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RESUMO 

Introdução: Melhorar a segurança no uso dos medicamentos, principalmente, 

naqueles de alto risco, é o terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, 

lançado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os medicamentos 

antineoplásicos fazem parte da lista de medicamentos de alto risco e, por esse 

motivo, possuem alto potencial para causar eventos adversos. A complexidade da 

terapia antineoplásica (TA) contribui para a elevada taxa de erros e gravidade 

acentuada. O presente estudo tem como objeto a implantação de um projeto de 

melhoria no processo de manipulação da TA. Objetivos: Avaliar a qualidade do 

processo de manipulação da terapia antineoplásica em um hospital universitário no 

Rio Grande do Norte e analisar o efeito de uma intervenção participativa para a 

melhoria deste processo. Metodologia: Trata-se da implementação de um projeto de 

melhoria, utilizando um desenho quase experimental do tipo antes-depois, com 

abordagem quantitativa, realizado em uma central de misturas intravenosas. 

Elaboraram-se cinco critérios de qualidade para avaliar a manipulação da terapia 

antineoplásica, que foram medidos em três momentos distintos: uma avaliação 

inicial e duas reavaliações pós-intervenção. Os resultados da intervenção foram 

submetidos à análise estatística e apresentados em gráfico de Pareto, para melhor 

demonstrar o nível de qualidade alcançado.  Resultados: Após a implementação das 

intervenções, houve melhoria em todos os critérios de qualidade da manipulação da 

TA. Conclusão: A implantação do projeto de melhoria se mostrou efetiva, pois 

conseguiu melhorar os critérios de qualidade abordados neste estudo e ainda 

provocou uma mudança cultural na equipe, com vistas à gestão da qualidade nos 

processos de trabalho.  

 

Palavras-chave: Antineoplásicos, Segurança do Paciente, Boas Práticas de 

Manipulação, Gestão da Qualidade.  

 

 

 

 

 
 



  
 

ABSTRACT 

Introduction: Improving the safety in the use of medicines, especially those with high 

risk, is the third Global Patient Safety Challenge, launched in 2017 by the World 

Health Organization (WHO). Antineoplastic drugs are part of the list of high risk drugs 

and therefore have a high potential to cause adverse events. The complexity of 

antineoplastic therapy (AT) contributes to the high error rate and severe severity. The 

present study has as its object the implementation of an improvement project in the 

AT manipulation process. Objectives: To evaluate the quality of the process of 

handling antineoplastic therapy in a university hospital in Rio Grande do Norte and to 

analyze the effect of a participatory intervention to improve this process. 

Methodology: This is the implementation of an improvement project, using a quasi-

experimental before-after design, with a quantitative approach, carried out in an 

intravenous mixing center. Five quality criteria were developed to assess the 

handling of antineoplastic therapy, which were measured at three different times: an 

initial assessment and two post-intervention reassessments. The results of the 

intervention were submitted to statistical analysis and presented in a Pareto chart, to 

better demonstrate the level of quality achieved. Results: After the implementation of 

the interventions, there was an improvement in all the quality criteria of AT 

manipulation. Conclusion: The implementation of the improvement project proved to 

be effective, as it managed to improve the quality criteria addressed in this study and 

also caused a cultural change in the team, with a view to quality management in work 

processes. 

 
Keywords: Antineoplastic Agents, Patient Safety, Good Manipulation Practices, 

Quality Management.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 
A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um 

modelo próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPG QualiSaúde/UFRN). O trabalho 

de Conclusão de Mestrado encontra-se no formato de um artigo científico. Ainda não 

segue normas específicas de um periódico, pois haverá escolha de revista que 

melhor se adapte e acolha a temática, para fins de submissão. Assim, as referências 

bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

A primeira seção, Introdução, apresenta brevemente o objeto da pesquisa, 

bem como o objetivo desta investigação no formato de artigo científico. 

A seção seguinte, intitulada Metodologia, tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes 

encontrados através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados encontrados 

no presente trabalho e a literatura científica.   

E a Conclusão encerra o artigo científico, destacando os principais resultados 

e apontando para novas investigações. 
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1.1 Introdução 

          Melhorar a segurança no uso dos medicamentos, principalmente, naqueles de 

alto risco, é o terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado em março 

de 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o tema “Medicação sem 

Danos” (em inglês, “Medication Without Harm”). A meta desse desafio é reduzir em 

50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos, ao longo dos 

próximos cinco anos, a partir do desenvolvimento de sistemas de saúde mais 

seguros e eficientes em cada etapa do processo de medicação: prescrição, 

distribuição, administração e monitoramento, pois erros de medicação são situações 

frequentes que ocorrem em todo o mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2017). Erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que de fato ou 

potencialmente possa levar à utilização inadequada de um medicamento (BRASIL; 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA, 2013). 

          Os medicamentos antineoplásicos são usados principalmente no tratamento 

das neoplasias malignas. Esses medicamentos apresentam índice terapêutico 

estreito, ou seja, a dose terapêutica é muito próxima à dose tóxica, por esse motivo 

eles possuem alto potencial para causar eventos adversos. Dessa forma, fazem 

parte da lista de medicamentos de alta vigilância (MAV) (AZEVEDO; ANACLETO, 

2014).  

