão do fenômeno estudado e o uso de mais de uma técnica e de 

diversas fontes de evidencias, como sinalizado em alguns estudos, aumenta sua validade(3).   

  No que se refere ao tipo de estudo, a despeito da predominância de estudos descritivos 

nesta revisão, o estudo de caso é uma estratégia capaz de acrescentar rigor, amplitude e 

profundidade à investigação, ampliando a robustez de uma intervenção, a partir da 

triangulação das informações referentes a pesquisas avaliativas relacionadas à estrutura e 

processo(45). A triangulação possibilita melhor compreensão do contexto em que ocorre a 

intervenção(3). Em revisão que avaliou o processo de trabalho de enfermeiros em diferentes 

países a triangulação de fontes de dados foi comum em 45% dos artigos avaliados, com uso 

de instrumentos como entrevistas, observação, análise documental, entre outros(38). 

 No que diz respeito ao idioma foi observado que em estudo de revisão relacionado à 

avaliação, a língua predominante foi o inglês(7). Entretanto, devido ao tema de pesquisa, o 

processo de trabalho do enfermeiro, possivelmente mais estudado no Brasil, como também 

indica revisão com tema semelhante(38). Destaca-se que a produção de enfermagem no Brasil 

é grande e que há muitas revistas específicas na área de enfermagem. 

Considerando as características da avaliação nos estudos avaliados observa-se ainda 

quantidade reduzida das avaliações que propõem um processo de negociação entre os 

envolvidos na avaliação(7), essencial para o aperfeiçoamento da intervenção avaliada, uma vez 

que é importante a construção participativa fundamentada em uma abordagem formativa, 

enfatizando a relevância da perspectiva daqueles beneficiados pelo projeto, o aprendizado e a 

melhoria dos processos organizacionais envolvidos e a própria avaliação(46). 

 Quanto às unidades de saúde foi utilizada a classificação a partir de diferentes níveis 

de complexidade(3), sendo o estabelecimento e o serviço os níveis do objeto da avaliação mais 

predominantes, o que pode estar relacionado à dificuldade em avaliar processos de trabalho 

desenvolvidos em nível de sistemas, devido à complexidade de sua organização.   

 Com relação à finalidade da avaliação cabe destacar que, a avaliação deveria 

desenvolver uma construção participativa fundamentada em uma abordagem formativa com 

informações para adequar e superar problemas da intervenção durante o seu andamento(8). 

Em relação à área das práticas avaliativas, o setor de saúde pública(4) é um eixo de 

pesquisa com foco na formação de avaliadores no Brasil e na investigação na área de 

avaliação, com estudos nas principais revistas da área de saúde pública do país.Apesar da 
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abordagem qualitativa ter sido predominante e a entrevista identificada com principal técnica 

de coleta de dados, a  triangulação de técnicas mostrou-se importante na coleta de dados, 

indicando que a estratégias metodológicas adotadas devem ser aquelas que mais se adequam 

aos objetivos da avaliação. Com relação à tematica relacionada à estudos avaliativos de 

processo de trabalho de enfermeiros em unidades de saúde estes foram identificados 

predominantemente no Brasil. 

CONCLUSÃO 

Os estudos avaliativos nesta pesquisa apresentam preponderância tanto de 

características somativas quanto formativas, enquanto que a última deveria ser o foco da 

avaliação com intuito de agregar conhecimentos aos enfermeiros a fim de executarem e 

gerirem as atividades em andamento do seu processo de trabalho.  

A estrutura e o processo são os principais componentes identificados na avaliação. Na 

estrutura foram identificados a disponibilidade de: recursos humanos, materiais, 

equipamentos, capacitação dos profissionais, instrumentos de trabalho, conhecimentos 

relacionados à área, protocolos e estrutura física. 

Com relação ao processo, independente da área de atuação e unidade de saúde que 

desempenha as atividades o enfermeiro, foi identificada a importância da organização e 

presença de atividades específicas desenvolvidas durante a prestação dos cuidados aos 

pacientes. Além disso, outros pontos foram considerados importantes tais como: comunicação 

profissional; aplicação do conhecimento; adesão a protocolos; organização/sistematização do 

processo de trabalho;  registro do enfermeiro; tempo para realização das atividades; atuação 

do enfermeiro em múltiplas atividades; e sobrecarga de trabalho. Os resultados identificados 

estavam relacionados à satisfação profissional, do paciente e eventos ligados ao uso de 

medicamentos.  

Como produtos da avaliação estão a importância da necessidade de treinamentos e 

capacitação; implementação de fluxos de trabalho;  identificação de falhas e proposição de 

medidas relacionadas com a melhoria da qualidade do processo de trabalho de enfermeiros em 

unidades de saúde. 
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ANEXO B 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa - instituição proponente e co-participante 
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ANEXO C 

Declaração de Isenção de Custos 
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ANEXO D 

Declaração de Ciência e Confidencialidade 

 

 



222 

 

 

ANEXO E 

Carta de Anuência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


