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RESUMO 

 

PEREIRA, C. D. F. D. Segurança do Paciente no sistema de medicação: análise 

de enfermeiros de um hospital de ensino. 2013. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) - Programa de Pós Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 

O estudo teve como objetivo identificar e descrever os fatores relacionados à 

Segurança do Paciente em um sistema de medicação de acordo com a análise de 

enfermeiros de um Hospital de Ensino a partir do método de análise fotográfica. 

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem mista em um hospital 

de ensino no Rio Grande do Norte. A população foi composta por 42 enfermeiros das 

unidades de internação, dos quais 34 compuseram a amostra. Como critérios de 

elegibilidade definiu-se enfermeiros servidores públicos e que aceitaram participar do 

estudo. As determinações éticas foram respeitadas, o estudo foi submetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, obtendo o parecer 

favorável com certificado de apreciação ética (CAAE nº 0098.0.051.294-11). A coleta 

dos dados utilizou o método fotográfico (Técnica de Análise Fotográfica) de Patrícia 

Marck (Canadá), desenvolvido em duas fases: inicialmente foi realizada captura 

aleatória das fotografias do sistema de medicação, resultando em 282 imagens; em 

seguida, realizou-se seleção/tratamento das fotografias, que foram reduzidas a 10 

imagens no Microsoft Excel 2010; na segunda fase, os enfermeiros responderam ao 

questionário dividido em perfil sócioprofissional e Digital Photography Scoring Tool 

(questões “a” e “b”). Para análise da questão “a” utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo e da “b” o Statistical Package for the Social Scienses-20.0 (licença 

temporária). O perfil sócioprofissional caracterizou-se pelo predomínio: do sexo 

feminino; da faixa etária 34-43 anos; de profissionais com especialização; do tempo 

de serviço de 10 a 18 anos; de enfermeiros que atuam exclusivamente no hospital e 

que conhecem a Segurança do Paciente. A avaliação da fotografia em relação à 

Segurança do Paciente resultou em categorias específicas para cada etapa do 

sistema de medicação. Da dispensação, identificou-se: “Conferência adequada”; 

“Conferência inadequada”; “Identificação correta”; “Dispensação em dose unitária” e 

“Ambiente impróprio”, com predominância desta última categoria. No 

armazenamento: “Armazenamento adequado”; “Armazenamento inadequado”; 
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“Risco de troca/desaparecimento” e “Higiene precária”, com destaque para o 

armazenamento inadequado. No preparo: “Risco de troca de 

medicamento/paciente”; “Espaço físico inapropriado” e “Preparo inadequado de 

medicamentos de uso controlado”; destacando-se a primeira categoria. Na 

administração dos medicamentos: “Ausência de Equipamento de Proteção 

Individual”; “Uso de Equipamento de Proteção Individual”; “Técnica incorreta de 

administração”; “Técnica correta de administração”; “Identificação correta do 

medicamento”; “Identificação incorreta do medicamento” e “Acesso venoso periférico 

sem identificação”. Da avaliação da segurança das 10 fotografias, adaptando os 

escores (1 a 10) à Escala de Likert, identificou-se: três Totalmente Inseguras (Grau 

1), três Inseguras (Grau 2), três Seguras Parcialmente (Grau 3), uma Segura (Grau 

4), não havendo fotografia considerada Segura Totalmente. Este estudo identificou o 

predomínio da insegurança no sistema de medicação na opinião dos enfermeiros. 

Ainda, possibilitou compreender que, apesar dos enfermeiros perceberem aspectos 

seguros, as categorias de maior prevalência caracterizam uma avaliação insegura. A 

enfermagem precisa refletir acerca da prática, identificando falhas no sistema de 

medicação para alcançar um cuidado adequado e seguro. 

Palavras-chave: Enfermagem. Segurança do Paciente. Sistemas de Medicação. 

Fotografia. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, C. D. F. D. Patient Safety in the medication system: nurses’ evaluation 

in a teaching hospital 2013. 115 f. Dissertation (Master Degree in Nursing) - Post-

Graduation Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2013. 

 

This study aimed to identify and describe the factors related to Patient Safety in a 

medication system according to the nurses’ analysis in a teaching hospital from the 

photographic analysis method. This was a cross-sectional, descriptive study with 

mixed approach in a teaching hospital in Rio Grande do Norte. The population 

consisted of 42 nurses from inpatient units, of which 34 composed the study sample. 

As eligibility criteria, we defined nurses from public service and nurses who agreed to 

participate. Ethical determinations were observed, the study was submitted to the 

Ethics and Research of the University Hospital Onofre Lopes, obtaining the assent 

with ethical assessment certificate (CAAE 0098.0.051.294-11). For data collection, 

we used the photographic method (Photographic Analysis Technique) by Patricia 

Marck (Canada). It was developed in two phases: at first, we randomly captured 

photos from the medication system, resulting in 282 images; then we 

selected/processed the photographs, which were reduced to 10 images in Microsoft 

Excel 2010; in the second phase, the nurses answered the questionnaire divided into 

socio-professional profile and Digital Photography Scoring Tool (questions “a” and 

“b”). For analysis of the question “a”, we used the content analysis technique, and for 

“b”, we used the Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (temporary license). 

The socio-professional profile revealed the predominance of females; age group 34-

43 years; professionals with specialization; 10-18 years of length of service; and 

nurses working exclusively in the hospital and who know the Patient Safety. The 

photographic analysis in relation to Patient Safety resulted in specific categories for 

each stage of the medication system. Regarding disposal, we identified “Proper 

verification”; “Improper verification”; “Correct identification”; “Disposal in single 

doses”; and “Improper Environment”, with predominance of that last category. As for 

storage: “Proper storage”; “Improper storage”; “Risk of exchange/disappearance”; 

and “Poor hygiene”, with special reference to improper storage. In preparation: “Risk 

of exchanging medication/patient”; “Inappropriate physical space”; and “Inadequate 
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preparation of controlled drugs”, highlighting the first category. In drug administration: 

“Lack of Personal Protective Equipment”; “Use of Personal Protective Equipment”; 

“Improper administration technique”; “Proper administration technique”; “Correct drug 

identification”; “Incorrect drug identification”; and “Peripheral venous access without 

identification”. From the safety assessment of 10 photographs, by adapting the 

scores (1-10) to the Likert Scale, we identified three Totally Unsafe (Level 1), three 

Unsafe (Level 2), three Partially Safe (Level 3), one Safe (Level 4), and no 

photograph considered Totally Safe. This study identified the prevalence of unsafety 

in the medication system in the nurses’ opinion. We were also able to understand 

that, although nurses identify safety aspects, the most prevalent categories 

characterize an unsafe assessment. Nursing needs to reflect on its practice, 

identifying gaps in the medication system in order to achieve a proper and safe care. 

Keywords: Nursing, Patient Safety, Medication Systems. Photography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A segurança do paciente, sua melhoria e, consequentemente, a qualidade 

da assistência à saúde tem sido, nos dias hodiernos, globalmente enfatizados. Há 

mais de dois mil anos Hipócrates afirmou “...Primum Non Nocere...” (primeiro, não 

cause dano); no entanto, as discussões sobre esta temática são recentes, e até 

pouco tempo os erros eram considerados inevitáveis e associados à falta de preparo 

profissional (ANVISA, 2011). 

Segundo o National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention – NCCMERP (2001), corporação norte-americana para promover o 

uso seguro de medicamentos, a Segurança do Paciente pode ser entendida como 

ações para evitar, prevenir e reduzir os erros resultantes do cuidado à saúde. Trata-

se de uma ampla estratégia para prevenção de erros, através da antecipação e da 

redução de atos não seguros por meio do uso de boas práticas (WATCHER, 2010). 

É importante destacar que estes erros são considerados desnecessários e o risco de 

sua ocorrência deve ser reduzido a um mínimo possível (BRASIL, 2013a). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa é 

que os erros relacionados à assistência determinam danos que afetam milhares de 

indivíduos em todas as partes do mundo. O Institute of Medicine (IOM) dos Estados 

Unidos aponta em seu estudo que tais erros oriundos do atendimento em saúde são 

responsáveis por cerca de 44 a 98 mil disfunções/ano nos hospitais norte-

americanos (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000). Cabe salientar que estes 

erros podem levar à danos permanentes; ao aumento do tempo de internação e, 

consequentemente, dos custos financeiros; ou até mesmo ao óbito (WHO, 2008). 

Diante deste contexto, várias medidas vêm sendo tomadas ao longo dos 

anos. Mundialmente, o marco de convergência, segundo Kohn, Corrigan e 

Donaldson (2000), foi a publicação do relatório To err is human: building a safer 

healh system (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro), em 

1999, o qual fez referência aos erros relacionados a assistência à saúde. 

Em 2002, durante a 55ª Assembleia da OMS, a Segurança do Paciente foi 

foco de debates, sendo recomendada maior qualidade nos cuidados em saúde. Em 

2004, adotou-se como tema prioritário e durante a realização da 57ª Assembleia, foi 

criada a Aliança Mundial de Segurança do Paciente, formada pelos países que 

compunham a organização (WHO, 2008; SILVA, 2010). Apresentando como questão 
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central a necessidade dos países darem maior atenção a Segurança do Paciente, 

esta aliança buscou um aprimoramento na segurança da assistência, o 

desenvolvimento de políticas públicas e de práticas seguras (ANVISA, 2011). 

Nos dias de hoje, em consonância com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA (2011), busca-se evitar danos aos pacientes, considerando o 

erro como uma condição humana, devendo-se aproveitar disto para conhecer, 

aprender e prevenir os erros nos serviços de saúde. 

O Ministério da Saúde (MS) e a ANVISA lançaram em 2013 o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). De acordo com a Portaria nº 529 do 

MS, de 1º de abril de 2013, em seu Art. 2º: “O PNSP tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde 

do território nacional”. Esta qualificação da assistência volta-se para a prevenção e 

redução da ocorrência dos erros, como por exemplo, na administração de 

medicamentos (BRASIL, 2013b). 

Vale ressaltar que a portaria ainda trata de objetivos específicos em seu 

Art. 3º, destacando-se: promover iniciativas direcionadas a segurança na atenção, 

na organização e na gestão em saúde; envolver os pacientes e familiares na 

assistência segura; como também incluir este tema no processo de formação do 

técnico de enfermagem e na graduação (BRASIL, 2013a). Este último objetivo 

corrobora com o Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition da OMS 

(2011), o qual recomenda que a Segurança do Paciente seja apreendida no período 

de formação, baseando-se em um currículo adequado e que prepare os futuros 

profissionais de saúde para o desenvolvimento de uma prática segura.  

O PNSP, na tentativa de permitir uma assistência mais segura aos 

pacientes, prevê seis protocolos de prevenção de eventos adversos, dentre eles 

“Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos” (BRASIL, 2013b). 

A terapia medicamentosa envolve um sistema complexo e diferentes áreas do 

conhecimento, como a enfermagem, sendo para esta profissão umas das suas 

maiores responsabilidades (FAKIH; FREITAS; SECOLI, 2009). Ressalta-se que os 

erros advindos deste sistema configuram-se, na opinião de profissionais de 

enfermagem, como uma problemática relevante (KUSAHARA; CHANES, 2009). 

Destarte, a segurança no sistema de medicação é um desafio. Isto porque 

os erros, de forma geral, apresentam custos elevados e determinam danos ao 

paciente, ao profissional e a instituição, requerendo uma mudança na cultura 
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organizacional que permita que o cuidado seja realizado de modo seguro, 

garantindo uma assistência livre de danos (KUSAHARA; CHANES, 2009; 

RADUENZ, et al., 2010). 

 

1.1 PROBLEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A despeito de todo o avanço em pesquisas relacionadas ao cuidado em 

saúde, quando os pacientes necessitam de assistência, ainda deparam-se com uma 

realidade de exposição a vários riscos (RADUENZ et al., 2010). Nos serviços 

hospitalares muitos eventos adversos ocorrem: quedas; falhas na identificação do 

paciente; erros em procedimentos cirúrgicos; infecções; mau uso de 

dispositivos/equipamentos médicos e administração incorreta de medicamentos 

(BRASIL 2013b). 

Os erros relacionados aos medicamentos constituem-se como eventos 

adversos evitáveis; em média, um paciente hospitalizado experiencia um erro de 

medicação por dia (SILVA; CAMERINI, 2012). Estudo sobre os eventos adversos em 

hospitais, realizado pela Harvard Medical Pratice, identificou que os erros de 

medicação ocorrem em proporção de um para cada cinco eventos, caracterizando-

os como um dos tipos mais comuns nos hospitais (LISBY, et al., 2010). 

Um fator que aumenta a vulnerabilidade do paciente é a grande 

diversidade de medicamentos disponíveis, demandando um enfoque especial para a 

segurança na terapia medicamentosa (MELO; SILVA, 2008). Cabe salientar que os 

erros podem ser evitados, requerendo assim, um sistema de medicação estruturado 

com condições para preveni-los. Neste contexto, a equipe de saúde deve estar 

preparada técnico-cientificamente para prestar os cuidados de forma segura, 

garantindo ao paciente os direitos que lhes cabem.  

Dentro desta equipe, encontra-se a enfermagem como profissão atuante 

no ambiente hospitalar e sujeito ativo em etapas do sistema de medicação. 

Consoante a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986, de 25 de junho de 

1986), em seu Art. 11, entre as atribuições do enfermeiro como integrante da equipe 

de saúde compete a “prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 

causados à clientela durante a assistência de enfermagem”. Corroborando com isto, 

o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, de 08 de fevereiro de 2007, 

segundo o Art. 12, fazem parte de suas responsabilidades e deveres “assegurar à 
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pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. 

Salienta-se que a enfermagem é considerada parte final do sistema de 

medicação, recaindo sobre ela a responsabilidade de detectar erros e riscos de 

danos à saúde (FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013). É importante que de forma 

crítica e reflexiva repense sua prática, permitindo que seus profissionais 

compreendam que podem ser barreiras, garantindo a segurança dos pacientes 

assistidos com ética e baseado em conhecimento científico (ASSIS, 2009). 

Assim, os profissionais precisam compreender por que e como os 

sistemas falham, percebendo nos erros a possibilidade de aprendizado e de 

prevenção de novas ocorrências. Esta situação faz com que nos hospitais a 

qualidade do serviço e a Segurança do Paciente sejam alvos de atenção e estudos. 

Partindo disto, surgiu a seguinte questão de pesquisa: Qual a avaliação dos 

enfermeiros de um hospital de ensino em relação a Segurança do Paciente no 

sistema de medicação a partir do método de análise fotográfica? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A Segurança do Paciente no sistema de medicação vem sendo 

amplamente discutida. Entretanto, mesmo com todo este enfoque, existem lacunas 

entre o conhecimento produzido e sua aplicabilidade na prática da enfermagem. 

A realização de pesquisas acerca da Segurança do Paciente em etapas 

do sistema de medicação nas quais a enfermagem atua justifica-se na tentativa de 

auxiliar para o desenvolvimento de uma assistência de qualidade. Apresentou-se 

ainda como justificativa a experiência vivenciada por mim com a rotina da terapia 

medicamentosa e suas fragilidades nos cenários das práticas assistenciais durante a 

graduação, estimulando-me a estudar sobre esta temática. 

Ainda, esta pesquisa é relevante na medida em que os resultados 

permitirão aos profissionais repensar suas práticas e contribuir, consequentemente, 

para redução dos riscos de danos à saúde. Acredita-se que a análise dos 

enfermeiros pode auxiliar para que erros sejam reduzidos e prevenidos, promovendo 

a segurança no cuidado de enfermagem. Não é possível implementar ações de 

prevenção sem conhecer a prática assistencial. 
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É importante destacar ainda que, com o desenvolvimento tecnológico, a 

população está cada vez mais informada acerca dos seus direitos. Desta forma, o 

estudo contribuirá socialmente ao passo que discutir sobre Segurança do Paciente, 

poderá resultar em cuidado seguro e eficaz, com embasamento técnico-científico, 

seguindo os princípios e diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Destaca-se que o PNSP corrobora com esta realidade, já que seus objetivos 

específicos direcionam-se para a ampliação do acesso da sociedade às 

informações, envolvendo os pacientes e familiares nas ações de Segurança do 

Paciente, para que estes sejam protagonistas da sua assistência (BRASIL, 2013a). 