          Além dos riscos aos pacientes tratados com esses medicamentos, os 

profissionais envolvidos nos processos de manipulação e administração da terapia 

antineoplásica também estão expostos aos riscos químicos ocupacionais (GARCÍA 

et al., 2016). 

          A complexidade da terapia antineoplásica (TA) contribui para a elevada taxa 

de erros e gravidade acentuada. Todas as etapas do processo de medicação, da 

prescrição à manipulação e administração, devem ser alvo de muita atenção e 

cuidado (GOLDSPIEL et al., 2015). 

         A literatura destaca muitos erros de medicação na fase de prescrição da TA, 

porém, na fase de manipulação (preparo) há pouca ênfase. Segundo um estudo 

prospectivo, conduzido por Ranchon e colaboradores em um hospital universitário 

francês, durante o período de 12 meses, a unidade de farmácia recebeu 6.607 

prescrições correspondentes a 22.138 medicamentos antineoplásicos distintos. No 

total, foram detectados 449 erros de medicação ao longo do processo de uso dos 
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medicamentos, envolvendo 341 prescrições. A taxa geral de erro de medicação foi 

de 5,2%. Entre os 449 erros de medicação, 436 foram interceptados por médicos, 

farmacêuticos ou enfermeiros antes da administração, enquanto 13 atingiram os 

pacientes (2,9% de todos os erros) (RANCHON et al., 2011). 

No geral, ocorreram 36 erros farmacêuticos, de todos os medicamentos 

antineoplásicos preparados, com 30 erros sendo interceptados. Os erros 

farmacêuticos foram classificados como resultantes de análises farmacêuticas (4), 

entrada de dados no software farmacêutico (4), erros de preparação (26), 

armazenamento (1) ou erros de dispensação (1). Os custos potenciais relacionados 

aos erros de medicação, que não atingiram os pacientes não eram desprezíveis, 

sendo cerca de 100.000 euros ao longo de um ano (RANCHON et al., 2011). 

         Um estudo conduzido por Weingart e colaboradores revisou pesquisas 

publicadas de 1980 a 2017, para compreender a extensão e a natureza dos erros de 

medicação na quimioterapia para tratamento do câncer e identificar intervenções 

eficazes para prevenir erros. Esse estudo apontou que o conhecimento sobre erros 

de quimioterapia é extraído, principalmente, de estudos em hospitais universitários e 

centros de referência em oncologia, com foco particular em prescrições médicas e 

práticas de farmácia que envolvem a análise dessas prescrições. O estudo concluiu 

que, embora a taxa de danos relacionados à quimioterapia pareça ser menor do que 

em estudos comparáveis de pacientes não oncológicos, pesquisas adicionais são 

necessárias para caracterizar a natureza e extensão do dano, e entender quais 

intervenções oferecem a melhor promessa para mitigar os erros de medicação 

(WEINGART et al., 2018). 

          Estudo realizado em um ambulatório de quimioterapia de um hospital 

universitário no Sul do país, no período de junho a agosto de 2016, identificou 5.061 

incidentes relacionados à terapia antineoplásica: sendo 5.012 relativos à prescrição 

médica, 21 à dispensação e 27 à administração, com ou sem dano aos pacientes.  

Esse resultado evidenciou um número elevado de incidentes com a terapia 

antineoplásica e a necessidade de estratégias para promoção de uma assistência 

segura aos pacientes oncológicos (CAROLLO et al., 2017). 

         O presente estudo focará na etapa da manipulação da TA, que é atividade 

privativa do profissional farmacêutico com especialização na área de oncologia, mas 

que também envolve o auxílio do técnico de farmácia. Essa atividade engloba várias 

etapas: desde a avaliação da prescrição médica, até a dispensação da TA já 
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manipulada, para a administração ao paciente oncológico (CONSELHO FEDERAL 

DE FARMÁCIA, 2017; SOUZA et al., 2016) 

          Apesar de a regulamentação sanitária brasileira exigir a implantação de 

sistemas de garantia da qualidade, como uma boa prática de funcionamento dos 

serviços que manipulam a terapia antineoplásica, relatos de ciclos de melhoria ainda 

são raros na literatura científica e não encontramos nenhum estudo que abordasse 

sua aplicação a essa temática (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA, 

2004).  

         Diante da problemática exposta, os objetivos desta investigação são: avaliar a 

qualidade do processo de manipulação da terapia antineoplásica em um hospital 

universitário no Rio Grande do Norte e analisar o efeito de uma intervenção 

participativa para a melhoria deste processo. 

 
1. 2 Metodologia 

1.2.1 Tipo de estudo 

         Trata-se da implementação de um projeto de melhoria, utilizando um desenho 

quase experimental do tipo antes-depois, com abordagem quantitativa, desenvolvido 

no período de junho/2021 a fevereiro/2022, no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(Huol), Natal/Rio Grande do Norte. 

         O estudo tem a segurança como dimensão da qualidade, sendo de processo 

os tipos de dados. Os receptores do serviço são os pacientes adultos em tratamento 

oncológico no Huol, das especialidades de hematologia e oncologia clínica, 

enquanto os provedores são a equipe (técnicos de farmácia e farmacêuticos) que 

participa do processo de manipulação da TA.  

         O estudo seguiu o modelo e normas adotadas pelo Standards for Quality 

Improvement Reporting Excellence (SQUIRE 2.0) por apresentar estrutura e 

descrição dos padrões utilizados nos projetos de melhoria (OGRINC et al., 2016). 

 

1. 2. 2 Contexto e Local do estudo 
          A pesquisa foi realizada na Central de Misturas Intravenosas (CMIV) /Setor de 

Farmácia Hospitalar do Hospital Universitário Onofre Lopes – Natal/RN, hospital 

geral terciário de médio porte, filial da rede EBSERH e que foi habilitado como 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), através da 
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Portaria nº 680, de 6 de agosto de 2014, do Ministério da Saúde/Secretaria de 

Atenção à Saúde. A equipe que atua na CMIV é composta por dois farmacêuticos e 

três técnicos de farmácia. No ano de 2021, foram manipuladas, no Huol, cerca de 

3.000 terapias antineoplásicas, que geraram um faturamento de aproximadamente 

R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). 

 

1. 2. 3 População e amostra 
         A amostra foi selecionada em três momentos distintos: no início dos meses de 

junho/2021, agosto/2021 e fevereiro/2022, e a coleta foi consecutiva até atingir o 

tamanho da amostra desejado, com base na viabilidade para avaliação e tomada de 

decisão, sem necessidade de um intervalo de confiança tão preciso, a um nível de + 

ou – 5%, totalizando um número de 60 terapias antineoplásicas manipuladas, 

prescritas para tratamento de pacientes oncológicos atendidos na Unidade de 

Oncologia e Hematologia – Huol. 

 
1.2.4 Etapas do estudo 
         Neste estudo foi utilizada a estratégia de aplicação de um projeto de melhoria, 

desenvolvido em seis etapas metodológicas: 1) Identificação e priorização do 

problema de qualidade; 2) Análise das causas do problema; 3) Elaboração dos 

critérios de avaliação da qualidade; 4) Avaliação inicial da conformidade dos 

critérios; 5) Intervenção de melhoria dirigida aos critérios mais problemáticos; 6) 

Reavaliação do nível de qualidade para verificar a efetividade da intervenção 

implementada e uma 2ª reavaliação após seis meses (SATURNO et al., 2020). 

       

Etapa 1: Identificação e priorização do problema de qualidade 

          Nesta primeira etapa do estudo, para identificação e priorização do problema 

de qualidade a ser selecionado, foi realizada uma análise das oportunidades de 

melhoria junto aos profissionais que atuavam na Central de Misturas Intravenosas, 

por meio da técnica de grupo nominal. Ao final da votação foram escolhidos cinco 

problemas de qualidade/oportunidades de melhoria, relacionados à terapia 

antineoplásica e que estão listados no Apêndice 1. Em seguida foi aplicada a matriz 

de priorização e se chegou à conclusão de que a oportunidade de melhoria a ser 

trabalhada seria “Melhoria no processo da manipulação da terapia antineoplásica”, 

por ter um maior impacto sobre a segurança dos pacientes.  
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         O processo de manipulação da TA tem início com o recebimento da prescrição 

médica na CMIV e posterior avaliação pelo farmacêutico. Em seguida, há uma 

organização prévia, realizada pelo técnico de farmácia, que inclui a elaboração do 

rótulo de identificação da TA, separação dos insumos por paciente necessários à 

manipulação, preenchimento do equipo com a solução (fisiológica ou glicosada) na 

qual o medicamento antineoplásico será adicionado. A manipulação propriamente 

dita, realizada pelo farmacêutico, acontece em cabine de segurança biológica 

localizada em uma das salas limpas da CMI e, ao término dessa etapa, é realizada 

inspeção visual da TA manipulada, que em seguida será dispensada pelo técnico de 

farmácia à equipe de enfermagem, para administração ao paciente oncológico. 

 

Etapa 2: Análise das causas do problema 

         Em outro momento, foi aplicada a técnica de “tempestade de ideias” com a 

mesma equipe, objetivando a construção de um diagrama de causa e efeito, onde 

identificaram-se causas hipotéticas de possíveis falhas no processo de manipulação 

da TA (Apêndice 2). As causas foram agrupadas em quatro categorias genéricas: 

profissionais, infraestrutura, processos de trabalho e insumos.  

 

Etapa 3: Elaboração dos critérios de avaliação da qualidade 

          Após uma análise qualitativa das possíveis causas de falhas na manipulação 

da TA, a equipe elaborou cinco critérios de qualidade, que estão relacionados ao 

processo de trabalho. As validades foram analisadas e a confiabilidade foi testada 

através de um estudo piloto com dois avaliadores independentes, e consideradas 

adequadas para todos os critérios. A definição, exceções e os esclarecimentos de 

cada um dos critérios estão apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Critérios para avaliar a qualidade da manipulação da terapia 
antineoplásica no Huol, 2020 

CRITÉRIO EXCEÇÃO ESCLARECIMENTOS 

C1. Toda prescrição 
médica deve ser 
avaliada pelo 
farmacêutico. 