Permitir que profissionais avaliem suas práticas possibilita identificar a 

realidade vivenciada em instituições de saúde, o que auxilia para modificações nas 

rotinas assistenciais. Assim, a pesquisa contribuirá para uma enfermagem mais 

reflexiva e alicerçada em preceitos científicos através de novos conhecimentos 

acerca do sistema de medicação com foco na Segurança do Paciente.  
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2 OBJETIVOS 

 

Identificar e descrever os fatores relacionados à Segurança do Paciente 

em um sistema de medicação de acordo com a análise de enfermeiros de um 

Hospital de Ensino a partir do método de análise fotográfica. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SISTEMA DE MEDICAÇÃO 

 

O sistema pode ser conceituado abrangendo a relação entre o todo e as 

partes, formado por componentes, processos ou subsistemas, que possuem funções 

e objetivos específicos, que se inter-relacionam, atuando para alcançar um objetivo 

geral. Desta forma, os elementos afetam o conjunto. Neste sentido, a terapia 

medicamentosa no hospital pode ser compreendida como um sistema complexo, 

constituída por processos interligados e ações multiprofissionais (médicos, equipe 

da farmácia, e equipe de enfermagem) que visam um objetivo global: o cuidado 

seguro e de qualidade ao paciente (MELO, 1987; NADZAM, 1998). 

De acordo com Nadzam (1998), no sistema de medicação os 

componentes são assim classificados: os pacientes e as informações relacionadas à 

assistência são os insumos; as etapas do sistema (prescrição, dispensação, 

distribuição e administração de medicamentos) são os processos; o tratamento 

seguro é o resultado; os relatórios e informações geradas são o feedback; e os 

fatores e condições que interferem na prática (tecnologia, infra-estrutura, regras e 

regulamentos) e permitem que o sistema se ajuste constituem o ambiente. 

Consoante a Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO), organização americana privada de credenciamento dos 

hospitais, o sistema de medicação é dividido em etapas: prescrição, seleção e 

obtenção dos medicamentos, dispensação, preparo, administração de 

medicamentos e monitoramento do paciente (TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

Salienta-se ainda que o sistema deve embasar-se em princípios ideais, 

como centrar-se no paciente, basear-se no respeito aos outros, além de requerer a 

colaboração dos interessados, não só os profissionais como também os pacientes, 

devendo atuar nas decisões do seu tratamento (LEE, 2002).  

No ambiente hospitalar, os medicamentos seguem um fluxo de vários 

processos, englobando de 20 a 30 etapas diferentes durante a prescrição, 

dispensação e administração de medicamentos. Em decorrência do caráter 

multidisciplinar, a ocorrência dos erros é favorecida, já que quanto mais elementos 

do sistema, maior a chance de não realizar com sucesso o esperado (LEAPE et al 

2000).  
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Os profissionais envolvidos devem compreender que são partes do 

sistema e, assim, suas atividades podem influenciar nas ações dos outros 

profissionais envolvidos em todo o sistema de medicação e, consequentemente, no 

cuidado ao paciente (OLIVEIRA; MELO, 2008). 

De acordo com Freitas e Oda (2008), se o sistema de medicação for bem 

estruturado, com regras e ações planejadas, a ocorrência dos erros provavelmente 

diminuirá, o que auxiliará os profissionais envolvidos a desenvolver uma assistência 

adequada, com base nos princípios da segurança do paciente. 

 

3.2 ERROS DE MEDICAÇÃO: definições, tipos e estratégias para prevenção 

  

A possibilidade de ocorrência dos erros é inerente aos seres humanos, já 

que sua cognição e os processos que fazem parte dela não são perfeitos (ASSIS, 

2009). O erro humano, de acordo com Kohn, Corrigan e Donaldson (2000), pode ser 

definido como um plano incorreto, desenvolvido de forma não intencional, ou ainda a 

não realização de uma ação planejada como esperado. 

Na área da saúde, apenas nas últimas décadas é que os erros passaram 

a ser alvo de estudos, principalmente em decorrência da sua frequência (ASSIS, 

2009). Nas instituições hospitalares, para Kusahara e Chanes (2009), os pacientes 

são vulneráveis aos erros em consequência do elevado número de procedimentos 

que são realizados, como, por exemplo, os resultantes da terapia medicamentosa. 

Os medicamentos vêm sendo utilizados, ao longo da história, visando o 

alívio dos sintomas e a cura das doenças. A sua introdução, principalmente a partir 

da década de 1920, modificou profundamente a história natural das doenças e 

colaborou para a melhoria dos indicadores de saúde. Entretanto, se por um lado é 

inegável a contribuição dos medicamentos para a saúde, por outro, os erros 

relacionados ao sistema de medicação vêm ganhando atenção, já que são os que 

mais acontecem nos hospitais, podendo gerar diversos danos, inclusive a morte 

(CASSIANI, 2000; BOHOMOL; RAMOS, 2007). 

Quando se reporta aos medicamentos, alguns conceitos precisam ser 

definidos para compreensão de suas distinções, como: dano, evento adverso, 

reação adversa e erros de medicação. 
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De acordo com o NCCMERP (2001), danos são definidos como “prejuízo 

temporário ou permanente da função ou estrutura do corpo: física, emocional, ou 

psicológica, seguida ou não de dor, requerendo uma intervenção”. 

O Evento Adverso é conceituado como “um incidente que resultou em 

danos a um paciente” (WHO, 2009). Relacionados aos medicamentos, consoante a 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), constituem “qualquer 

injúria ou dano advindos de medicamentos, provocados pelo uso ou falta do uso 

quando necessário”. Estes são divididos em reação adversa e erros de medicação. 

Tratando-se da reação adversa, esta é definida pela OMS como “um dano 

inesperado resultante de uma ação justificada onde o processo correto foi seguido 

para o contexto em que ocorreu o evento”. Enquanto o near-miss (“quase-erro”) 

refere-se ao “incidente que não atingiu o paciente” (WHO, 2009). 

O erro de medicação é um evento adverso passível de prevenção, sendo 

considerado um problema de saúde pública (CASSIANI; MIASSO, 2010). A 

NCCMERP (2001) o define como: 

 

Qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso de 

medicamentos inadequados ou dano ao paciente, enquanto a 

medicação está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou 

consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à prática 

profissional, produtos de saúde, procedimentos e sistemas, incluindo 

prescrição, comunicação, rótulo de medicamentos, embalagem e 

nomenclatura, composição, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso do medicamento. 

  

É importante destacar que os erros podem ocorrer decorrentes de causas 

multifatoriais, como: rótulos dos medicamentos incompletos; falta de comunicação 

entre os profissionais; falta de verificação; desorganização no armazenamento; 

prescrições incompletas; além do despreparo da equipe (ELLIOTT; LIU, 2010). 

Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – 

COREN/SP (2011), adaptado da ASHP, esses erros podem ocorrer em qualquer 

etapa do sistema, podendo ou não resultar em danos ao indivíduo. Os tipos de erros 

de medicação e sua definição foram resumidos no Quadro 01. 
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Quadro 01: Erros de medicação: tipos e definições. Natal/RN, 2013. 

TIPOS DE 

ERROS 
DEFINIÇÃO 

Erro de 

prescrição 

Escolha incorreta do medicamento, dose, via, velocidade de 

infusão, forma de apresentação; Prescrição ilegível e 

prescrição incompleta. 

Erro de 

dispensação 

Distribuição incorreta do medicamento prescrito ao paciente. 

Erro de omissão 
Não administração de um medicamento prescrito para o 

paciente; Ausência de registro da execução da medicação. 

Erro de horário 
Administração do medicamento fora do intervalo de tempo 

estabelecido pela instituição, conforme prescrição. 

Erro de 

administração 

não autorizada 

de medicamento 

Administração de medicamento não prescrito, de 

medicamento ao paciente errado, de medicamento errado; 

Utilização de prescrição desatualizada. 

Erro de dose 
Administração de uma dose maior ou menor que a prescrita 

ou de uma dose extra do medicamento. 

Erro de 

apresentação 

Administração de um medicamento em apresentação diferente 

da prescrita. 

 

Erro de preparo 

 

Medicamento incorretamente formulado ou manipulado antes 

da administração; Falha na técnica de assepsia; Identificação 

incorreta do fármaco. 

Erro de 

administração 

Administração do medicamento por via incorreta, em local 

errado, com velocidade de infusão incorreta; Falha na técnica 

de assepsia, na técnica de administração do medicamento. 

Erro com 

medicamentos 

deteriorados 

Administração de medicamento com data de validade 

expirada; Administração de medicamento com integridade 

física/química comprometida. 

Erro de 

monitoração 

 

Falha em rever o esquema prescrito para devida adequação 

ou detecção de problemas; Falha em monitorar dados clínicos 

e laboratoriais antes, durante e após a administração. 

Erro em razão da O comportamento inadequado do paciente ou cuidador quanto 
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não aderência do 

paciente e família 

a sua participação na proposta terapêutica. 

Fonte: COREN/SP (2011). 

 

Diante da possibilidade de ocorrência de diversos tipos de erros de 

medicação, o COREN/SP (2011) traçou diversas estratégias, de acordo com os tipos 

de erros, que devem ser empregadas pelas equipes de saúde envolvidas no sistema 

de medicação, dentre elas:  

 Erros de prescrição – Evitar o uso de abreviações; não interpretar 

letras incompreensíveis; não realizar prescrições rasuradas.  

 Erros de dispensação – Utilizar a distribuição dos medicamentos em 

dose unitária; dispor de um ambiente adequado para dispensação dos 

medicamentos, sem distrações e interrupções; padronizar o armazenamento e 

identificação dos medicamentos utilizados na instituição. 

 Erro de omissão – Registrar adequadamente a administração dos 

medicamentos; relatar e registrar a omissão adequadamente.  

 Erro de horário – Seguir o protocolo da instituição quanto ao erro de 

horário; adequar, na medida do possível, os horários de administração dos 

medicamentos e rotina de uso já determinada pelo paciente. 

 Erro de administração não autorizada de medicamento – Atentar 

para que medicamentos prescritos “se necessário” podem ser administrados após a 

avaliação do enfermeiro, segundo indicação, por exemplo: se dor; se febre. 

 Erro de dose – Dispor de local adequado para o preparo dos 

medicamentos; utilizar medidas padrão no preparo de medicamentos. 

 Erro de apresentação – Buscar orientação em caso de dúvidas sobre 

o medicamento com outros profissionais, guias, bulas e protocolos institucionais. 

 Erro de preparo – Dispor de local adequado para o preparo dos 

medicamentos, sem distrações e interrupções; realizar o preparo imediatamente 

antes da administração, a não ser que haja recomendação diferente. 

 Erro de administração – Seguir os protocolos institucionais de 

administração; utilizar a verificação da regra dos certos; desenvolver educação 

centrada nos princípios da segurança do paciente. 
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 Erro com medicamentos deteriorados – Supervisionar a temperatura 

de acondicionamento de medicamentos; identificar corretamente os frascos de 

medicamentos manipulados que serão armazenados. 

 Erro de monitoração – Adquirir conhecimentos sobre farmacologia; 

Disponibilizar informações científicas atualizadas aos profissionais da equipe. 

 Erro em razão da não aderência do paciente e família – Estabelecer 

meios eficazes de comunicação entre a equipe multiprofissional e entre os 

profissionais da equipe, paciente e família. 

Neste contexto de elevada incidência de erros de medicação, os 

profissionais envolvidos no sistema, principalmente os que compõem a equipe de 

enfermagem, devem estar preparados através de conhecimentos técnico-científicos 

consistentes acerca dos medicamentos, interações medicamentosas, efeitos 

colaterais, vias de administração e formas de atuar para prevenção dos erros 

(MELO; SILVA, 2008). 

 

3.3 A ENFERMAGEM E SUA ATUAÇÃO NO SISTEMA DE MEDICAÇÃO 

 

O sistema de medicação, segundo Cassiani (2005), envolve diversos 

profissionais: o médico, que seleciona e prescreve os medicamentos de acordo com 

a necessidade do paciente; a farmácia, que recebe esta prescrição e realiza a 

dispensação, enviando-os às unidades de internação; e a enfermagem, que recebe, 

prepara, administra, registra e monitora o pacientes em relação às reações e efeitos 

que possam resultar do uso destes medicamentos. 

Dentro desta multiprofissionalidade encontra-se a enfermagem, composta 

por uma equipe que atua, principalmente, nas etapas finais do sistema de 

medicação: o preparo, a administração do medicamento e monitoramento do 

paciente (FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013). Estes autores ainda afirmam que, 

esta situação faz com que a responsabilidade do profissional de enfermagem 

aumente, já que se constituem a última chance de reconhecimento e prevenção dos 

erros. 

Com relação ao preparo dos medicamentos, apesar de ser um 

procedimento complexo, a equipe de enfermagem costuma realizá-lo como uma 

atividade simples e sem distinção entre os profissionais que compõem esta equipe: 

enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar (CAMERINI; SILVA, 2011). No entanto, 



26 
 

de acordo com a legislação para o exercício profissional da enfermagem, através do 

Decreto Lei nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

em seu Art. 13 diz que as atividades da enfermagem só podem ser exercidas sob 

supervisão, orientação e direção do enfermeiro (COFEN, 1987). Assim, o enfermeiro 

é o responsável pela equipe e todas as ações desempenhadas por ela, recaindo 

sobre ele qualquer erro ou dano cometido por seus subordinados. 

Na fase da administração dos medicamentos, a enfermagem deve seguir 

uma prática livre do automático que permeia a rotina desta equipe, desempenhando 

uma assistência que evite os erros e garanta assim, a segurança do paciente 

(FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013). O profissional que administra o fármaco, 

consoante Silva et al. (2007), deve estar consciente e seguro para realizar este 

procedimento, uma vez que a insegurança é fator de risco para o erro. 

Uma ferramenta internacionalmente conhecida atualmente que a 

enfermagem dispõe para diminuir a ocorrência dos erros é a regra dos “Nove 

Certos”, a saber: Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose 

certa; Documentação certa; Ação certa; Forma certa e Monitoramento certo (Figura 

01) (ELLIOTT; LIU, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Adaptação dos “Nove Certos” da administração de medicamentos 

(ELLIOTT; LIU, 2010). Natal/RN, 2013. 
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Elliott e Liu (2010) afirmam que esta regra não garante que os erros 

durante o processo de administração dos medicamentos não vão ocorrer, mas 

auxilia os profissionais para que desenvolvam uma assistência efetiva e segura. 

Por ser considerada o elo final da cadeia que forma o sistema de 

medicação, a enfermagem deve estar capacitada e atenta ao preparo dos 

medicamentos e sua administração, uma vez que erros ocorridos nas pontas do 

sistema podem ser advindos de erros cometidos em qualquer etapa do processo 

(FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013). 

No que concerne ao monitoramento dos pacientes, Fassarella, Bueno e 

Souza (2013) afirmam que são necessários dois aspectos: primeiro, a equipe deve 

estar apta para percepção rápida dos efeitos dos medicamentos; e segundo, os 

pacientes/família também precisam ser orientados para identificar tais sinais e avisar 

a equipe de enfermagem para que esta possa prestar a assistência adequada. 

Para Bohomol e Ramos (2007), o fato de ser a ponta final do processo 

determina na enfermagem temor em relação aos julgamentos e às possíveis 

reações e punições. Entretanto, é importante que os profissionais que compõem 

esta equipe tenham consciência de quão relevante é o registro e a notificação dos 

erros para que estes possam servir de exemplo e assim, determinar manejo correto 

nas etapas do sistema de medicação que são atribuições da enfermagem 

(FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013). 

De acordo com Camerini e Silva (2011), a abordagem de erros é 

fundamental para mudanças no processo de trabalho e, consequentemente, da 

cultura institucional e profissional na enfermagem, incentivando ações não punitivas 

e a correção de aspectos falhos. Ainda, é preciso o conhecimento de que para 

superar estes problemas e falhas da assistência à saúde, a chave é a criação de 

uma cultura sem culpa e baseada na vigilância do cuidado. 

A enfermagem e sua equipe devem atuar respeitando os aspectos éticos 

e legais da profissão, realizando uma assistência baseada na cultura de segurança 

do paciente, determinando um cuidado adequado ao paciente, familiares e equipe 

de saúde (SANTANA, et al., 2012). 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

  

Estudo transversal, descritivo, com abordagem mista (quali-quantitativa) em 

etapas do sistema de medicação com foco na Segurança do Paciente em um hospital 

de ensino utilizando o método de análise fotográfica. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O local de escolha para realização deste estudo foi o Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), nas unidades de internação (enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva 

Geral e Cardiológica).  

O referido hospital está localizado no Distrito Sanitário Leste do município 

de Natal/Rio Grande do Norte (RN), possui unidades de internação, serviços 

ambulatoriais de alta complexidade, unidades de terapia intensiva, unidade de 

hemodinâmica, sendo integrado à rede do SUS através da Lei Orgânica nº 

8.080/1990 (BRASIL, 1990). No cenário do RN, o HUOL desempenha um papel 

significativo nos sistemas de educação e saúde, sendo um dos maiores e mais 

importantes hospitais públicos prestadores de serviços ao SUS, inserido como 

referência de média e alta complexidades em diversas áreas, além de ser uma 

unidade referenciada para as urgências cardiológicas para o referido Sistema. 

É importante ressaltar que este hospital passou por mudanças estruturais 

durante a realização do estudo, de modo que a captura das imagens ocorreu nas 

antigas instalações e a etapa de aplicação do questionário foi desenvolvida nos 

novos ambientes assistenciais. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Os sujeitos do estudo foram os 42 enfermeiros das unidades de internação 

do hospital de ensino, de acordo com a escala fornecida pela diretoria de enfermagem. 