 1. Após a avaliação o farmacêutico deverá 
carimbar e assinar a prescrição. 

C2. Toda terapia 
antineoplásica (TA) 
deve estar identificada 

 1. O rótulo de identificação da TA deverá 
conter as seguintes informações: nome 
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corretamente. 
 

completo do paciente sem abreviação, 
registro hospitalar, localização do paciente, 
composição qualitativa e quantitativa de 
todos os componentes, volume total, data e 
hora da manipulação, cuidados na 
administração (via e tempo de infusão), 
prazo de validade, condições de 
temperatura para conservação e transporte, 
identificação do manipulador com registro 
do conselho profissional. 
2. O rótulo deve conter ainda a descrição 
do tipo de equipo ou seringa adequado à 
administração do medicamento e ser 
afixado na seringa ou solução parenteral de 
grande volume (soro) que será utilizado 
para administração. 

C3. Todo equipo deve 
estar corretamente 
preenchido com a 
solução parenteral de 
grande volume (soro). 

1.TA 
dispensada 
em 
seringa. 

1. Preencher o equipo, que está conectado 
ao soro fisiológico ou glicosado, antes da 
adição do medicamento antineoplásico; 
2. Realizar esta atividade de modo a não 
deixar bolha de ar no lúmen do equipo. 

C4. Todos os insumos 
devem ser separados 
por paciente antes de 
transferí-los para a 
área de manipulação.  

 1. Os medicamentos de um mesmo 
paciente devem estar separados em uma 
cesta inidividualizada, tal medida visa 
organizar o processo de manipulação. 

C5. Toda terapia 
antineoplásica 
manipulada deve ser 
inspecionada 
visualmente. 

 1. Realizar a inspeção visual de modo a 
verificar a presença de vazamento e/ou 
presença de corpo estranho. 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

           Os critérios foram avaliados quanto à porcentagem de cumprimento, tendo 

como amostra 60 terapias antineoplásicas manipuladas. Após a avaliação inicial foi 

possível detectar falhas no processo de manipulação e, a partir daí, elaborar 

estratégias para mitigar essas falhas.  

           A coleta de dados foi realizada na CMIV, através de uma planilha de 

cumprimento dos critérios a serem avaliados (cumpre – não cumpre – exceção), e 

realizada pela mestranda (Apêndice 3). Foi dividida em três momentos: uma 

avaliação inicial antes da intervenção, que ocorreu em junho de 2021, outra um mês 

após a intervenção, que ocorreu em agosto de 2021, e, por último, realizou-se a 

terceira coleta seis meses após a intervenção, em fevereiro de 2022.  
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1. 2. 5 Desenvolvimento da intervenção 
            Etapas 4 e 5: Avaliação inicial da conformidade dos critérios e intervenção de 

melhoria dirigida aos critérios mais problemáticos. 

            Após a primeira coleta de dados, a equipe de profissionais que atuava na 

CMIV se reuniu para discutir o resultado da primeira avaliação e planejar as 

intervenções necessárias. O conjunto de intervenções que surgiu dessa reunião foi 

distribuído, através de um diagrama de afinidades, em três grupos de ações a serem 

implementadas, conforme descritos abaixo. 

I. Reorganização dos processos de trabalho: 

• Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) para o 

preenchimento correto do equipo (Apêndice 4). O POP foi elaborado em 

equipe, validado pelo Setor de Qualidade da instituição, implantado como 

norma e publicado na intranet do hospital.  

• Orientação à equipe de só providenciar a manipulação da TA após a 

avaliação da prescrição médica pelo farmacêutico, mesmo que isso implique 

em atraso no início da administração (foi detectado que as falhas acontecem 

quando o farmacêutico já está na área de manipulação e chega nova 

prescrição de paciente agendado para aquele horário).  

 

II. Capacitação da equipe: 

• Treinamento dos técnicos de farmácia, baseado nas orientações contidas no 

POP para o preenchimento correto do equipo. O treinamento aconteceu 

durante o horário de trabalho e foi ministrado pelos farmacêuticos da CMIV. O 

treinamento teve a duração de 2 horas por dia, durante 3 dias consecutivos. 

• Sensibilização de toda a equipe sobre a importância da atenção para 

execução das atividades, evitando distrações que possam gerar erros. 

 

III. Aquisição de material: 

• Cestas plásticas são recipientes utilizados para transferir os insumos 

(materiais e medicamentos) da antessala da CMIV para a área restrita da 

manipulação. A aquisição de maior quantidade de cestas permitirá a 

separação dos insumos da TA por paciente, minimizando falhas na 

manipulação.  
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          Após as intervenções foi realizada a segunda coleta dos dados, com o intuito 

de verificar a ocorrência de mudanças positivas que demonstrassem melhorias na 

qualidade da manipulação da TA. 

 

1. 2. 6 Análise dos dados 
            Para apurar a melhoria entre as avaliações, foi realizado o cálculo da 

estimativa pontual, com um intervalo de confiança de 95%, do nível de cumprimento 

dos critérios das amostras selecionadas, calculando os valores das melhorias 

absoluta e relativa de cada um dos critérios. E, para a significação estatística da 

melhoria detectada, foi efetuado um teste de hipótese unilateral por meio do cálculo 

do valor de Z. A hipótese nula, ou seja, a ausência de melhoria, se traduz quando p 

> 0,05.  
           Os resultados serão apresentados por gráficos de Pareto antes-depois, por 

ser uma representação gráfica completa e informativa que facilita a priorização de 

estratégias de intervenção, cujo eixo abscissa contém as barras dos diferentes 

critérios avaliados, ordenados a partir do mais frequente para o menos frequente de 

não cumprimento, sendo o eixo das ordenadas da esquerda o número absoluto de 

casos de não cumprimento e o da direita, para as frequências relativas 

correspondentes, calculadas como percentual em relação ao número total de casos 

de não conformidade na avaliação (SATURNO et al., 2017). 

           O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – UFRN, sob o Parecer número 5.003.377 e Certificado 

de Apreciação Ética (CAAE) número 49005521.8.0000.5292. Os colaboradores do 

serviço foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa, à forma de coleta de 

dados, benefícios, riscos e, após o aceite, foi foram solicitadas a leitura e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 5). 

 

1. 3 Resultados 
Os resultados das avaliações serão apresentados da seguinte forma:  

avaliação inicial (antes da intervenção – junho/2021); 1ª reavaliação (pós-

intervenção – agosto/2021); e a 2ª reavaliação (pós-intervenção – fevereiro/2022). 
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1. 3. 1 Avaliação inicial e reavaliações após intervenção 
           Após a primeira avaliação foram detectados níveis variáveis de cumprimento 

dos critérios. Dentre as 60 terapias antineoplásicas avaliadas, os critérios que 

apresentaram menor cumprimento foram o C3 (preenchimento do equipo), C4 

(insumos separados por paciente) e C1 (prescrição médica avaliada). 

            Ao observar a Tabela 1, é possível inferir que houve melhoria significativa no 

cumprimento dos critérios avaliados, quando comparamos os resultados anteriores e 

posteriores à intervenção. 

         

Tabela 1. Avaliação inicial e reavaliação do cumprimento dos critérios analisados, 
Huol, Natal/Rio Grande do Norte, 2021-2022 

Critério Avaliação inicial 1ª Reavaliação 2ª Reavaliação Melhoria absoluta Valor-p 
Cumpre Cumpre Cumpre 

C1 87% (n=52) 98% (n=59) 100% (n=60) 13% 0,012 

C2 92% (n=55) 98% (n=59) 100% (n=60) 8% 0,067 

C3 73% (n=44) 92% (n=55) 90% (n=54) 15% 0,003 
C4 77% (n=46) 100% (n=60) 100% (n=60) 23% <0,001 

C5 98% (n=59) 100% (n=60) 100% (n=60) 2% NS 

Total 100% (n=60) 100% (n=60) 100% (n=60)   

Fonte: própria da pesquisa 

 

           Ao aplicar o cálculo de Z, para um nível de significância estatística de 5%, foi 

evidenciada diferença estatística entre as avaliações nos critérios C1, C3 e C4. 

Quando comparadas com a avaliação inicial, foi observado um maior cumprimento 

desses critérios na 2ª e 3ª avaliações. 

           Em relação aos critérios C2 e C5, apesar de terem apresentado um maior 

cumprimento nas reavaliações, não foi evidenciada significância estatística nessa 

melhoria. 

 

1. 3. 2 Oportunidades para melhoria 
           Ao avaliar as oportunidades de melhoria, através do gráfico de Pareto (Figura 

1), após a 1ª avaliação, verifica-se que os critérios C3, C4 e C1 foram os mais 

problemáticos, totalizando os três juntos 86,4% das falhas detectadas. 

           Também foi observado, através do gráfico de Pareto, com as três avaliações, 

que na frequência absoluta foram registrados 44 não cumprimentos na avaliação 

inicial, sete na 1ª reavaliação, o que representa uma redução de 37 defeitos de 
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qualidade, e seis na 2ª reavaliação, o que demonstra uma sustentabilidade na 

melhoria alcançada. 

 

Figura 1. Gráfico de Pareto evidenciando a frequência de não cumprimentos dos 
critérios de qualidade, Huol, Natal/Rio Grande do Norte, 2020-2021 
 
           Avaliação inicial                                1ª Reavaliação                              2ª Reavaliação 

 
Fonte: própria da pesquisa 

 

1. 3. 3 Efeitos benéficos inesperados 
           Durante o desenvolvimento do estudo, além da proposição de implementação 

de um projeto de melhoria, foram abordados outros pontos relevantes em relação à 

segurança e melhoria da qualidade no serviço, que puderam ser implementados de 

imediato, por não necessitarem de avaliação prévia. A saber:  

• Fixação de etiqueta vermelha com a descrição “ALTA VIGILÂNCIA” em todos 

os medicamentos antineoplásicos manipulados;  

• Identificação das seringas utilizadas durante a manipulação da TA, com 

etiqueta contendo o nome do medicamento manipulado, visando evitar trocas 

durante a manipulação. Anteriormente, a seringa utilizada era colocada à 

esquerda do frasco do medicamento antineoplásico, sem qualquer 

identificação. 

• Mudança visual na escrita de medicamentos com grafia ou som semelhante, 

adotando o emprego de letra maiúscula e negrito para destacar partes 

diferentes de nomes semelhantes. Ex.: CARBOplatina e CISplatina. 