Como critérios de elegibilidade foram considerados os enfermeiros servidores públicos, 

dentre eles profissionais lotados nas unidades, como também os que atuavam nestes 
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setores como forma de suprir as necessidades do quadro de enfermeiros; e que 

aceitaram participar do estudo. 

A amostra foi do tipo não probabilística intencional. Todos os enfermeiros 

que compuseram a população foram arrolados, no entanto, a amostra final foi de 34 

profissionais que aceitaram livremente participar do estudo. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

As determinações da Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), revisadas pela Resolução nº 466/2012 (CNS), foram legalmente 

cumpridas, respeitando os aspectos éticos das pesquisas com seres humanos. 

Anteriormente ao início do estudo, foi obtida a autorização formal do hospital de ensino 

através do Termo de Anuência e preenchimento da declaração da instituição pelo 

responsável de ensino, pesquisa e extensão. Após esse consentimento, o protocolo de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), obtendo o parecer favorável com 

certificado para apreciação ética (0098.0.051.294-11) (ANEXO A). 

Na primeira fase do estudo, para a captura das fotografias referentes ao 

sistema de medicação, os profissionais da equipe de enfermagem tiveram que assinar 

um Termo para autorização do uso de imagem (APÊNDICE A). Na segunda fase, que 

consistiu do arrolamento dos sujeitos para preenchimento do questionário, os 

enfermeiros das unidades de internação tiveram que ser legalmente capacitados, ou 

seja, maiores de 18 anos e assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B). 

É importante salientar que esta pesquisa também seguiu os seguintes 

aspectos: princípio da autonomia, respeitando a escolha dos sujeitos do estudo em 

participar, continuar, interromper ou desistir a qualquer momento; princípio da 

beneficência; princípio da não maleficência, comprometimento com o mínimo de danos 

possível; princípios de justiça e equidade. Ainda, as questões éticas foram observadas 

em todos os momentos do estudo, ou seja, nos relacionamentos entre os 

pesquisadores e os sujeitos, mantendo o sigilo e o anonimato dos participantes. 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

  



30 
 

Neste estudo, as variáveis compuseram um instrumento (APÊNDICE C) 

do tipo questionário estruturado, dividido em perfil sócio profissional; e Digital 

Photography Scoring Tool (DPST), o qual foi composto das questões: a) avaliação 

geral da área fotografada em relação à segurança do paciente no sistema de 

medicação; b) avaliação da segurança do ambiente apresentado na fotografia 

através da escolha de um número entre 1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro). 

Estas variáveis, as opções de resposta e suas tipologias foram apresentadas no 

Quadro 02. 

 

Quadro 02: Tipologia das variáveis do perfil sócio profissional e do Digital 

Photography Scoring Tool. Natal/RN, 2013. 

Caracterização Sócio Profissional 

Variável Opções Tipologia 

Idade Em anos Quantitativa Discreta 

Sexo Masculino/Feminino Qualitativa Nominal 

Grau de Escolaridade 

Graduação/ 

Especialização/ Mestrado/ 

Doutorado 

Qualitativa Nominal 

Especialidade Qual? Qualitativa Nominal 

Tempo de trabalho no local 

do estudo 
Em anos Quantitativa Discreta 

Outros vínculos Sim/Não Qualitativa Nominal 

Se anterior sim, quantos? - Quantitativa Discreta 

Conhecimento sobre o tema 

Segurança do Paciente 
Sim/Não Qualitativa Nominal 

Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital 

Variável Opções Tipologia 

Avaliação geral da área 

fotografada 
Questão aberta Qualitativa Nominal 

Avaliação da segurança do 

ambiente apresentado na 

fotografia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quantitativa Discreta 

Fonte: Dados próprios do estudo. 



31 
 

A variável dependente do estudo foi o sistema de medicação, abordando 

as etapas nas quais a enfermagem atua direta ou indiretamente, considerando as 

definições: 

 Prescrição: ordem escrita relacionada ao tratamento de um paciente, 

datada e assinada por um médico (SILVA; SILVA; VIANA, 2008). 

 Dispensação: distribuição/fornecimento de medicamentos ao 

consumidor a título remunerado ou não (BRASIL, 1999). 

 Armazenamento: acondicionamento dos medicamentos nos postos de 

enfermagem em armários ou gavetas após dispensação; devendo ser protegidas 

contra a entrada de poeira, animais e etc (BRASIL, 2003). 

 Preparo: separação e preparação dos medicamentos, recomendando-

se seguir a prescrição médica, normas de assepsia, protocolos e acesso facilitando 

diante de dúvidas (FASSARELLA; BUENO; SOUSA, 2013). 

 Administração: ato de dar ou aplicar ao paciente um medicamento 

previamente prescrito, utilizando-se técnicas específicas previamente recomendadas 

(BRASIL, 2003). 

 Descarte de perfurocortantes: eliminação dos perfurocortantes em 

recipientes resistentes, respeitando a capacidade de preenchimento, sendo proibido 

o esvaziamento (BRASIL, 2004). 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados, utilizou-se a Técnica de Análise Fotográfica de 

Patrícia Marck (2005-2006), a qual consiste no uso da fotografia digital, proveniente 

do desenvolvimento do Digital Photography Scoring Tool (DPST) do Programa de 

Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, 

Canadá (2005-2006), em parceria com outros investigadores do Programa de 

Pesquisa e Restauração em Sistemas Modernos de Saúde. 

Para Neiva-Silva e Koller (2002), a fotografia é um tipo de imagem usada 

com objetivo de pesquisar os significados que o homem a atribui, investigando-a 

através de técnicas de registro, feedback, modelo ou fotografia do autor. 

A coleta dos dados ocorreu em duas fases. Inicialmente foi realizada a 

captura das fotografias de forma aleatória referentes ao sistema de medicação nas 

etapas em que a enfermagem atua, utilizando o equipamento fotográfico Sony 
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Cybershot (7.2 megapixels, zoom óptico 4x, ISO 3200). As imagens foram captadas 

pela própria pesquisadora nas unidades de internação, em novembro e dezembro de 

2011, nos períodos matutino e vespertino, resultando em 282 imagens, as quais 

foram arquivadas no computador e protegidas com senha. Tomou-se o cuidado para 

não afetar a rotina de trabalhos nos setores.  

Posteriormente, realizou-se a seleção e tratamento das fotografias 

digitais. As imagens desfocadas e sem condições de uso foram descartadas, 

selecionando-se 10 imagens (APÊNDICE D) aleatoriamente utilizando o programa 

Microsoft Excel 2010, por meio do recurso aleatórioentre. Estas fotografias 

receberam tratamento para preservar o anonimato dos profissionais e pacientes 

fotografados e foram reveladas, organizadas e enumeradas em pasta fichário. 

Na segunda fase, primeiramente os enfermeiros foram apresentados ao 

estudo, seu objetivo geral e características do método de análise fotográfica. Em 

seguida, os profissionais que aceitaram participar da pesquisa, mediante assinatura 

do TCLE, responderam ao questionário de coleta dos dados (APÊNDICE C), dividido 

em perfil sócio profissional e DPST, analisando as 10 imagens selecionadas na fase 

anterior. Os enfermeiros foram arrolados nos seus setores de trabalho, nos meses 

de fevereiro e março de 2013, durante os períodos matutino, vespertino e noturno. 

Entre os participantes do estudo, alguns responderam na primeira abordagem, 

enquanto outros agendaram os horários para a realização da coleta dos dados. É 

importante destacar que enquanto o profissional respondia ao questionário não 

houve comunicação entre o participante e o pesquisador para esclarecimentos que 

pudessem interferir na pesquisa. 

Cabe salientar que durante a realização do estudo, o hospital de ensino 

passou por modificações nas instalações físicas. Este fato foi considerado para a 

ocorrência da segunda fase da coleta dos dados. 

No que concerne ao método de pesquisa, seu uso justificou-se já que 

permitiu aos pesquisadores uma visualização real dos dados coletados, o que 

possibilitou a realização de uma análise válida e confiável acerca da Segurança do 

Paciente no sistema de medicação. Salienta-se que foi um estudo pioneiro na UFRN 

na área da enfermagem, havendo registro do uso desta técnica apenas no 

Atendimento Pré-Hospitalar Móvel na referida instituição de ensino. 
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4.7 REGISTRO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Finalizada a coleta dos dados, as respostas dos enfermeiros contidas nos 

instrumentos foram transcritas para arquivos protegidos e cada enfermeiro foi 

enumerado de 1 a 34. O perfil sócio profissional dos participantes do estudo foi 

digitado em uma planilha no Microsoft Excel 2010 e, em seguida, analisado por meio 

da estatística descritiva (frequências absolutas e relativas).  

A questão aberta “a” do DPST foi digitada e organizada no programa 

Microsoft Word 2010 em 10 arquivos enumerados de fotografia 1 a 10. Para análise 

das respostas emergidas da questão “a”, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo para categorização dos dados. 

Na pré-análise, o material foi organizado e após leitura flutuante, os 

índices foram identificados de acordo com os temas mais frequentes na avaliação 

dos enfermeiros acerca das fotografias. Em seguida, realizou-se a exploração das 

informações, agrupando as características comuns das falas dos profissionais, 

seguindo um critério semântico. Disto, resultaram categorias específicas para cada 

fotografia, demonstrando a avaliação geral da área fotografada em relação à 

segurança do paciente no sistema de medicação. Posteriormente, buscou-se 

estabelecer relação entre as categorias emergidas na pesquisa com a 

fundamentação científica para interpretação dos dados organizados, sendo aplicada 

a estatística descritiva simples - frequências absolutas e relativas (BARDIN, 2009). 

Para nomear as falas dos enfermeiros foi utilizando a letra “E” seguida do 

número atribuído a estes profissionais durante a realização da coleta dos dados. 

Tratando-se da questão fechada “b”, as respostas obtidas da avaliação da 

segurança do ambiente apresentado na fotografia através da escolha de um número 

entre 1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro) foram transportadas do programa 

Microsoft Excel 2010 para Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 

20.0 (licença temporária).  

Neste software, os dados foram tratados utilizando medida de tendência 

central (média aritmética) e de dispersão (desvio padrão), como também valor de 

mínimo e de máximo. Além disto, as repostas oriundas desta questão foram 

mensuradas e adaptadas a Escala de Likert para análise. Trata-se de um tipo de 

escala bastante utilizada em questionários para pesquisas de opinião. Segundo 

Mattar (2001), esta escala apresenta construção simples e as possibilidades de 



34 
 

resposta permitem determinar a opinião dos respondentes. Os escores de 1 a 10 

foram representados através de cinco graus de variação, que compuseram a escala: 

 Grau 1 (pontuação 1 e 2) – Inseguro Totalmente (IT);  

 Grau 2 (pontuação 3 e 4) – Inseguro (I);  

 Grau 3 (pontuação 5 e 6) – Seguro Parcialmente (SP);  

 Grau 4 (pontuação 7 e 8) – Seguro (S);  

 Grau 5 (pontuação 9 e 10) – Seguro Totalmente (ST). 

Os dados resultantes desta pesquisa foram apresentados de forma 

descritiva, como também através de figuras e quadros. Estes foram discutidos a luz 

da literatura, através de diálogo entre autores, corroborando ou contradizendo os 

achados do estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Esta seção foi composta por manuscritos resultantes dos dados 

coletados, sendo possível descrever os achados e discuti-los por meio da literatura. 

É importante destacar que estes estudos serão submetidos à periódicos de impacto 

científico para a enfermagem. 

 

ARTIGO 1: SEGURANÇA DO PACIENTE: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 

MEDICAÇÃO POR ENFERMEIROS UTILIZANDO A ANÁLISE FOTOGRÁFICA. 

Manuscrito nas normas para publicação (Anexo B) na Revista Texto e Contexto 

Enfermagem. Qualis A2. 

 

ARTIGO 2: SEGURANÇA DO PACIENTE NO SISTEMA DE MEDICAÇÃO: 

AVALIAÇÃO DAS ETAPAS DE DISPENSAÇÃO E ARMAZENAMENTO POR 

ENFERMEIROS. Manuscrito nas normas para publicação (Anexo C) na Revista da 

Escola de Enfermagem da USP. Qualis A2. 

 

ARTIGO 3: SEGURANÇA DO PACIENTE: AVALIAÇÃO DO PREPARO E DA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS. Manuscrito nas 

normas para publicação (Anexo D) na Revista Eletrônica de Enfermagem. Qualis B1. 
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5.1 SEGURANÇA DO PACIENTE: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MEDICAÇÃO 

POR ENFERMEIROS UTILIZANDO A ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MEDICAÇÃO POR 

ENFERMEIROS UTILIZANDO A ANÁLISE FOTOGRÁFICA 
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RESUMO: O estudo objetivou identificar como enfermeiros avaliam a Segurança do 

Paciente no sistema de medicação através da análise fotográfica. Estudo descritivo e 

quantitativo desenvolvido em um hospital de ensino no Rio Grande do Norte (Brasil), com 

amostra de 34 enfermeiros das unidades de internação. A coleta dos dados utilizou o método 

fotográfico (Técnica de Análise Fotográfica e Digital Photography Scoring Tool, 

Universidade de Alberta/Canadá). Neste estudo, abordou-se a avaliação da segurança em 10 

fotografias através da escolha de um número entre 1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro), 

analisando-as através da Escala de Likert. Adaptando os escores atribuídos à escala, foi 

possível identificar entre as fotografias: três Totalmente Inseguras (Grau 1), três Inseguras 

(Grau 2), três Seguras Parcialmente (Grau 3) e uma Segura (Grau 4). O estudo evidencia 

fragilidades no sistema de medicação, o que exige que a enfermagem revise seu processo de 

trabalho para prevenir os erros, fundamentando o cuidado na Segurança do Paciente. 

Descritores: Enfermagem, Segurança do Paciente, Sistemas de Medicação. 

 

PATIENT SAFETY: NURSES’ EVALUATION OF THE MEDICATION SYSTEM 

THROUGH PHOTOGRAPHIC ANALYSIS 

 

ABSTRACT: This study aimed to identify how nurses assess Patient Safety in the 

medication system through photographic analysis. A descriptive and quantitative study 

conducted in a teaching hospital in Rio Grande do Norte, Brazil, with a sample of 34 nurses 

from inpatient units. Data collection used the photographic method (Photographic Analysis 

Technique and Digital Photography Scoring Tool, University of Alberta/Canada). This study 

addressed the safety assessment in 10 photographs by choosing a number in a scale from 1 

(very unsafe) to 10 (very safe), analyzing them through the Likert Scale. By adapting the 

scores attributed to the scale, we were able to identify among the photographs: three Totally 

Unsafe (Level 1), three Unsafe (Level 2), three Partially Safe (Level 3), and one Safe (Level 

4). The study highlights the weaknesses in the medication system, which requires that nursing 

review its work process to prevent errors, basing the care on Patient Safety. 

Descriptors: Nursing, Patient Safety, Medication Systems. 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE: EVALUACIÓN DE LO SISTEMA DE 

MEDICAMENTOS PARA ENFERMEROS UTILIZANDO EL ANÁLISIS DE 

IMAGEN 

RESUMEN: Tuvo como objetivo identificar cómo los enfermeros evalúan la seguridad del 

paciente en el sistema de medicamentos a través de análisis fotográfico. Estudio descriptivo y 

cuantitativo realizado en un hospital universitario de Rio Grande do Norte (Brasil), con una 

muestra de 34 enfermeros de las unidades de hospitalización. La recolección de datos utiliza 

el método fotográfico (Análisis Técnico fotográfico y Digital Photography Scoring Tool, 

Universidad de Alberta/Canadá). Este estudio abordó la evaluación de la seguridad en 10 

fotografías por la elección de un número entre 1 (muy inseguro) a 10 (muy seguro) , análisis 

de los mismos a través de la escala de Likert. Adaptación de las puntuaciones atribuidas a la 

escala pudo identificar entre las fotografías: tres Totalmente Inseguro (Grado 1) tres Inseguro 

(Grado 2), tres Parcialmente Seguro (Grado 3) y una Segura (Grado 4). El estudio pone de 

relieve las debilidades en el sistema de medicamentos, lo que requiere que la enfermería 

revisar su proceso de trabajo para evitar errores, basando la atención sobre la Seguridad del 

Paciente. 