 

1. 4 Discussão 

           Os resultados demonstram que o desenvolvimento de intervenções 

multimodais, de caráter participativo, desencadeou melhoria em um serviço de 
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manipulação de terapia antineoplásica. As intervenções foram de baixo custo 

financeiro, propiciaram melhora significativa na qualidade da manipulação e 

puderam ser incorporadas à rotina do serviço.  

          Em relação ao critério C1 (prescrição médica avaliada), foi identificado na 

avaliação inicial um cumprimento de 87%.  Após a intervenção, na 1ª reavaliação 

98% das prescrições estavam avaliadas pelo farmacêutico e na 2ª reavaliação o 

cumprimento desse critério atingiu 100%. Um estudo, realizado no serviço de 

quimioterapia de um hospital privado de grande porte em São Paulo capital, 

comprovou que a análise das prescrições da terapia antineoplásica pelo 

farmacêutico é capaz de identificar e prevenir problemas relacionados a 

medicamentos, evitar perdas financeiras e agregar imensurável valor à segurança 

do paciente (AGUIAR et al., 2018).   

          Destaca-se que, apesar de os erros de prescrição estarem bem descritos na 

literatura, um estudo realizado em um hospital no Sul do país mostra a fragilidade do 

sistema prescritor, mesmo sendo informatizado, e a importância de barreiras ou 

processos organizados para evitá-los (SANTOS et al., 2020), o que corrobora com a 

importância da avaliação, pelo farmacêutico, de 100% de todas as prescrições 

médicas. A instituição em que este estudo foi realizado ainda não dispõe de sistema 

informatizado que contemple as prescrições médicas da terapia antineoplásica, elas 

são digitadas no editor de texto Word® e encaminhadas de forma física para a 

CMIV.  

           No que diz respeito ao critério C2 (identificação da TA), o percentual de 

conformidade na primeira avaliação foi de 92% e, mesmo não havendo intervenção 

direta nesse critério, as taxas nas duas reavaliações subiram para 98% e 100%, 

respectivamente. Sabe-se que intervenções de auditoria e feedback têm impacto 

extremamente positivo em relação à implantação de melhorias, e que o poder do 

dado é muito relevante em todo o processo de mudança. Já era preconizada no 

serviço, mesmo antes do início deste estudo, a dupla conferência dos rótulos da TA, 

antes da manipulação propriamente dita, conduta que diminui consideravelmente o 

índice de erros. Outro fator que vale a pena ressaltar é que, durante a realização 

deste estudo, ficou evidente para a equipe que o fator distração é uma das grandes 

causas de erros.  

           Na avaliação inicial do critério C3 (preenchimento do equipo), o presente 

estudo identificou um cumprimento de 73%. Após a intervenção, as taxas na 1ª e 2ª 
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reavaliações tiveram um percentual de cumprimento de 92% e 90%, 

respectivamente. A presença de bolhas de ar no lúmen do equipo, a depender do 

volume, impossibilita a administração do medicamento, fazendo com que a 

enfermagem abra o sistema de infusão no intuito de resolver o problema, e acabe 

derramando medicamento antineoplásico no ambiente. Tanto os profissionais que 

manipulam a terapia antineoplásica, quanto aqueles que administram estão 

expostos aos riscos químicos ocupacionais causados por esses medicamentos 

(GARCÍA et al., 2016).  

          Um estudo francês, realizado no serviço de quimioterapia de um hospital 

universitário em Nancy, detectou vários modos de falhas durante o processo de 

manipulação da terapia antineoplásica e um dos erros comuns foi o preenchimento 

do dispositivo para infusão de forma inadequada (LOBODA et al., 2019). Sabe-se 

que o preenchimento do equipo com diluente é uma atividade rotineira que precede 

a adição do medicamento antineoplásico. A inclusão do critério nesse estudo deveu-

se a queixas registradas pela enfermagem no Vigihosp (aplicativo de notificação 

para queixas técnicas, reações adversas, desvios de qualidade da rede Ebserh), em 

relação à presença de bolhas de ar no lúmen do equipo, utilizado na terapia 

antineoplásica. 

           Em relação ao critério C4 (insumos separados por paciente), foi identificado 

na avaliação inicial um cumprimento de 77%.  Após a aquisição de mais cestas, para 

a separação dos insumos, o cumprimento foi de 100% nas duas reavaliações. 

           O critério C5 (inspeção visual da TA) já apresentava um alto percentual de 

cumprimento na avaliação inicial e, mesmo não havendo intervenção nesse critério, 

a taxa de cumprimento nas demais avaliações foi de 100%.  

           Estudo realizado em uma unidade básica de saúde no interior da Paraíba 

utilizou a mesma metodologia deste estudo, a implantação de um ciclo de melhoria, 

através da avaliação de critérios de qualidade pré e pós-intervenções, e concluiu 

que o processo foi efetivo (NUNES et al., 2021).    

           Sabe-se que muitos estudos publicados fornecem dados sobre a incidência 

de erros na quimioterapia. No entanto, é difícil comparar esses dados devido à 

variedade de desenhos de estudo, métodos e a diversidade de parâmetros 

utilizados. 

           Um estudo espanhol, que implementou mecanismos de barreira no ciclo de 

tratamento antineoplásico, constatou que foi possível prevenir erros de medicação 
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após as intervenções realizadas. A prescrição informatizada, a validação do 

farmacêutico e a promoção de procedimentos de trabalho adequados são barreiras 

efetivas que impedem que os erros de medicação cheguem ao paciente (HUERTAS-

FERNÁNDEZ et al., 2017). 