Descriptores: Enfermería, Seguridad del Paciente, Sistemas de Medicación. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Segurança do Paciente vem sendo tema de destaque na área da saúde, o que culmina 

com o desenvolvimento de estudos e, consequentemente, de evidências científicas.
1 

O 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) 

define que a Segurança do Paciente pode ser compreendida como ações para evitar, prevenir e 

reduzir os erros resultantes do cuidado à saúde.
2
 

Em virtude do panorama preocupante relacionado aos erros na assistência, em 2004 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, programa este lançado com intuito de garantir que o atendimento à saúde 

desempenhado pelos países membros fosse de qualidade e seguro em todo o mundo. Além 

disto, esta aliança propôs diretrizes e estratégias para embasar as pesquisas científicas.
1-3

 

Mais recentemente, em 2013, o Ministério da Saúde (MS) juntamente a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criaram, através da Portaria nº 529 do MS, de 1º 

de abril de 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Tal programa 

apresenta como objetivo geral, de acordo com seu Art. 2º, “contribuir para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional”, 

corroborando para a realização de uma assistência centrada na prevenção e redução de erros.
4
 

Neste contexto de segurança, o sistema de medicação merece real atenção, já que os 

erros relacionados aos medicamentos representam um desafio de saúde pública, afetando 

principalmente, os pacientes em ambientes hospitalares.
5 

Estes erros de medicação podem 
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determinar inúmeras consequências: para os pacientes, agravos à saúde e alterações clínicas; 

para o sistema, aumento do tempo de internação e elevação dos custos com procedimentos.
3
 

O NCCMERP conceitua que o erro de medicação "é qualquer evento evitável que 

pode causar ou levar ao uso de medicamentos inadequados ou dano ao paciente, enquanto a 

medicação está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor”. É imperioso 

salientar que estes erros podem ocorrer em todo o sistema de medicação, incluindo a 

prescrição, dispensação, administração e o monitoramento dos pacientes.
2 

Os erros relacionados aos medicamentos são classificados como eventos adversos 

evitáveis, estando frequentemente presentes na realidade hospitalar; em média, em um 

paciente hospitalizado ocorre, pelo menos, um erro de medicação/dia.
6 

A Harvard Medical 

Pratice realizou uma pesquisa em instituições hospitalares relacionada aos eventos adversos e 

identificou que os erros de medicação ocorrem em uma proporção de um para cada cinco 

evento, sendo assim, os que mais acometem os pacientes nos serviços de saúde.
7 

 Diante disto, percebe-se que este sistema é complexo, composto por processos que 

demandam uma equipe multidisciplinar, envolvendo atividades de diversos profissionais.
8 

Nesta equipe de saúde, destaca-se a enfermagem como sujeito ativo nas instituições 

hospitalares e como último elo da cadeia, podendo assim, atuar de forma a evitar os erros.
9
 No 

cenário desta profissão, a preocupação com a Segurança do Paciente também está presente e 

pode ser evidenciada pelo movimento social que em 2008 culminou com a Rede Brasileira de 

Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), objetivando cuidados seguros.
1 
 

 Considerando que a enfermagem está envolvida diretamente no sistema de medicação, 

este estudo justifica-se já que a avaliação da Segurança do Paciente nas etapas deste sistema 

por enfermeiros auxilia para a identificação de possíveis riscos. Além disto, contribui, 

consequentemente, para que os profissionais conheçam e realizem uma reflexão crítica de 

suas práticas diárias relacionadas aos medicamentos e desenvolvam uma assistência de 

qualidade, competente e criativa, baseada nos princípios de segurança. 

 Com este estudo e a divulgação dos resultados, espera-se contribuir para o campo 

científico da enfermagem com a discussão acerca da Segurança do Paciente em etapas do 

sistema de medicação, já que, apesar das pesquisas voltadas para esta área, nos dias hodiernos 

os pacientes ainda estão expostos aos riscos de sofrerem erros nos hospitais.
10 

Frente à 

importância desta temática, este estudo objetivou identificar como enfermeiros avaliam a 

Segurança do Paciente no sistema de medicação através da análise fotográfica. 

 

 



39 
 

MÉTODOS 

 Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, desenvolvido em um 

hospital de ensino no Rio Grande do Norte/RN, Brasil. A população foi composta pelos 

enfermeiros das unidades de internação do referido hospital, a qual consistiu em 42 enfermeiros. 

Todos os sujeitos foram arrolados, no entanto, constituiu uma amostra do tipo não probabilística 

intencional, resultando em 34 profissionais. Os critérios de elegibilidade utilizados foram ser 

enfermeiro servidor público no referido hospital e aceitar participar livremente da pesquisa. 

As determinações da Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

revisadas pela Resolução nº 466/2012 (CNS), foram legalmente cumpridas, respeitando os 

aspectos éticos das pesquisas com seres humanos, obtendo o parecer com certificado de 

apreciação ética (0098.0.051.294-11).
11-12 

Para coleta dos dados, utilizou-se o método fotográfico através da Técnica de Análise 

Fotográfica adaptada de Patrícia Marck, a qual consiste no uso da fotografia digital 

proveniente do desenvolvimento do Digital Photography Scoring Tool (DPST) do Programa 

de Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá, 

em parceria com outros investigadores do Programa de Pesquisa e Restauração em Sistemas 

Modernos de Saúde.
13 

Este processo de coleta desenvolveu-se em duas fases. 

Inicialmente foi realizada a captura das fotografias de forma aleatória, no período de 

novembro e dezembro de 2011, em etapas que fazem parte deste sistema, utilizando o 

equipamento fotográfico Sony Cybershot (7.2 megapixels, zoom óptico 4x, ISO 3200), 

resultando em 282 imagens que foram arquivadas no computador e protegidas com senha. 

Posteriormente, realizou-se a seleção e tratamento das fotografias digitais, as quais foram 

reduzidas a 10 imagens aleatoriamente utilizando o programa Microsoft Excel 2010 (recurso 

aleatórioentre). Estas fotografias receberam tratamento para preservar o anonimato dos 

profissionais e pacientes fotografados e foram reveladas, organizadas e enumeradas em pasta 

fichário. 

Na segunda fase, os enfermeiros foram apresentados ao estudo, seu objetivo geral e 

características do método de análise fotográfica.  Em seguida, mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os enfermeiros responderam ao questionário 

estruturado de coleta dos dados, dividido em perfil sócio profissional e DPST. Os sujeitos 

foram abordados nos setores de trabalho, durante ou após os turnos de plantão, nos meses de 

fevereiro e março de 2013. É importante destacar que não houve comunicação entre o 

profissional e o pesquisador para esclarecimentos que pudessem interferir na pesquisa. 
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O DPST foi composto das questões: a) descrição da avaliação geral da área 

fotografada em relação à segurança do paciente no sistema de medicação; b) avaliação da 

segurança da cena apresentada na fotografia através da escolha de um número entre 1 (muito 

inseguro) e 10 (muito seguro).  

Neste estudo, foi utilizada a questão “b” e o tratamento dos dados foi realizado no 

Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0 (licença temporária), 

utilizando medida de tendência central (média aritmética) e de dispersão (desvio padrão), 

como também valor de mínimo e de máximo. Em seguida, os dados foram adaptados a Escala 

de Likert para análise. Assim, os escores de 1 a 10 foram representados através de cinco graus 

de variação, que compuseram a escala: Grau 1 (pontuação 1 e 2) – Inseguro Totalmente (IT); 

Grau 2 (pontuação 3 e 4) – Inseguro (I); Grau 3 (pontuação 5 e 6) – Seguro Parcialmente 

(SP); Grau 4 (pontuação 7 e 8) – Seguro (S); e Grau 5 (pontuação 9 e 10) – Seguro 

Totalmente (ST). 

 Os dados resultantes foram apresentados de forma descritiva, como também através de 

figuras, quadros e discutidos com base na literatura. 

 

RESULTADOS 

No que concerne ao perfil sócio profissional, os enfermeiros do estudo foram 

predominantemente do sexo feminino, correspondendo a 31 profissionais (91,2%). A idade destes 

participantes variou entre o mínimo de 23 anos e o valor máximo de 65, sendo estas categorizadas 

em quatro faixas etárias: 23-33 (8 – 23,5%); 34-43 (14 – 41% ); 44-53 (5 – 15% ); 54-65 (7 – 

20,5%). 

Tratando-se da escolaridade destes profissionais, 19 (55,9%) enfermeiros eram 

especialistas, sendo oito na assistência, oito na gestão e três na educação; 10 (29,4%) 

possuíam mestrado, sendo nove na área da enfermagem e um na saúde coletiva; 2 (5,9%) 

fizeram residência em enfermagem e 3 (8,8%) possuíam apenas a graduação em enfermagem. 

A instituição estimula a formação, no entanto, nenhum dos enfermeiros apresentou doutorado. 

Referindo-se ao tempo de serviço, este variou de menos de um ano até 36 anos, com destaque 

o período de 10 a 18 anos de serviço, correspondendo a 11 (32,3%) profissionais.  

Em relação aos vínculos empregatícios, 29 (85,3%) enfermeiros afirmaram atuar 

exclusivamente no referido hospital. Os outros 5 (4,7%) profissionais possuíam dois ou mais 

vínculos em outras instituições de saúde. Acerca do conhecimento destes profissionais sobre o 

tema Segurança do Paciente, quase todos responderam que conheciam a temática, o que 

caracterizou um total de 31 (91,2%) enfermeiros. Assim, apenas 3 (8,8%) participantes 
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disseram que não conheciam sobre o assunto. Para a compreensão da avaliação da segurança 

das fotografias, este estudo considerou a descrição das imagens apresentadas no Quadro 01. 

Quadro 01: Descrição das fotografias utilizadas no estudo. Natal/RN, 2013. 

Fotografias Descrição 

 

Fotografia 1 

Dispensação dos medicamentos prescritos para as 24 horas, em doses 

unitárias. Entrega realizada pela farmácia e recebida pela enfermagem, de 

acordo com a prescrição médica, em uma das unidades de internação. 

Fotografia 2 Dispensação dos medicamentos prescritos para as 24 horas, em doses 

unitárias. Entrega realizada pela farmácia e recebida pela enfermagem, de 

acordo com a prescrição médica, em uma das unidades de internação. 

Fotografia 3 Prescrição médica digitalizada para 24 horas referente a um paciente 

internado. Acréscimos manuais realizados por médicos assistenciais. 

 

Fotografia 4 

Armazenamento em uma das unidades de internação. Carro com gavetas 

de plástico, móveis e enumeradas para armazenamento dos medicamentos 

de acordo com os leitos; gavetas maiores para soros fisiológicos. 

 

Fotografia 5 

Gaveta de madeira com divisórias para o armazenamento de 

medicamentos psicotrópicos em excesso, sem uso de chaves, permitindo 

livre acesso. Mistura de medicamentos nas divisórias. 

 

Fotografia 6 

Separação e preparo prévio dos medicamentos prescritos para o turno da 

manhã. Os fármacos de administração via oral em copos de plástico com 

etiquetas adesivas para identificação; os de via endovenosa, a ampola e a 

água bidestilada agrupadas e identificadas com etiqueta adesiva. 

Fotografia 7 Separação prévia do medicamento para preparo/administração. 

Identificação com etiqueta adesiva (informações do paciente e preparo). 

 

Fotografia 8 

Administração de medicamento endovenoso em acesso venoso periférico 

em membro superior direito pela técnica de enfermagem sem uso de 

equipamento de proteção individual (EPI). Paciente em uma cadeira. 

 

Fotografia 9 

Administração de medicamento endovenoso em acesso venoso periférico 

em membro superior esquerdo pela técnica de enfermagem com uso de 

EPI. Paciente acomodado no leito. 

 

Fotografia 10 

Descarte de seringas na caixa de perfurocortante. A caixa encontra-se mal 

fechada e com seringas saindo pela entrada do recipiente. 

Fonte: Dados próprios do estudo. 
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Considerando os escores de 1 a 10 que foram atribuídos pelos enfermeiros ao avaliarem 

cada fotografia quanto a sua segurança, foi calculado, utilizando o SPSS (20.0), os valores de 

mínimo e máximo, a média aritmética e o desvio padrão de cada imagem (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Avaliação estatística e classificação de Likert das fotografias. Natal/RN, 2013. 

Fotografia 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 

Escala de Likert 

Grau Classificação 

1 2 10 6,56 2,21 3 Segura 

Parcialmente 

2 1 9 5,03 2,20 2 Insegura 

3 2 10 5,29 2,00 3 Segura 

Parcialmente 

4 1 10 4,74 2,17 3 Segura 

Parcialmente 

5 1 6 3,53 1,52 2 Insegura 

6 1 7 3,12 1,77 1 Insegura 

Totalmente 

7 1 9 3,47 2,21 1 Insegura 

Totalmente 

8 1 8 4,44 2,13 2 Insegura 

9 1 10 7,00 2,22 4 Segura  

10 1 9 3,15 2,37 1 Insegura 

Totalmente 

Fonte: Dados próprios do estudo. 

 

No que se refere aos valores de mínimo e de máximo, as imagens obtiveram variações nas 

suas avaliações, podendo destacar que a de menor variação de escores foi a fotografia 5, avaliada 

pelos enfermeiros com os escores entre o mínimo de 1 e máximo de 6. 

 Visualizou-se que a fotografia 9 obteve a maior média aritmética (7,00), sendo a 

imagem considerada mais segura na avaliação dos enfermeiros. A fotografia 6 foi a de menor 

média (3,12), o que significou que os profissionais, em sua maioria, a consideraram como a 

mais insegura. Isto pode ser comprovado levando em consideração a moda dos escores destas 

imagens, nas quais os valores que mais se repetiram foi 7 e 1, respectivamente. 
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 Em relação ao desvio padrão, foi possível identificar que a fotografia 10 obteve o 

maior valor (2,37), o que significa que houve maior variação de respostas acerca da avaliação 

da segurança do ambiente da imagem. A imagem 5 foi a de menor valor de desvio (1,52), 

caracterizando menor variação de respostas e maior concordância entre os profissionais. 

 Ainda no que se referem às avaliações dos enfermeiros acerca das fotografias, estas 

foram classificadas de acordo com a Escala de Likert em 5 graus (Tabela 01). Com isso, 

identificou-se que: 3 fotografias foram consideradas Totalmente Inseguras (Grau 1); 3 

Inseguras (Grau 2); 3 Seguras Parcialmente (Grau 3) e uma fotografia Segura (Grau 4). 

Nenhuma destas imagens foi considerada de Grau 5, isto é, Segura Totalmente. 

A fotografia 1 foi classificada como Segura Parcialmente de acordo com 11 (32,3%) 

enfermeiros que atribuíram o escore 5 ou 6 na sua avaliação. A segunda imagem foi 

considerada como Insegura por 11 (32,3%) profissionais que a avaliaram com os valores de 3 

ou 4. Referindo-se às imagens 3 e 4, estas foram classificadas como Seguras Parcialmente por 

11 (32,3%) e 12 (35,3%) participantes, respectivamente. A quinta fotografia foi considerada 

Insegura por 14 (41,2%) enfermeiros que avaliaram a cena entres os escore de 3 ou 4. As 

imagens 6 e 7, respectivamente, foram classificadas como Inseguras Totalmente por 16 (47%) 

e 15 (44,1%) profissionais. A fotografia 8 foi considerada como Insegura segundo 12 (35,3%) 

enfermeiros. A nona imagem foi a única classificada como Segura de acordo com a avaliação 

de 14 (41,2%) participantes que a avaliaram utilizando o escore de 7 ou 8. E por fim, a 

imagem 10 foi considerada como Insegura Totalmente segundo 18 (53,0%) profissionais. 

 

DISCUSSÃO 

 A Segurança do Paciente e suas premissas determinam uma nova forma de compreender, 

atuar e gerenciar a assistência, não apenas pelos profissionais envolvidos nos cuidados, mas 

também pelos gestores e responsáveis pela elaboração de políticas públicas de saúde no que 

concerne aos erros.
14 

Na prática da enfermagem, é imprescindível que o atendimento 

desenvolvido seja de qualidade e seguro. Isto porque, além de ser um direito legalmente 

estabelecido, os pacientes quando submetidos ao ambiente hospitalar esperam ter seus problemas 

resolvidos mediante cuidados bem realizados.
15 

A enfermagem atua diretamente nas etapas finais do sistema de medicação: preparo e 

administração dos medicamentos prescritos. Neste estudo, a fotografia 6 (Figura 01) retratou a 

etapa de separação e preparo, sendo considerada pelos enfermeiros como a mais insegura, já que 

obteve a menor média aritmética, o que condiz com a classificação na Escala de Likert a qual foi 

Insegura Totalmente. 
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Mesmo sendo um procedimento complexo, a enfermagem, muitas vezes, realiza o preparo 

dos medicamentos como uma atividade simples, dificultando a prevenção dos erros e a segurança 

na terapia medicamentosa.
9
 Os fármacos devem ser preparados no momento correto, já que 

realizar esta atividade antecipadamente pode gerar muitos riscos, como troca de medicamentos e 

alteração do efeito terapêutico.
15 

 

 

Figura 01: Fotografia 6 - imagem mais insegura na avaliação dos enfermeiros. Natal/RN, 2013. 

 

Cabe destacar que a enfermagem tem o cuidado como sua essência e defende que a 

assistência seja embasada na qualidade e na segurança, como, por exemplo, na administração de 

medicamentos.
10 

A fotografia 9 (Figura 02) evidenciou a realização deste procedimento e, neste 

estudo, foi a imagem que obteve a maior média aritmética, demonstrando que foi avaliada pelos 

profissionais como a mais segura, o que corrobora com a Escala de Likert, sendo a única imagem 

classificada como Segura (S). 
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Figura 02: Fotografia 9 - imagem mais segura na avaliação dos enfermeiros. Natal/RN, 2013. 

 

No Brasil, a administração de medicamentos é legalmente uma atribuição da enfermagem 

e, dentre as responsabilidades desta equipe, é considerada como umas das mais importantes, o que 

exige que este procedimento seja desenvolvido de modo seguro, a fim de prevenir a ocorrência de 

erros.
16-17 

É importante ressaltar que esta prática é quase sempre desenvolvida por profissionais de 

nível médio, como visualizado na Figura 02. No entanto, requer além de orientação e supervisão 

do enfermeiro, atuação deste profissional junto ao paciente para atender suas necessidades.
16

 

Muitas vezes, percebe-se o despreparo dos profissionais e a falta de atenção à técnica e às 

condutas de segurança.
16 

Um instrumento utilizado internacionalmente na enfermagem para 

diminuir os erros é a regra dos “Nove Certos”: paciente certo, confirmando o nome do paciente 

antes da administração; medicamento certo, verificando a prescrição e diante de dúvidas não se 

deve realizar o procedimento; via certa, comprovando qual via de administração; hora certa, para 

garantia dos efeitos terapêuticos esperados; dose certa, comparando a prescrita com a dosagem no 

rótulo do medicamento; documentação certa, checando por escrito a administração ou qualquer 

evento ocorrido; ação certa, confirmando que o medicamento foi prescrito pela razão correta; 

forma certa, já que o mesmo medicamento pode se apresentar de várias formas; e monitoramento 

certo, observando o paciente para identificação do efeitos esperado e/ou de eventos adversos.
15 

É importante ressaltar que esta regra não garante que os erros durante a administração dos 
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medicamentos não vão ocorrer, mas auxilia para o desenvolvimento de um cuidado adequado 

baseado em uma assistência efetiva e segura.
15 

Ainda para garantia da segurança, um aspecto de destaque na Figura 02 é o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo profissional de enfermagem que administra o 

medicamento. O uso do EPI, neste caso a luva, além de proteger o paciente, serve como aliado 

dos profissionais envolvidos nos procedimentos, funcionando como barreira para a prevenção de 

acidentes.
18 

Por atuar principalmente nestas etapas finais, a enfermagem funciona como elo final. Esta 

situação faz com que muitos dos erros cometidos durante todo o sistema sejam atribuídos aos 

profissionais de enfermagem, além de que a responsabilidade aumenta, já que podem ser a última 

chance de evitar o erro e garantir a segurança na assistência.
19

 

 Em relação à fotografia 10 que obteve maior valor de desvio padrão e assim, maior 

divergência de respostas, resultando a classificação de Likert como Insegura Totalmente (IT), foi 

possível perceber, de acordo com o Quadro 01, que se trata de uma imagem rotineiramente 

encontrada nos serviços de saúde, onde não existe preocupação com o descarte dos 

perfurocortantes. Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) devem ter um gerenciamento correto 

para garantir a qualidade da saúde coletiva.
20

 

Em consonância com Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de 

dezembro de 2004, os materiais perfurocortantes (como agulhas, frascos de ampola, bisturis e 

lancetas) devem ser descartados após o uso ou diante da necessidade específica de descartá-

los em caixas resistentes à ruptura, sendo proibido o reaproveitamento deste recipiente. As 

caixas devem ser descartadas quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou o nível de 

preenchimento ficar a 5cm de distância da entrada do recipiente. Isto evita acidentes e diminui 

os riscos para o profissional e os usuários do serviço de saúde.
21

 

Outra imagem de destaque foi a fotografia 5 que obteve menor valor de desvio padrão, 

evidenciando assim, uma menor variação de respostas entre os profissionais de uma forma 

geral, o que resultou em sua classificação na Escala de Likert como Insegura (I). Como 

descrito no Quadro 01, a fotografia em questão retratou uma gaveta de uma armário de 

madeira, com divisórias onde foram armazenados medicamentos psicotrópicos em excesso no 

setor. No entanto, foi possível perceber mistura dos medicamentos e uma gaveta que não 

possuía chaves, permitindo livre acesso. 

 O estoque de medicamentos em excesso nos postos de enfermagem consiste em uma 

situação que contribui para que os erros ocorram na terapia medicamentosa, em decorrência: 

de perdas dos fármacos que podem estar armazenados em inadequadas condições; de 
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contaminação; de validade vencida, já que pode não haver controle; de trocas de 

medicamentos para pacientes errados; além da possibilidade desses medicamentos serem 

desviados para outras finalidades.
22

 

 Assim, o sistema de medicação é formado por um conjunto de processos que são 

planejados e realizados por uma equipe multiprofissional que desempenha suas atividades 

para restabelecimento da saúde do paciente.
22

 Cabe ao enfermeiro nesta equipe conhecer todo 

o sistema, desde a prescrição até a administração, para assim, identificar os possíveis riscos e 

evitar que os erros ocorram.
7
 

 

CONCLUSÃO 

 Os enfermeiros que participaram deste estudo são predominantemente: do sexo feminino; 

com faixa etária entre 34 e 43 anos de idade; especialistas; com tempo de serviço no hospital de 

ensino de 10 a 18 anos e não possuíam outros vínculos empregatícios. Tratando-se do 

conhecimento sobre Segurança do Paciente, quase todos afirmaram conhecer este tema. 

No que concerne às avaliações dos enfermeiros acerca das fotografias, foi possível 

identificar algumas divergências de avaliação entre os participantes. Percebeu-se que a 

classificação da Escala de Likert corroborou com as médias aritméticas obtidas dos escores 

atribuídos pelos enfermeiros. A avaliação resultou em fotografias Totalmente Inseguras, 

Inseguras, Seguras Parcialmente e Segura, cabendo salientar que não houve uma fotografia 

considerada pelos profissionais, em sua maioria, como Segura Totalmente. 

 Com este estudo foi possível apreender que o sistema de medicação é complexo, 

caracterizado pela atuação de diversos profissionais e marcado por fragilidades. Neste 

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 à prevenção de erros e fundamentando-se assim, nos princípios propostos 

pela Segurança do Paciente. 

 Estudos voltados para o sistema de medicação são de extrema relevância já que o 

conhecimento oriundo das pesquisas pode contribuir para o desenvolvimento de medidas e 

estratégias para a promoção da Segurança do Paciente. 
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5.2 SEGURANÇA DO PACIENTE NO SISTEMA DE MEDICAÇÃO: AVALIAÇÃO 

DAS ETAPAS DE DISPENSAÇÃO E ARMAZENAMENTO POR ENFERMEIROS 
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Resumo:  Objetivou descrever a avaliação dos enfermeiros acerca da Segurança do Paciente 

nas etapas de dispensação e armazenamento dos medicamentos. Tratou-se de estudo 

descritivo, com abordagem mista, realizado nas unidades de internação em um hospital de 

ensino no Rio Grande do Norte (Brasil), com amostra de 34 enfermeiros. A coleta dos dados 

seguiu o método fotográfico, utilizando a Técnica de Análise Fotográfica e Digital 

Photography Scoring Tool da Universidade de Alberta/Canadá. Abordou-se a questão "a" do 

instrumento, utilizando quatro fotografias que retrataram as etapas de dispensação e 

armazenamento do sistema de medicação. Da avaliação dos enfermeiros emergiram categorias 

específicas para cada etapa. Na dispensação, identificou-se: “Conferência adequada”; 

“Conferência inadequada”; “Identificação correta”; “Dispensação em dose unitária” e 

“Ambiente impróprio”. Enquanto do armazenamento: “Armazenamento adequado”; 

“Armazenamento inadequado”; “Risco de troca/desaparecimento” e “Higiene precária”. Os 

enfermeiros identificaram aspectos seguros e inseguros, sendo essencial que estes 

profissionais atuem embasando-se nos preceitos da Segurança do Paciente. 

Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Sistemas de Medicação. 

 

Abstract: Aimed to describe the nurses’ evaluation on Patient Safety in the stages of drug 

disposal and storage. This was a descriptive study using a mixed approach, conducted in 

inpatient units of a teaching hospital in Rio Grande do Norte, Brazil, with a sample of 34 

nurses. Data collection followed the photographic method, using the Photographic Analysis 

Technique and Digital Photography Scoring Tool, University of Alberta/Canada. Addressed 

the question "a" of the instrument, using four photographs that portrayed the disposal and 

storage stages of the medication system. From the nurses’ evaluation emerged categories 

specific to each stage. In the disposal, we identified “Proper verification”; “Improper 

verification”; “Correct identification”; “Disposal in single doses”; and “Inappropriate 

environment.” As for storage: “Proper storage”; “Improper storage”; “Risk of 

exchange/disappearance”; and “Poor hygiene”. The nurses identified safe and unsafe aspects, 

being essential that these professionals base their work on the principles of Patient Safety. 

Descriptors: Nursing; Patient Safety; Medication Systems. 

 

Resumen: Tuvo como objetivo describir la evaluación de los enfermeros en la Seguridad del 

Paciente en los pasos de distribución y almacenamiento de medicamentos. Se realizó un 

estudio descriptivo con un enfoque mixto en unidades de hospitalización en un hospital 

universitario de Rio Grande do Norte (Brasil), con una muestra de 34 enfermeros. La 
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recolección de datos siguió el método fotográfico , utilizando técnicas de análisis fotográfico 

y Digital Photography Scoring Tool, Universidad de Alberta/Canadá. Dirigido a la pregunta 

"a" del instrumento, utilizando cuatro fotografías que describían los pasos de dispensación y 

de almacenamiento del sistema de medicación. Evaluación de enfermeros dio lugar a 

categorías específicas. En la dispensación, se identificó: "Conferencia adecuada", 

"Conferencia inadecuada", "Identificación correcta"; "Dispensación de dosis unitaria" y 

"Ambiente inadecuado". Aunque el almacenamiento: "El almacenamiento adecuado", "El 

almacenamiento inadecuado", "Riesgo de cambio/desaparición" y " La falta de higiene". Los 

enfermeros identificaron aspectos seguro/inseguro, es esencial que estos profesionales operan 

basándose en los principios de la Seguridad del Paciente. 

Descriptores: Enfermería; Seguridad del Paciente; Sistemas de Medicación. 

 

INTRODUÇÃO 

A garantia de uma assistência segura caracteriza-se como exigência atual nos serviços 

de saúde, o que determina que a Segurança do Paciente seja foco de atenção. O National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP), órgão 

norte-americano criado visando o uso seguro de medicamentos, define que a Segurança do 

Paciente pode ser compreendida como ações para evitar, prevenir e reduzir os erros 

resultantes do cuidado à saúde
(1)

. 

Em detrimento da importância para a saúde, a Segurança do Paciente vem sendo alvo 

de discussões e estudos nacionais e internacionais. Neste contexto de valorização da 

segurança, os serviços de saúde buscam desenvolver uma assistência livre de riscos e de 

danos. No entanto, mesmo com toda esta atenção, somado aos avanços tecnológicos que são 

direcionados à saúde, é frequente a ocorrência dos eventos adversos no atendimento, sendo 

observados, principalmente, os relacionados aos erros de medicação
(2-3)

. 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera a 

definição do NCCMERP sobre os erros de medicação. Estes são conceituados como 

“qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou 

prejudicar o paciente enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, 

do paciente ou do consumidor”
(1,4)

. 

Nos ambientes hospitalares, os erros resultantes do sistema de medicação são 

frequentes, estimando-se em média que um paciente hospitalizado sofre pelo menos um erro 

de medicação por dia
(4)

. É importante ressaltar que tais erros podem não resultar em nenhum 

dano, como também podem determinar danos mais graves e permanentes, ou até mesmo o 
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óbito. Esta situação acarreta inúmeras consequências, como a falta de confiança nos 

profissionais da saúde, a baixa credibilidade das instituições e o aumento dos custos para os 

sistemas de saúde
(5)

. 

Outro aspecto de destaque é que por ser considerado complexo, o sistema de 

medicação é susceptível aos erros em todas as suas etapas, desde a prescrição, passando pela 

dispensação, armazenamento, até o preparo e administração
(6)

. Entretanto, é fundamental 

compreender que tais erros são classificados como eventos adversos preveníveis e não 

intencionais, que podem resultar de falhas na realização das etapas que compõem o sistema 

por qualquer um dos membros da equipe multidisciplinar
(4,7)

. 

 Dentro desta equipe multiprofissional que atua no sistema de medicação encontra-se a 

enfermagem como prestadora de cuidados diretos aos pacientes. Desta forma, necessita 

desenvolvê-los baseados em uma cultura de segurança direcionada para terapia 

medicamentosa a fim de permitir a prestação de uma assistência adequada e segura
(8)

. 

 Por estar envolvido diretamente no sistema, o enfermeiro torna-se sensível a este 

contexto assistencial e tem sua prática diretamente afetada pela ocorrência dos erros. Um 

estudo com estes profissionais se justifica, ao passo que sua avalição acerca do sistema de 

medicação nas etapas de dispensação e armazenamento pode contribuir para um atendimento 

mais seguro. Assim, este estudo objetivou descrever a avaliação dos enfermeiros acerca da 

Segurança do Paciente nas etapas de dispensação e armazenamento dos medicamentos. 

 

MÉTODOS 

 Estudo descritivo, com abordagem mista, realizado nas unidades de internação de um 

hospital de ensino no estado do Rio Grande no Norte (RN), Brasil. A população da pesquisa foi 

constituída pelos enfermeiros destas unidades, totalizando 42 profissionais. Toda população foi 

arrolada, resultando em 34 que aceitaram participar do estudo e, assim, compuseram a amostra 

que foi classificada como não probabilística intencional. Os critérios de elegibilidade utilizados 

foram ser enfermeiro servidor público no referido hospital e aceitar participar livremente da 

pesquisa. 

A coleta dos dados utilizou o método fotográfico, sendo realizada através da Técnica 

de Análise Fotográfica adaptada de Patricia Marck por meio do uso da fotografia digital 

resultante do desenvolvimento do Digital Photography Scoring Tool (DPST) do Programa de 

Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá, 

em parceria com outros investigadores do Programa de Pesquisa e Restauração em Sistemas 

Modernos de Saúde
(9)

. 
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Esta técnica consistiu em duas fases. Na primeira foi realizada, de modo aleatório, a 

captura das fotografias de etapas do sistema de medicação utilizando o equipamento 

fotográfico Sony Cybershot (7.2 megapixels, zoom óptico 4x, ISO 3200), em novembro e 

dezembro de 2011, resultando em 282 imagens. Estas foram arquivadas no computador e 

protegidas em pastas com senha. Em seguida, ocorreu a seleção das fotografias, reduzindo-as 

ao número de 10 imagens, utilizando o programa Microsoft Excel 2010, por meio do recurso 

aleatórioentre. As fotografias foram, então, submetidas ao processo de tratamento para 

preservar o anonimato dos profissionais/pacientes, reveladas e enumeradas em pasta fichário. 

Na segunda fase, os enfermeiros foram apresentados ao estudo, seu objetivo geral e 

características do método de análise fotográfica. Os que aceitaram participar, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), responderam ao 

questionário estruturado de coleta, o qual foi dividido em perfil sócio profissional e DPST. 

Este foi composto das questões: a) descrição da avaliação geral da área fotografada em 

relação à segurança do paciente no sistema de medicação; b) avaliação da segurança da cena 

na fotografia através da escolha de um número entre 1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro). 

Realizou-se um recorte da questão “a” utilizando quatro fotografias das etapas de 

dispensação e armazenamento do sistema de medicação. Optou-se por abordar neste estudo 

duas etapas almejando facilitar a visualização e compreensão dos resultados emergidos. A 

escolha pela dispensação e armazenamento dos medicamentos seguiu uma sequência lógica, 

isto é, considerou que estas etapas ocorrem simultaneamente. 

Para análise das respostas emergidas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Na 

pré-análise, o material foi organizado e após leitura flutuante, os índices foram identificados 

de acordo com os temas mais frequentes na avaliação dos enfermeiros. Em seguida, agrupou-

se as características comuns das falas dos profissionais, resultando, para cada fotografia, em 

categorias específicas que foram nomeadas de acordo com os temas identificados. 

Posteriormente, buscou-se estabelecer relação entre as categorias emergidas na pesquisa com 

a fundamentação científica para interpretação dos dados organizados, sendo aplicada a 

estatística descritiva simples - frequências absolutas e relativas
(10)

. Cabe destacar que um 

profissional pode ter avaliado de acordo com mais de uma das categorias identificadas.  