 Como limitação deste estudo, aponta-se que a investigação e a aplicação da 

intervenção se deram unicamente no local da pesquisa (Huol). Apesar de colaborar 

com ideias para melhoria dos processos em outros serviços, pode refletir apenas um 

fenômeno local. 

 

1. 5 Conclusão 
            Este estudo proporcionou o conhecimento sobre o nível de qualidade do 

processo de manipulação da terapia antineoplásica, o aprendizado sobre a 

implementação de intervenções de melhoria e a estimativa da melhoria dos critérios 

de qualidade avaliados.  

             A avaliação inicial evidenciou fragilidades e a necessidade de uma 

intervenção com foco em atividades educativas e reorganização dos processos de 

trabalho relacionados à manipulação da terapia antineoplásica. O engajamento da 

equipe favoreceu o aprofundamento sobre a temática e a implementação das 

intervenções de melhoria propostas. 

             A implantação do projeto de melhoria foi considerada eficaz, por 

implementar intervenções que trouxeram melhorias ao processo de manipulação da 

terapia antineoplásica.  

   Por fim, conclui-se que as intervenções multifacetadas são capazes de 

provocar mudanças positivas na qualidade da manipulação da terapia 

antineoplásica, e que se faz necessário um monitoramento periódico, com vistas à 

manutenção do nível de qualidade alcançado e realização de novas intervenções, 

quando oportunas. 
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2.1 Apêndice 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

 
 

Apêndice 1. Matriz de priorização de problemas no Huol, relacionados à terapia 
antineoplásica, 2020 

CRITÉRIOS DE DECISÃO (Máximo = 5 e Mínimo = 1) 

PROBLEMA 
Afeta 

muitos 
pacientes? 

Representa 
um risco 

grave para a 
saúde? 

A possível 
solução depende 

de esforços 
internos? 

É uma 
solução 
barata? 

Total 

A 3 5 5 5 18 

B 2 4 4 5 15 

C 4 5 2 5 16 

D 1 4 2 5 12 

E 3 4 2 5 14 
Legenda: 

A - Melhoria no processo de manipulação da terapia antineoplásica. 
B - Dispensação de medicamentos antineoplásicos orais. 
C - Melhoria na segurança das prescrições da terapia antineoplásica.  
D - Melhoria no fluxo das prescrições da TA. 
E - Melhoria na comunicação entre os profissionais da equipe multidisciplinar. 
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Apêndice 2. Diagrama de causa e efeito aplicado à manipulação da terapia 
antineoplásica do Huol, 2020 
 

Fonte. Própria da pesquisa 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

PRONTUÁRIO:                                            DATA: 
CRITÉRIO CUMPRE NÃO CUMPRE EXCEÇÃO 

01 – PRESCRIÇÃO MÉDICA 
AVALIADA 

   

02 – IDENTIFICAÇÃO DA TA    
03 – PREENCHIMENTO DO 
EQUIPO 

   

04 – INSUMOS SEPARADOS    
05 – INSPEÇÃO VISUAL    

 
PRONTUÁRIO:                                            DATA: 

CRITÉRIO CUMPRE NÃO CUMPRE EXCEÇÃO 
01 – PRESCRIÇÃO MÉDICA 
AVALIADA 
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EQUIPO 

   

04 – INSUMOS SEPARADOS    
05 – INSPEÇÃO VISUAL    

 
PRONTUÁRIO:                                            DATA: 

CRITÉRIO CUMPRE NÃO CUMPRE EXCEÇÃO 
01 – PRESCRIÇÃO MÉDICA 
AVALIADA 
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EQUIPO 

   

04 – INSUMOS SEPARADOS    
05 – INSPEÇÃO VISUAL    

 
PRONTUÁRIO:                                            DATA: 

CRITÉRIO CUMPRE NÃO CUMPRE EXCEÇÃO 
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AVALIADA 

   

02 – IDENTIFICAÇÃO DA TA    
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05 – INSPEÇÃO VISUAL    

 

 
 



 33 

2.4  Apêndice 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – PREENCHIMENTO DO EQUIPO 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO / ROTINA POP.SFH.008 - Página 1/2 

Título do 
Documento PREENCHIMENTO DE EQUIPO Emissão: 11/04/2022 Próxima revisão: 

11/04/2024 Versão: 4.0 
 

1. OBJETIVO(S)    

Fornecer orientações gerais para as boas práticas de preenchimento de equipo para 
soluções parenterais de grande volume (soro). 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Central de misturas intravenosas.        

   

3. ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Técnico de farmácia, sob supervisão do farmacêutico. 