 Os dados resultantes foram apresentados de forma descritiva, como também através de 

quadro e figuras, sendo discutidos baseando-se em estudos já publicados, apontando 

concordâncias e divergências. Para nomear as falas dos enfermeiros foi utilizando a letra “E” 

seguida do número atribuído a estes profissionais durante a realização da coleta dos dados. 

A pesquisa foi desenvolvida em consonância com os padrões éticos exigidos, seguindo 
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as determinações da Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), revisadas 

pela Resolução nº 466/2012 (CNS), obtendo o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com 

número de protocolo (555/11)
( 11-12)

.
 

 

RESULTADOS 

 Caracterizando o perfil sócio profissional, dos 34 enfermeiros participantes, 

identificou-se a predominância do sexo feminino (31 profissionais - 91,2%). A idade destes 

variou entre 23 e 65 anos, sobressaindo a faixa etária de 34 a 43 anos (14 profissionais – 

41%). No que se refere à escolaridade, 19 enfermeiros (55,9%) possuíam especialização; 10 

(29,4%) mestrado; 2 (5,9%) residência em enfermagem e 3 (8,8%) apenas a graduação em 

enfermagem. 

 Após a análise das avaliações dos enfermeiros, a categorização dos dados foi descrita 

no Quadro 01. Salienta-se que as categorias foram exemplificadas através das falas dos 

profissionais. 

 

Quadro 01: Categorias referentes às etapas de dispensação e armazenamento dos 

medicamentos. Natal/RN, 2013. 

CATEGORIA n % Exemplos das falas dos profissionais 

Figura 01 - Dispensação dos medicamentos 

Ambiente 

impróprio 

14 41,0 “[...] a entrega dos medicamentos é realizada em local 

inapropriado e colocado na bancada utilizada para 

outros fins” (E15). 

Identificação 

correta 

12 35,5 “Seguro, pois se percebe que a dose está identificada 

com os dados do paciente [...]” (E7). 

Conferência 

adequada 

11 32,5 “Uma forma adequada de conferir cada item junto a 

prescrição do paciente” (E23). 

Dispensação em 

dose unitária 

11 32,5 “Na minha observação, os medicamentos são divididos 

em doses únicas identificadas para cada paciente” 

(E34). 

Conferência 

inadequada 

03 9,0 “[...] acho que pelo número de prescrições são muitos 

pacientes para apenas uma técnica de enfermagem, 

podendo passar batido alguns detalhes” (E17). 



57 
 

Figura 02 - Dispensação dos medicamentos 

Ambiente 

impróprio 

17 50,0 “Dispensação em local tumultuado, com várias 

intervenções externas e materiais em cima da bancada” 

(E4). 

Conferência 

adequada 

09 26,5 “Seguro, pois se percebe que a dose está identificada 

com os dados do paciente [...]” (E7). 

Conferência 

inadequada 

06 17,5 “Uma forma adequada de conferir cada item junto a 

prescrição do paciente” (E23). 

Dispensação em 

dose unitária 

04 12,0 “Na minha observação, os medicamentos são divididos 

em doses únicas para cada paciente” (E34). 

Identificação 

correta 

02 6,0 “[...] acho que pelo número de prescrições são muitos 

pacientes para apenas uma técnica de enfermagem, 

podendo passar batido alguns detalhes” (E17). 

Figura 03 – Armazenamento dos medicamentos 

Armazenamento 

inadequado 

20 59,0 “Vejo que a organização nas gavetas foi feita irregular, 

[...] a numeração dos leitos não esta em ordem” (E6). 

Risco de troca/ 

desaparecimento 

17 50,0 “Inseguro, visto que os medicamentos ficam expostos à 

manipulação de pessoas que eventualmente possam 

adentrar aquele ambiente” (E7). 

Armazenamento 

adequado 

09 26,5 “É bom o uso de espaços individualizados para 

armazenamento dos medicamentos” (E12). 

Higiene precária 07 20,5 “Acho este tipo de carro obsoleto, acumula muita 

sujeira [...]” (E28). 

Figura 04 - Armazenamento dos medicamentos 

Risco de troca/ 

desaparecimento 

23 67,5 “Existem medicamentos misturados de uso controlado, 

podendo acontecer alguma troca” (E11). 

Armazenamento 

inadequado 

19 56,0 “Percebo ampolas e frascos-ampolas arrumadas de 

forma desordenadas e mal identificadas, podendo 

ocasionar erros” (E14). 

Armazenamento 

adequado 

04 12,0 “Os medicamentos são organizados divididos e 

identificados com o nome do medicamento” (E1). 
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Higiene precária 01 3,0 “[...] o armário (material) é feito de madeira, o que 

dificulta a limpeza” (E4). 

Fonte: Dados próprios do estudo. 

 

A fotografia 1 (Figura 01) e a fotografia 2 (Figura 02) evidenciaram a dispensação de 

medicamentos prescritos para 24 horas, sendo a entrega realizada pela farmácia e recebida 

pela equipe de enfermagem. Destas imagens emergiram as seguintes categorias: “Conferência 

adequada”, indicada pela conferência dos medicamentos de acordo com a prescrição médica; 

“Conferência inadequada”, relacionada ao fato de serem muitos pacientes para um 

profissional responsável; “Identificação correta”, evidenciada pelas informações contidas nos 

medicamentos dispensados; “Dispensação em dose unitária”, determinada pela distribuição 

dos medicamentos em doses unitárias; e “Ambiente impróprio”, caracterizada por 

desorganização nas prescrições/prontuários/doses, local pequeno, tumulto, interrupções, além 

de ser realizada em local destinado para outros fins. 

Nas Figuras 01 e 02, a avaliação dos enfermeiros foi relacionada principalmente ao 

“Ambiente impróprio”, presente nas avaliações de 14 (41%) e 17 (50%) profissionais, 

respectivamente. 

 

 

Figura 01: Fotografia referente à dispensação dos medicamentos. Natal/RN, 2013. 
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Figura 02: Fotografia referente à dispensação dos medicamentos. Natal/RN, 2013. 

 

 As fotografias referentes ao armazenamento dos medicamentos corresponderam as 

Figura 03 e Figura 04. A primeira (Figura 03) retratou o carro de armazenamento dos 

medicamentos nos postos de enfermagem em uma das unidades de internação. Foi possível 

perceber que este carro: continha gavetas plásticas, abertas e enumeradas de acordo com o 

leito dos pacientes; apresentava gavetas maiores, destinadas ao armazenamento dos soros 

fisiológicos; e na sua parte superior, o local destinado ao preparo dos medicamentos. 

Já a Figura 04 apresentou uma gaveta de madeira com divisórias para o 

armazenamento de medicamentos psicotrópicos em excesso, sem uso de chaves e, assim, com 

livre acesso. Ainda, foi possível identificar mistura de medicamentos nas divisórias, apesar da 

identificação por nome dos fármacos. 

Da avaliação do armazenamento destas imagens resultaram quatro categorias: 

“Armazenamento adequado”, relacionado ao acondicionamento individualizado dos 

medicamentos (por leito); “Armazenamento inadequado”, caracterizado pela desorganização, 

espaço físico inapropriado, carro inadequado (gavetas pequenas, oxidação, medicamentos 

expostos) e identificação incorreta; “Risco de troca/desaparecimento”, evidenciado pelas 

gavetas abertas, móveis, de fácil acesso, pela mistura e semelhança de medicamentos; e 

“Higiene precária”, indicada pela exposição a sujidades e dificuldade de limpeza. 
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Figura 03: Fotografia referente ao armazenamento dos medicamentos. Natal/RN, 2013. 

 

 

Figura 04: Fotografia referente ao armazenamento dos medicamentos. Natal/RN, 2013. 
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Na Figura 03, a categoria “Armazenamento inadequado” foi predominante, 

evidenciada na fala de 20 enfermeiros (59%). Enquanto que na Figura 04, “Risco de 

troca/desaparecimento” foi destaque na fala de 23 enfermeiros (67,5%). 

  

DISCUSSÃO 

A enfermagem atua diretamente no sistema de medicação. Embora a literatura aponte, 

predominantemente, as etapas de preparo e administração, a dispensação dos medicamentos e 

seu armazenamento nos postos de enfermagem também são decisivos para a ocorrência dos 

erros e de danos aos pacientes. 

É importante compreender que os erros neste sistema são decorrentes de múltiplos 

fatores: individuais e sistêmicos. No que se refere aos individuais, pode-se elucidar a falta de 

atenção na realização das etapas, os lapsos de memória, inexperiência ou até despreparo 

acadêmico. Dentre os sistêmicos, apontam-se os problemas resultantes do ambiente, dos 

recursos humanos, das falhas de comunicação, da ausência ou deficiência de educação 

continuada, do uso de produtos/equipamentos inadequados ou da realização dos 

procedimentos
(13)

. 

Em relação à dispensação, apesar de ser uma etapa desempenhada privativamente pela 

farmácia, a enfermagem é responsável pelo recebimento e conferência dos medicamentos 

entregues, requerendo preparo e atenção para receber adequadamente os fármacos.  

No que concerne às Figuras 01 e 02, o destaque foi a categoria “Ambiente impróprio”. 

Em uma instituição de saúde, o ambiente é de suma importância para a ocorrência ou não de 

erros, devendo ser organizado, bem iluminado, com pouco barulho, sem interrupções e 

circulação de muitas pessoas
(8,13)

. Entretanto, dificilmente ambientes assim estão disponíveis 

nas instituições de saúde
(14)

. 

Outras categorias evidenciadas foram a “Conferência adequada” e a “Conferência 

inadequada”. Na etapa de dispensação, um aspecto de destaque é a conferência dos 

medicamentos. Este procedimento deve ser realizado adequadamente e com atenção a fim de 

permitir a identificação de possíveis erros. Por exemplo, medicamentos diferentes, mas com 

embalagens semelhantes podem determinar confundimento nos profissionais responsáveis
(15)

. 

A avaliação dos enfermeiros também resultou na categoria “Dispensação em dose 

unitária”. A American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) recomenda diversas medidas 

para a redução dos erros de medicação, dentre essas estratégias direcionadas para desenvolver 

a dispensação dos medicamentos de forma segura, como utilização de código de barras para 

medicamentos e a dispensação por dose unitária
(7,16)

. 
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O sistema utilizado para a distribuição dos medicamentos em um hospital pode 

influenciar na segurança
(17)

. A dispensação em doses unitárias é considerada umas das mais 

importantes estratégias para diminuição dos erros de medicação e aumento da segurança no 

uso dos medicamentos. No entanto, ainda é pouco utilizado no Brasil
(13)

. É fundamental 

destacar que o hospital deste estudo utiliza as doses unitárias, o que colabora para uma 

assistência voltada para prevenção dos erros.  

Outra categoria identificada na fase de dispensação foi a “Identificação correta”. É 

importante destacar que identificar adequadamente as doses com informações do paciente e 

do medicamento contribuem para que a conferência seja realizada de forma eficaz. 

O armazenamento dos medicamentos também consiste em uma etapa que pode 

contribuir e permitir a ocorrência de erros no processo. Depois de dispensados, os fármacos 

são armazenados em determinados locais para então, serem preparados e administrados. É 

relevante compreender que, se realizado de modo inadequado, pode resultar na perda do efeito 

dos medicamentos
(15)

 ou mesmo na sua troca e/ou desaparecimento. 

 No que se referem às Figuras 03 e 04, as categorias de maior destaque foram “Risco 

de troca/desaparecimento” e “Armazenamento inadequado”. A falta de organização nos 

armários e gavetas consiste em fator contribuinte para os erros, como por exemplo, a mistura 

dos medicamentos pode resultar em erros de seleção dos fármacos que serão administrados 

aos pacientes
(15)

. 

Além disto, o estoque em excesso de medicamentos nos postos de enfermagem 

favorece as falhas no sistema de medicação, já que podem determinar perdas dos fármacos 

por armazenamento inadequado, por validade vencida, contaminação ou até desvios para 

outas finalidades
(13)

. 

 Neste estudo, percebeu-se ainda que os medicamentos eram armazenados em um carro 

com condições precárias. A literatura mostra que os erros no sistema de medicação podem 

resultar também de fatores organizacionais, os quais estão relacionados a falhas e manutenção 

inadequada de equipamentos, materiais e gerenciamento. O controle destes fatores pode 

reduzir os erros, garantindo uma maior segurança na assistência
(18)

. Referindo-se 

especificamente a Figura 04, por se tratar de medicamentos de uso controlado, o 

armazenamento correto deveria ser em armários/gavetas fechadas com chave, restringindo o 

acesso destes fármacos aos profissionais responsáveis por prepará-los
(19)

.  

 Tratando-se da categoria “Armazenamento adequado”, de acordo com a avaliação dos 

enfermeiros, emergiu como aspecto positivo de segurança, já que nos postos de enfermagem 

foi visualizado local para o acondicionamento dos medicamentos através da identificação com 
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o número do leito. Estudo realizado acerca desta temática demonstrou que enfermeiros e 

acadêmicos de enfermagem avaliaram como seguro o armazenamento individualizado
(15)

. 

Em relação a “Higiene precária”, apesar de ter tido pouco destaque entre as 

avaliações dos enfermeiros, é uma categoria relevante quando se trata do ambiente hospitalar. 

Os locais de armazenamento, sejam carros de medicamentos ou gavetas de madeira, como 

visualizados nas Figuras 03 e 04, respectivamente, devem ser mantidos limpos. 

Estudos devem ser desenvolvidos visando identificar as falhas e buscar estratégias 

adequadas para a prevenção e redução dos erros no sistema de medicação. É essencial que os 

enfermeiros e outros profissionais que compõem a equipe sejam conscientes e preparados 

para adoção de uma prática na terapia medicamentosa baseada na Segurança do Paciente
(13,18)

. 

 

CONCLUSÃO 

 No estudo, a avaliação dos enfermeiros acerca da Segurança do Paciente através da 

análise fotográfica resultou em categorias específicas para cada etapa analisada. Em relação à 

dispensação, identificou-se: “Conferência adequada”; “Conferência inadequada”; 

“Identificação correta”; “Dispensação em dose unitária” e “Ambiente impróprio”. Já do 

armazenamento emergiram as seguintes: “Armazenamento adequado”; “Armazenamento 

inadequado”; “Risco de troca/desaparecimento” e “Higiene precária”. 

 Das categorias resultantes do estudo, foi possível perceber que os enfermeiros 

identificaram aspectos seguros e inseguros em relação à realização destas etapas do sistema de 

medicação; no entanto, ressalta-se que em todas as fotografias a categoria predominante 

destacou avaliações de insegurança. Destarte, é essencial que este profissional, juntamente 

com sua equipe, atua de forma a repensar e modificar sua prática diária, embasando-se nos 

preceitos da Segurança do Paciente para a terapia medicamentosa, buscando assim, um 

cuidado adequado. 

 O uso da análise fotográfica permitiu aos profissionais participantes refletirem sobre 

as imagens e perceberem de uma forma diferenciada o contexto no qual estão inseridos, 

avaliando a rotina do sistema de medicação com foco na Segurança do Paciente.  
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Resumo: Objetivou descrever a avaliação dos enfermeiros sobre a Segurança do 

Paciente no preparo e administração dos medicamentos através da análise fotográfica. 

Estudo descritivo, com abordagem mista, desenvolvido nas unidades de internação em 

um hospital de ensino (Rio Grande do Norte), com amostra de 34 enfermeiros. A coleta 

dos dados utilizou o método fotográfico (Técnica de Análise Fotográfica e Digital 

Photography Scoring Tool, Universidade de Alberta/Canadá). Abordou-se a questão “a” 

do instrumento, com quatro fotografias do preparo e administração de medicamentos. A 

avaliação resultou em categorias específicas. Do preparo: “Risco de troca de 

medicamento/paciente”; “Espaço físico inapropriado”; “Preparo inadequado de 

medicamentos de uso controlado”. Na administração: “Ausência de EPI”; “Uso de EPI”; 

“Técnica incorreta de administração”; “Técnica correta de administração”; “Identificação 

correta do medicamento”; “Identificação incorreta do medicamento”; “Acesso venoso 
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periférico sem identificação”. Os enfermeiros avaliaram as fotografias descrevendo 

pontos seguros/inseguros, exigindo profissionais capacitados para prevenção e redução 

dos riscos, desenvolvendo um cuidado seguro. 

Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Sistemas de Medicação. 

 

Abstract: Aimed to describe the nurses’ evaluation on Patient Safety in the drug 

preparation and administration through photographic analysis. Descriptive study with a 

mixed approach, conducted in inpatient units of a teaching hospital (Rio Grande do 

Norte, Brazil) with a sample of 34 nurses. Data collection used the photographic method 

(Photographic Analysis Technique and Digital Photography Scoring Tool, University of 

Alberta/Canada). Addressed the question "a" of the instrument, with four photographs of 

the drug preparation and administration. The evaluation resulted in specific categories. 