 

4. MATERIAL  

Equipo, solução parenteral de grande volume (Soro fisiológico 0,9% ou Soro glicosado 
5%), suporte para equipo, álcool 70%. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

I. Higienizar as mãos; 

II. Separar o soro fisiológico ou glicosado que será utilizado,  retirar a tampa de proteção, 
borrifar o orifício que será perfurado com álcool 70% e friccionar com gaze; 

III. Retirar o equipo da embalagem com cuidado para não contaminar as duas extremidades que 
irão conectar ao soro e a conexão de infusão, respectivamente; 

IV. Fechar a pinça rolete; 

V. Retirar a tampa da ponta perfurante na hora de conectar ao soro, com cuidado para não 
contaminar; 

VI. Pendurar o soro no suporte; 

VII. Apertar no máximo 2 vezes a câmara do equipo para ser preenchido com soro até a metade; 

VIII. Abrir a pinça rolete até a metade e depois liberar um pouco a tampa de saída 
controlando o rolete; 

IX. Lavar o equipo com soro, sem bolha e sem desperdiçar, em seguida colocar a tampa e 
enrolar o equipo ao redor do frasco de soro; 

X. Acondicionar a solução preparada na cestinha que será transferida para a área de 
manipulação. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO / ROTINA POP.SFH.008 - Página 2/2 

Título do 
Documento PREENCHIMENTO DE EQUIPO Emissão: 11/04/2022 Próxima revisão: 

11/04/2024 Versão: 4.0 
 
6. RISCOS 

Sem riscos. 

 

7. REFERÊNCIAS 

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2010. 181p. 

 

8. HISTÓRICO DE REVISÃO 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

2.0 11/04/2022 Adaptação ao novo modelo POP EBSERH 

 

 

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 

Elaboração 

Edjane Maria de Azevedo Barroso (Farmacêutica) 

Daria Christine Viana Marinho Jacome (Técnico de Farmácia) 

Francisco Allisson de Souza Bandeira (Técnico de Farmácia) 

Luciana Moreira Dantas Barreto (Farmacêutica) 

Rebeca Manuelle Alexandre da Costa Silva (Técnico de Farmácia) 

Data: 06/04/2021 

Conforme processo SEI nº 23526.005542/2022-69 

 

Análise   

Valdjane Saldanha (Chefe do Setor de Farmácia Hospitalar) 

Data: 07/04/2021 

Conforme processo SEI nº 23526.005542/2022-69 

Validação  

Pollyana Maciel Oliveira (Enfermeira Assistencial) 

Carlos Alexandre de Souza Medeiros (Chefe do Setor de Gestão 
da Qualidade e Vigilância em Saúde) 

Raphael Nepomuceno Galvão Santos (Chefe da Unidade de 
Vigilância em Saúde) 

Data: 14/02/2022 

Conforme processo SEI nº 23526.005542/2022-69 

Aprovação 

Élio José Silveira da Silva Barreto (Gerente de Atenção à Saúde) 

Data: 11/04/2022 

Conforme processo SEI nº 23526.005542/2022-69 
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2.5  Apêndice 5 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

TCLE para maiores de 18 anos 
Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “Qualidade na manipulação da 
terapia antineoplásica em um hospital universitário: aplicação de um ciclo de melhoria”, que tem 
como pesquisadora responsável a farmacêutica Luciana Moreira Dantas Barreto. 

Esta pesquisa pretende avaliar e melhorar a qualidade da manipulação da terapia 
antineoplásica em um hospital universitário no Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo justifica-se pelo número elevado de erros no 
processo de assistência à saúde, e que estão cada mais em evidência. Os erros relacionados à 
manipulação da terapia antineoplásica estão diretamente vinculados à segurança do paciente.  

Caso você decida participar, será preciso sua autorização. Os dados serão colhidos 
através das prescrições e manipulações das terapias antineoplásicas. Não serão executados 
procedimentos, o risco que você corre é mínimo.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis 
riscos como algum dano ou perda da prescrição médica, bem como risco de exposição dos seus 
dados. Esses riscos poderão ser minimizados com a garantia de que apenas a pesquisadora 
realizará a coleta de dados e que a privacidade, sigilo das informações e preservação da sua 
identidade serão mantidos.   

Pode acontecer um desconforto durante a intervenção que será realizada através de 
encontros em grupo para exposição dialogada e atividades realizadas com metodologias ativas 
sobre o tema, o que será minimizado ao respeitar sua privacidade e seus limites. Você terá como 
benefício da pesquisa: aprender sobre a temática, troca de experiências com os demais 
membros da equipe, colaborar para a pesquisa científica, contribuindo para melhorar a qualidade 
no processo de manipulação da terapia antineoplásica (TA) e o declínio dos eventos adversos 
decorrentes de falhas dessas manipulações. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 
direito a assistência gratuita que será prestada pela coordenadora da pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 
farmacêutica Luciana Moreira Dantas Barreto no telefone (84) 99927.9203 ou pelo e-mail 
lmdantasbarreto@gmail.com. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa identificá-lo. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 
responsável por esta pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 
            Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 
pesquisador e reembolsado para você.  
            Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado. 
           Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 
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endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1º Andar – Prédio 
Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Luciana Moreira Dantas Barreto. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 
para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 
“Qualidade na manipulação da terapia antineoplásica em um hospital universitário: aplicação de 
um ciclo de melhoria”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 
congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Qualidade na manipulação da terapia 
antineoplásica em um hospital universitário: aplicação de um ciclo de melhoria, declaro que 
assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter 
sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

Natal, ____/____/____  
 

 
 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
 

_____________________________________ 
Luciana Moreira Dantas Barreto 

CPF: 778.607.214-49 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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3.1 Anexo 1 
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3.2  Anexo 2 
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