For preparation: “Risk of exchanging medication/patient”; “Inappropriate physical 

space”; “Inadequate preparation of controlled drugs.” As for the administration: “Lack of 

PPE”; “Use of PPE”; “Improper administration technique”; “Proper administration 

technique”; “Correct drug identification”; “Incorrect drug identification”; “Peripheral 

venous access without identification”. The nurses rated the photographs describing 

safe/unsafe aspects, requiring trained for prevention and risk reduction professionals, 

developing a care insurance. 

Descriptors: Nursing; Patient Safety; Medication Systems. 

 

Resumen: Tuvo como objetivo describir la evaluación de los enfermeros en la Seguridad 

del Paciente en la preparación y administración de medicamentos a través del análisis 

fotográfico. Estudio descriptivo con un enfoque mixto, desarrollado en las unidades de 

hospitalización en un hospital universitario (Rio Grande do Norte), con una muestra de 

34 enfermeros. La recolección de datos utiliza el método fotográfico (Análisis Técnico 

fotográfico y Digital Photography Scoring Tool, Universidad de Alberta/Canadá). Dirigido 

a la pregunta "a" del instrumento, con cuatro fotografías de la preparación y 

administración de medicamentos. La evaluación dio lugar a categorías específicas. La 

preparación: "Riesgo de cambiar la medicación/paciente", "Espacio físico inapropiado", 

"La preparación inadecuada de los medicamentos recetados controlados". En la 

administración: "La falta de PPE", "Uso de EPP", "Técnica incorrecta de la 

administración", "Técnica correcta de la administración"; "La correcta identificación de los 

medicamentos", "La incorrecta identificación de los medicamentos"; “Acceso venoso 

periférico sin identificación". Los enfermeros calificaron las fotografías describiendo 

puntos seguros/inseguros, lo que requiere formación para la prevención y reducción de 

riesgos profesionales, el desarrollo de un seguro de cuidado. 

Descriptores: Enfermería; Seguridad del Paciente; Sistemas de Medicación. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Segurança do Paciente e os erros resultantes da assistência em saúde tornaram-

se primordiais a partir da publicação do Relatório To Err Is Human: building a safer healh 

system (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro), pelo Institute 

of Medicine dos Estados Unidos(1). 

O National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP), corporação norte-americana para promoção do uso seguro de 

medicamentos, define que a Segurança do Paciente pode ser compreendida como ações 

para evitar, prevenir e reduzir os erros oriundos dos cuidados à saúde. Assim, refere-se à 

estratégia para a prevenção da ocorrência de erros, antecipando-os e realizando o 

atendimento com base em boas práticas(2). 

Em consonância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Brasil 

caminha neste sentido, almejando evitar que danos ocorram aos pacientes. Ainda, 

ressalta-se que o erro está atrelado à condição humana, característica que possibilita 

conhecer e aprender para prevenir os erros nas instituições de saúde(3). 

No ambiente hospitalar, os erros na assistência ocorrem com elevada frequência, 

em especial, os erros de medicação, os quais são considerados como um problema 

relevante, especialmente nas últimas décadas(4). Uma pesquisa desenvolvida pela 

Harvard Medical Pratice em hospitais acerca de eventos adversos verificou que os erros 

de medicação são tidos como os principais, ocorrendo na proporção de um para cada 

cinco eventos(5). 

É importante destacar que o sistema de medicação nos serviços de saúde é 

complexo, caracterizado por processos que se inter-relacionam e pela atuação de 

diversas profissões da saúde que aspiram ao mesmo fim: um cuidado livre de erros(6). 

Neste ínterim, a enfermagem apresenta-se como sujeito atuante na prestação dos 

cuidados, sendo as ações relacionadas aos medicamentos uma das mais importantes 

desempenhadas por estes profissionais. 

Apesar de atuar em todo o sistema, é atribuída à enfermagem, principalmente, a 

responsabilidade das últimas etapas, preparo e administração dos medicamentos, o que 

faz com que esta equipe funcione como barreira final para identificação de possíveis 

erros no processo(7). Na opinião de profissionais da área, estas etapas foram identificadas 

como sendo as que mais se caracterizam pela ocorrência de erros, sendo constatado em 

um estudo que os mais frequentes resultam da administração, seguido dos relacionados 

às prescrições e ao preparo(8). 

Embora estas etapas sejam procedimentos complexos e que requer dos 

profissionais envolvidos formação acadêmica adequada, a equipe de enfermagem tem o 

hábito, em sua maioria, de realizá-los como atividades simples e corriqueiras(9). Assim, é 
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preciso que a enfermagem desenvolva uma rotina livre do automatismo, desempenhando 

uma assistência que garanta a Segurança do Paciente(7). 

Neste sentido, a Segurança do Paciente e seus princípios devem ser consolidados 

nos serviços de saúde, garantindo assim, uma assistência adequada(8). O contexto de 

elevada ocorrência dos erros exige que estudos sejam realizados com intuito de conhecer 

o sistema de medicação desenvolvido nos hospitais e as atividades realizadas pelos 

profissionais, identificando a realidade da prática a fim de promover um atendimento 

seguro.  

Diante desta realidade, este estudo objetivou descrever a avaliação dos 

enfermeiros sobre a Segurança do Paciente no preparo e administração dos 

medicamentos através da análise fotográfica. 

 

MÉTODOS 

 

Tratou-se de um estudo descritivo, com abordagem mista, desenvolvido em um 

hospital de ensino do Rio Grande do Norte (Brasil), nas unidades de internação. A pesquisa 

apresentou como população 42 enfermeiros atuantes nestas unidades, compondo, após 

arrolamento dos sujeitos, uma amostra de 34 profissionais que se dispuseram a participar. 

Os critérios de elegibilidade utilizados foram ser enfermeiro servidor público no referido 

hospital e aceitar participar livremente da pesquisa. 

O estudo foi realizado de acordo com os padrões éticos exigidos pelas determinações 

da Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), revisadas pela Resolução 

nº 466/2012 (CNS), sendo apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, obtendo o parecer 

com número nº 555/11(10-11). 

A coleta dos dados ocorreu seguindo a Técnica de Análise Fotográfica adaptada de 

Patrícia Marck, utilizando o Digital Photography Scoring Tool (DPST)(12). A técnica 

consistiu no uso da fotografia digital para análise de um dado tema e foi estruturada em 

duas fases: Primeiro, realizou-se, nos meses de novembro/dezembro de 2011, a captura 

aleatória das fotografias referentes a etapas que compõem o sistema de medicação por meio 

do equipamento fotográfico Sony Cybershot (7.2 megapixels, ISO 3200), totalizando 282 

imagens, as quais foram armazenadas e protegidas com senha no computador; em seguida 

foram selecionadas e reduzidas a 10 fotografias no Microsoft Excel 2010 (aleatórioentre); 

após, foram submetidas ao processo de tratamento. A segunda fase foi caracterizada pela 

coleta dos dados com os enfermeiros nos meses de fevereiro/março de 2013. Estes 

profissionais foram arrolados em seus setores e turnos de trabalho e os que concordaram 

em participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

responderam ao questionário estruturado e dividido em perfil sócio profissional e DPST. 
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O DPST foi composto de duas questões: a) descrição da avaliação geral da área 

fotografada em relação à segurança do paciente no sistema de medicação; e b) avaliação 

da segurança da cena apresentada na fotografia através da escolha de um número entre 

1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro). 

No estudo em questão, realizou-se um recorte da questão “a” usando quatro 

fotografias que fizeram referência às etapas de preparo e administração de 

medicamentos, buscando facilitar a visualização e compreensão dos resultados 

emergidos. A escolha por estas duas etapas considerou uma sequência lógica, por se 

tratar de etapas do sistema de medicação que se relacionam diretamente. 

A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para categorização dos dados. Na pré-

análise, o material foi organizado e após leitura flutuante, os índices foram identificados 

de acordo com os temas mais frequentes na avaliação dos enfermeiros. Em seguida, 

agrupou-se as características comuns das falas dos profissionais, resultando, para cada 

fotografia, em categorias específicas que foram nomeadas de acordo com os temas 

identificados. Posteriormente, buscou-se estabelecer relação entre as categorias 

emergidas na pesquisa com a fundamentação científica para interpretação dos dados 

organizados, sendo aplicada a estatística descritiva simples - frequências absolutas e 

relativas(13). Cabe destacar que um profissional pode ter avaliado a fotografia em mais de 

uma das categorias emergidas.  

 Os resultados oriundos das análises foram apresentados de forma descritiva, 

como também através de quadro e figuras, discutindo-se os dados com base na 

literatura, concordando ou divergindo dos estudos já publicados nacional ou 

internacionalmente. As falas dos enfermeiros foram nomeadas utilizando a letra “E” 

seguida do número atribuído a estes profissionais no decorrer da coleta dos dados. 

 

RESULTADOS 

  

Os enfermeiros participantes do estudo apresentaram como perfil sócio profissional 

o predomínio: do sexo feminino (31 – 91,2%), da faixa etária de 34 a 43 anos de idade 

(14 – 41%) e do tempo de serviço na instituição de 10 a 18 anos (11 – 32,3%). 

Caracterizando a formação acadêmica dos profissionais, identificou-se que mais da 

metade eram especialistas (19 – 55,9%), existindo também enfermeiros com mestrado, 

residência ou apenas com graduação. Ainda foram questionados quanto ao conhecimento 

sobre o tema Segurança do Paciente, obtendo-se de quase todos os profissionais (31 – 

91,2%) a resposta de que conheciam a temática. 

As categorias resultantes da avaliação dos enfermeiros acerca das quatro 

fotografias consideradas no estudo e trechos de falas destes profissionais foram 

apresentados no Quadro 01. 
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Quadro 01: Categorias referentes às etapas de preparo e administração dos 

medicamentos. Natal/RN, 2013. 

CATEGORIA n % Exemplos das falas dos profissionais 

Figura 01 - Preparo dos medicamentos 

Risco de  

troca de 

medicamento/ 

paciente 

30 97,0 A separação de todas as doses causa um acúmulo de 

informações e maior vulnerabilidade à troca (E14); 

É uma rotina [...], porém tem o risco de soltar as 

etiquetas e misturar os medicamentos (E12). 

Espaço físico 

inapropriado 

 

17 50,0 Local inadequado, com pouco espaço [...] (E20); 

Uma bagunça geral, falta de organização nessa 

retirada de medicamentos (E33). 

Figura 02 - Preparo dos medicamentos 

Risco de  

troca de 

medicamento/ 

paciente 

 

34 100 Separação de medicamentos por etiquetas; favorece 

a troca de pacientes – erro de administração (E10); 

Me espanto em ainda ver este tipo de identificação 

totalmente impróprio e inseguro, o que pode 

determinar diversos erros (E23). 

Preparo 

inadequado de 

medicamentos 

de uso 

controlado 

 

12 35,5 [...] por ser um medicamento controlado, está em 

local inapropriado, acesso fácil (E19); 

Um psicotrópico que não deve ficar exposto como 

vemos na foto (E24); 

Medicamento de controle sobre um carrinho, 

podendo ser levado por qualquer pessoa (E27). 

Figura 03 – Administração dos medicamentos 

Ausência de 

Equipamento de 

Proteção 

Individual (EPI) 

33 97,0 O profissional administra o medicamento sem luvas, 

o que pode gerar contaminação tanto do paciente 

como para o profissional (E1); 

Pouco seguro, pois a mão próxima ao sítio de 

inserção do jelco pode favorecer a contaminação 

sem o uso da luva para proteção (E7). 

Técnica 

incorreta de 

administração 

09 26,5 O paciente deveria está no leito, sendo mais seguro 

não só para ele, mas também para o profissional 

(E31). 

Acesso venoso 

periférico sem 

03 9,0 [...] acesso venoso periférico sem data da punção 

(E8). 
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identificação 

Identificação 

correta do 

medicamento 

02 6,0 Está correto, pois a seringa esta identificada com a 

fita [...] (E20). 

Figura 04 - Administração dos medicamentos 

Uso de 

Equipamento de 

Proteção 

Individual (EPI) 

28 82,5 Maneira mais correta, o profissional administrando o 

medicamento fazendo uso de luvas, reduzindo o 

risco de infecção (E17). 

Técnica correta 

de 

administração 

15 44 Seguro, pois se observa algodão molhado, subtende-

se a assepsia no local da administração [...] (E7); 

As posições são adequadas para o paciente e para a 

técnica (E20). 

Identificação 

incorreta do 

medicamento 

12 32,5 [...] a seringa não esta identificada com o nome da 

medicação (E1). 

Acesso venoso 

periférico sem 

identificação 

02 6,0 Na foto o paciente está com um acesso periférico 

não identificado o dia da punção (E6). 

Fonte: Dados próprios do estudo. 

 

No que concerne às fotografias 01 (Figura 01) e 02 (Figura 02) foi possível 

perceber que ambas representaram a etapa de preparo dos medicamentos, percebido 

pela separação destes para administração nos pacientes. Destas imagens emergiram 

categorias: “Risco de troca de medicamento/paciente”, relacionada à separação prévia 

das doses prescritas, às doses de todos os horários, ao uso de etiquetas adesivas para 

identificação dos medicamentos (podem ser trocadas/descoladas) e à identificação 

incompleta das doses; “Espaço físico inapropriado”, caracterizada pelo ambiente 

pequeno, desorganizado, com exposição ao sol; e “Preparo inadequado de medicamentos 

de uso controlado”, evidenciada pelo livre acesso a esses fármacos. 

A figura 01 fez referência à separação das doses de todos os horários e pacientes 

para um turno. Os medicamentos de uso oral foram colocados em copos de plástico e 

identificados com fitas adesivas; os de administração endovenosa foram agrupados e 

identificados também com fitas. Nesta imagem, destacou-se a categoria “Risco de troca 

de medicamento/paciente”, evidente na fala de quase todos os profissionais (33 - 97%). 
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Figura 01: Fotografia referente à etapa de preparo de medicamentos. Natal/RN, 2013. 

 

 

Figura 02: Fotografia referente à etapa de preparo de medicamentos. Natal/RN, 2013. 
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A Figura 02 retratou um medicamento controlado separado previamente, sendo sua 

identificação feita com etiqueta adesiva contendo informações para seu preparo e 

administração, emergindo desta fotografia duas categorias. “Risco de troca de 

medicamento/paciente” destacou-se, evidenciada por todos os enfermeiros (34 – 100%).  

As fotografias 03 (Figura 03) e 04 (Figura 04) retrataram a administração de 

medicamentos endovenosos em acessos periféricos pela técnica de enfermagem, sendo 

na primeira imagem sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e o paciente 

sentado na cadeira; e na segunda, usando o EPI e com paciente acomodado no leito.  

A avaliação dos enfermeiros acerca das Figuras 03 e 04 resultou nas categorias: 

“Ausência de Equipamento de Proteção Individual (EPI)”, relacionada ao risco de 

contaminação para o paciente/profissional, como também para a seringa (êmbolo); “Uso 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI)”, expressa através do uso das luvas, 

diminuindo os riscos de contaminação paciente/profissional; “Técnica incorreta de 

administração”, determinada pelo posicionamento inadequado do paciente/profissional; 

“Técnica correta de administração”, referindo-se a assepsia do local e posicionamento 

adequado do paciente/profissional; “Identificação correta do medicamento”, evidenciada 

pela utilização de etiqueta adesiva com informações acerca do preparo; “Identificação 

incorreta do medicamento”, relacionada a ausência de etiqueta na seringa com os dados 

da identificação; e “Acesso venoso periférico sem identificação”, caracterizado pela 

ausência da data de punção do acesso. 

 

 

Figura 03: Fotografia referente à administração de medicamento. Natal/RN, 2013. 
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Da Figura 03 quase todos os enfermeiros (33 – 97%) apontaram nas suas 

avaliações a categoria “Ausência de Equipamento de Proteção Individual (EPI)”. 

Tratando-se da Figura 04, o destaque também esteve relacionado aos EPI’s, no entanto, 

nesta imagem, referente ao uso pelo profissional que administra o medicamento. 

 

 

Figura 04: Fotografia referente à administração de medicamento. Natal/RN, 2013. 

 

DISCUSSÃO 

 

O preparo e administração dos medicamentos são etapas finais do sistema de 

medicação e no Brasil, são atividades de responsabilidade legal da equipe de 

enfermagem(14). 

Com relação ao preparo dos medicamentos, os enfermeiros precisam garantir que 

este procedimento seja desenvolvido seguindo os princípios da Segurança do Paciente(15). 

Consoante o Decreto Lei nº 94.406/87, regulamentador da Lei do exercício profissional 

da enfermagem (Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986), em seu Art. 13, as atividades da 

enfermagem só podem ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do 

enfermeiro(16). No entanto, a separação e preparo dos medicamentos costumam ser 

realizados como atividade simples, rotineira e sem distinção entre os membros da 

equipe(9). 
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Neste estudo, as Figuras 01 e 02, que retrataram a etapa de preparo dos 

medicamentos, a categoria predominante na avaliação de quase todos os enfermeiros foi 

“Risco de troca de medicamento/paciente”. As doses referentes a todos os pacientes para 

um turno foram separadas previamente, identificadas com etiquetas adesivas, as quais 

apresentavam o risco de descolar ou serem trocadas. É importante destacar que realizar 

a separação e o preparo antecipados dos medicamentos determinam muitos riscos, como 

troca de medicamentos e até mesmo alteração do efeito terapêutico, o que exige que 

sejam realizados no momento certo(17). 

Tratando-se especificamente da Figura 01, metade dos profissionais identificou 

nesta imagem a categoria “Espaço físico inapropriado”, considerando-o pequeno, 

desorganizado e passível de exposição a raios solares. Os ambientes, nas instituições de 

saúde, são fatores cruciais para a ocorrência dos erros, sendo necessário que sejam 

organizados, silenciosos e sem interrupções(6,18). Recomenda-se que a iluminação seja 

suficiente para permitir a leitura das prescrições e para o preparo, e quando for de fonte 

natural, é fundamental impedir que os raios incidam diretamente sobre os medicamentos 

para evitar sua deterioração(19). 

Na Figura 02, a categoria “Preparo inadequado de medicamentos controlados” foi 

evidenciada por significativa parcela dos enfermeiros, levando em consideração que a 

ampola apresentada na fotografia estava exposta e, assim, com livre acesso. Os 

medicamentos de uso controlado precisam ficar em locais fechados com chave, sendo o 

acesso restrito aos profissionais responsáveis pelo manuseio(20). No entanto, os 

enfermeiros perceberam na imagem um medicamento desta natureza separado 

antecipadamente e com acesso livre para qualquer pessoa, podendo ser desviado para 

outras finalidades. 

No que concerne à administração dos medicamentos, esta consiste em uma etapa 

na qual ocorrem frequentemente os erros, podendo resultar em danos e até mesmo a 

morte do paciente(21). Cabe saber que a enfermagem tem como uma das suas maiores 

responsabilidades a administração de medicamentos, o que exige que esta atividade seja 

desempenhada de forma segura(22). 

Diante da avaliação dos enfermeiros acerca das imagens que fizeram referência a 

esta etapa, as categorias predominantes relacionaram-se ao Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), resultando das Figuras 03 e 04, respectivamente, “Ausência de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI)” e “Uso de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI)”, ambos estabelecendo relação entre as luvas e a contaminação do paciente e/ou 

profissional de enfermagem. A literatura refere que o uso do EPI protege não só o 

paciente, mas também funciona como aliado da equipe que desempenha os 

procedimentos, servindo como obstáculo para a prevenção de acidentes e, 

consequentemente, para auxiliar na garantia da segurança(23). 
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Outro aspecto presente nas falas dos profissionais retratou a técnica utilizada para 

administração dos medicamentos endovenosos, originando a categoria “Técnica incorreta 

de administração” na Figura 03 e “Técnica correta de administração” na Figura 04. 

A enfermagem e os membros de sua equipe precisam estar seguros e capacitados 

para desenvolver a terapia medicamentosa(14). Nos dias hodiernos, uma ferramenta 

internacionalmente conhecida e utilizada para reduzir os erros na administração dos 

medicamentos é a regra dos “Nove Certos”, caracterizada por: Paciente certo; 

Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose certa; Documentação certa; Ação certa; 

Forma certa e Monitoramento certo. Cabe ressaltar que esta regra não impede que os 

erros ocorram, mas funciona como instrumento de auxílio para que a enfermagem realize 

seus cuidados de modo seguro(17). 

É importante atentar para o posicionamento do paciente e do profissional para que 

a técnica de administração dos medicamentos seja realizada de modo correto e eficiente, 

proporcionando ao paciente conforto e ao profissional condições adequadas de trabalho. 

Os enfermeiros também avaliaram as imagens no tocante a identificação com 

etiquetas adesivas nos medicamentos que foram administrados, o que resultou nas 

categorias “Identificação correta do medicamento” e “Identificação incorreta do 

medicamento”, nas Figuras 03 e 04, respectivamente. Um estudo citou que compete à 

instituição de saúde decidir qual a melhor forma de identificação dos medicamentos para 

garantir a segurança na terapia medicamentosa, sendo indicado o uso da fita adesiva ou 

da caneta hidrocor(19).  

Ainda foi mencionado nas Figuras 03 e 04 o acesso venoso periférico (AVP) 

presente nos pacientes, sendo, em ambas as imagens, evidenciada a falta de 

informações, o que resultou na categoria “Acesso venoso periférico sem identificação”. 

Apesar de apontada por menor número de enfermeiros na avaliação destas imagens, 

sabe-se que a enfermagem é a responsável pela introdução e manutenção do AVP, o que 

exige que também atue para a prevenção e diminuição das possíveis complicações. 

Assim, a equipe deve realizar a identificação correta deste dispositivo, já que o controle 

do tempo de permanência é necessário ao considerar que a troca deve ocorrer no 

período de 72 a 96 horas em pacientes adultos. A ausência ou a falta de informações 

para identificação do AVP pode colocar em risco a qualidade do cuidado e, 

consequentemente, a Segurança do Paciente(24). 

 Assim, a enfermagem, por ser considerada o elo final nos processos que compõem 

o sistema de medicação, necessita estar preparada técnico-cientificamente e desenvolver 

com atenção o preparo e administração dos medicamentos, garantindo assim, que a 

terapia medicamentosa seja realizada com o mínimo de riscos(7). 

 

CONCLUSÃO 
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Diante da avaliação dos enfermeiros, realizada através da análise das fotografias 

acerca da Segurança do Paciente nas etapas de preparo e administração dos 

medicamentos, identificou-se categorias referentes a cada imagem. 

Com relação ao preparo, das Figuras 01 e 02, emergiram as categorias “Risco de 

troca de medicamento/paciente”; “Espaço físico inapropriado” e “Preparo inadequado de 

medicamentos de uso controlado”; podendo-se ressaltar que a primeira categoria foi a de 

maior destaque nas falas dos enfermeiros participantes. 

 Tratando-se da etapa de administração dos medicamentos, representadas no 

estudo nas Figuras 03 e 04, as categorias resultantes foram: “Ausência de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI)”; “Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)”; 

“Técnica incorreta de administração”; “Técnica correta de administração”; “Identificação 

correta do medicamento”; “Identificação incorreta do medicamento” e “Acesso venoso 

periférico sem identificação”. Destas imagens, o destaque foi referente ao EPI, estando 

relacionada à Figura 03 a ausência do uso das luvas, e na Figura 04 ao uso adequado 

deste dispositivo pelo profissional de enfermagem. 

Neste contexto de aspectos seguros e inseguros identificados neste estudo, 

conclui-se que a enfermagem e todos os membros que formam sua equipe precisam 

estar capacitados para desenvolverem, não só o preparo e a administração dos 

medicamentos, mas todo o sistema de medicação de forma adequada, almejando um 

cuidado pautado na Segurança do Paciente. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao caracterizar o perfil sócio profissional dos enfermeiros, constatou-se o 

predomínio do sexo feminino; apresentando idades que variaram do mínimo de 23 e 

o máximo de 65 anos, sobressaindo a faixa etária entre 34 e 43 anos. Em relação à 

formação acadêmica, os profissionais com especialização destacaram-se, sendo 

seguidos dos que possuíam mestrado. O tempo de serviço no hospital variou de 

menos de um ano a 36 anos de exercício, predominando o período de 10 a 18 anos.  

Os enfermeiros também foram questionados acerca de outros vínculos 

empregatícios, no entanto, a grande maioria referiu atuar exclusivamente no referido 

hospital. No que concerne ao conhecimento sobre Segurança do Paciente, quase 

todos afirmaram conhecer este tema, o que caracterizou um aspecto positivo. 

Acerca da avaliação da segurança do ambiente das cenas visualizadas 

nas 10 imagens que compuseram o estudo, os resultados evidenciaram que os 

enfermeiros apresentaram concordâncias e divergências na escolha dos escores. 

Adaptando-os a Escala de Likert, as avaliações determinaram uma classificação 

distribuída em imagens Totalmente Inseguras, Inseguras, Seguras Parcialmente e 

Segura, não havendo nenhuma fotografia considerada pela maioria, como Segura 

Totalmente. Através desta classificação, confirmada pelas médias aritméticas 

obtidas, identificou-se o predomínio da insegurança na realização das etapas do 

sistema de medicação na opinião dos enfermeiros. 

No que se refere à avaliação geral da área fotografada em relação à 

Segurança do Paciente no sistema de medicação, os recortes realizados para 

facilitar a compreensão dos dados coletados nesta pesquisa resultaram em 

categorias específicas para cada etapa considerada. Da dispensação, identificou-se: 

“Conferência adequada”; “Conferência inadequada”; “Identificação correta”; 

“Dispensação em dose unitária” e “Ambiente impróprio”. Tratando-se do 

armazenamento dos medicamentos: “Armazenamento adequado”; “Armazenamento 

inadequado”; “Risco de troca/desaparecimento” e “Higiene precária”. 

Com relação ao preparo, as categorias resultantes foram: “Risco de troca 

de medicamento/paciente”; “Espaço físico inapropriado” e “Preparo inadequado de 

medicamentos de uso controlado”. Na administração, emergiram as categorias: 

“Ausência de Equipamento de Proteção Individual”; “Uso de Equipamento de 

Proteção Individual”; “Técnica incorreta de administração”; “Técnica correta de 
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administração”; “Identificação correta do medicamento”; “Identificação incorreta do 

medicamento” e “Acesso venoso periférico sem identificação”.  

Destarte, foi presumível compreender que os enfermeiros identificaram 

aspectos seguros nas fotografias avaliadas, como a realização da conferência, 

identificação e técnica de administração adequadas. Entretanto, as categorias de 

maior destaque entre as imagens evidenciam uma avaliação insegura em relação ao 

sistema de medicação, caracterizada pelo ambiente impróprio, pelo risco de troca de 

paciente e medicamentos na administração, pela realização incorreta da técnica.  

Diante deste contexto de insegurança, é necessário que a enfermagem, 

como sujeito ativo na terapia medicamentosa, possa realizar constantemente uma 

reflexão crítica acerca da sua prática, identificando as falhas, para assim, modificar a 

assistência. É essencial que o profissional esteja capacitado para atuar de forma 

adequada, almejando a prestação de um cuidado de qualidade. 

É importante destacar que utilizar a Técnica de Análise Fotográfica 

consistiu em um método inovador de pesquisa já que possibilitou aos enfermeiros 

observar e interpretar as fotografias no que se refere à segurança no sistema de 

medicação, percebendo o contexto no qual estão inseridos e avaliando a rotina 

deste sistema; e permitiu aos pesquisadores uma visualização real dos dados 

coletados, o que determinou a realização de uma análise válida e confiável.  

Salienta-se que foi um estudo pioneiro na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte na área da enfermagem, havendo registro do uso desta técnica 

apenas no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel na referida instituição de ensino. 

A limitação identificada no estudo foi com relação ao tempo despendido 

para a realização da avalição das fotografias, fato este evidenciado por reclamações 

dos enfermeiros participantes no momento da coleta dos dados. 
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APÊNDICE A - Termo para autorização do uso de imagem 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 
Testemunhas: 
1) Nome: ........................................................ Assinatura:............................................. 
2) Nome: ........................................................ Assinatura:............................................. 
 
Objeto: Fotografia (s) das clínicas de internação. 

Autorizo, gratuitamente, por prazo indeterminado e sem limites de território, a 
Pesquisadora Francis Solange Vieira Tourinho, Departamento de Enfermagem 
da UFRN, localizado no Campus Universitário, Lagoa Nova - Natal - RN – CEP: 
59078-970. Telefone: (84) 3215-3889. E-mail: francistourinho@gmail.com, a 
reproduzir imagens das etapas do sistema de medicação das unidades de 
internação nos resultados da pesquisa intitulada “ERROS DE MEDICAÇÃO: 
conhecer para promover a segurança no cuidado de enfermagem”. 

Declaro, ainda, que autorizo, a reprodução das imagens, objeto desta 
autorização, nos periódicos, em livros e outro suporte multimídia sem limite de 
tiragem, em aulas teóricas de cursos de graduação, pós – graduação e 
aperfeiçoamento profissional e nos materiais impressos ou eletrônicos distribuídos 
aos alunos, em palestras, em trabalhos a serem apresentados em eventos 
científicos e para todos os fins científicos e educacionais aqui não expressamente 
mencionados. Somente não autorizo a inclusão do meu nome em nenhuma das 
imagens a serem utilizadas pela pesquisadora Francis Solange Vieira Tourinho. 
 
 
 

Natal, _____ de _____________ de _____. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 

 
 

Dedo Polegar Direito 

mailto:francistourinho@ufrnet.br
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, do estudo 

intitulado “Erros de medicação: conhecer para promover a segurança no cuidado de 

enfermagem”, sob responsabilidade da Profª. Drª. Francis Solange Vieira Tourinho. 

Os participantes da pesquisa serão os enfermeiros das unidades de internação do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) que estiverem dispostos a aceitar o convite. 

Trata-se de uma pesquisa relevante, pois tem o objetivo identificar como 

enfermeiros avaliam a Segurança do Paciente em um sistema de medicação de um 

Hospital de Ensino a partir do método de análise fotográfica. 

Desta forma, este estudo poderá contribuir para a promoção da qualidade das 

intervenções na busca da prática de saúde segura, permitindo a identificação 

precoce dos riscos no sistema de medicação. Apresenta também, importante papel 

didático para a formação de profissionais de saúde uma vez que possibilitará uma 

ampliação da produção científica e, consequentemente, renovação dos 

conhecimentos nesta área.  

Para coleta dos dados primeiramente foi utilizado a Técnica de Análise 

Fotográfica, através da qual, imagens foram captadas sobre a prescrição, 

dispensação, armazenamento, preparo, administração dos medicamentos e 

descarte nos postos de enfermagem. Finalizada esta fase, os participantes do 

estudo serão convidados formalmente a observar e interpretar através das 

fotografias digitais como está a Segurança do Paciente nestas etapas do sistema de 

medicação, e serão solicitados a preencher um instrumento (Digital Photography 
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Scoring Tool - Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital) para cada imagem, 

narrando sua avaliação sobre a mesma.  

Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos e estes serão 

minimizados pelo cuidado que teremos com as atividades que realizarmos durante a 

pesquisa. Os participantes serão abordados no seu turno de trabalho, no próprio 

ambiente hospitalar, logo não haverá deslocamento extra, gastos com alimentação 

ou outros eventuais. Partindo deste pressuposto, os pesquisadores assumem a 

responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes 

dos riscos previstos, ressarcindo em caso de gastos e indenizando em caso de 

danos, se comprovada a sua necessidade. 

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas 

mediante a autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e 

pesquisador, ficando estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas 

e sua identidade por parte do pesquisador. 

Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. 

Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros 

(outras pessoas). Somente os pesquisadores trabalhando com a pesquisa terão 

acesso aos dados coletados, os quais serão armazenados no Departamento de 

Enfermagem por um período de 05 anos. Se qualquer relatório ou publicação 

resultar deste trabalho, a identificação dos participantes não será revelada.  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se a 

fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o 

andamento do trabalho de pesquisa. Os benefícios em participar deste estudo são 

decorrentes de avaliarmos os erros de medicação identificados. 

Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência e 

acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar 

em contato com a Professora Dra. Francis Solange Vieira Tourinho no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa 

Nova - Natal - RN - CEP. 59.078-970. Telefone: (84) 3215-3124. e-mail: 

francistourinho@gmail.com. Dúvida a respeito da ética aplicada a esta pesquisa 

poderá ser questionada ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (CEP/HUOL); Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300, 

Natal/RN, Brasil; telefone: (84) 3342-5003; e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 
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________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

 

Natal, ___ de ___________ de 20___. 

 

 

_______________________________________ 

Pesquisador que aplicou o TCLE 

 

 

_______________________________________ 

Francis Solange Vieira Tourinho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 

 

Enfermeiro: _________ 

 

I - QUESTIONÁRIO PERFIL SÓCIO-PROFISSIONAL 

 

1. Idade: ______anos 

 

2. Sexo: Feminino (     ) Masculino (     ) 

 

3. Grau de escolaridade  

(     ) Graduado 

(     ) Residência 

(     ) Especialista, em __________________________ 

(     ) Mestrado, em ____________________________ 

(     ) Doutorado, em ___________________________ 

 

4. Tempo de trabalho no local do estudo: __________anos e _______meses. 

 

5. Possui outro vínculo de trabalho em serviço hospitalar? SIM (     ) NÃO(     ) 

 

6. Se a resposta anterior foi SIM, quantos? _________________ 

 

7. Conhece o tema segurança do paciente?   SIM (     ) NÃO  (     ) 
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II - DIGITAL PHOTOGRAPHY SCORING TOOL (DPST) 

 

1. A partir da observação das fotos que lhe foram apresentadas responda as 

seguintes questões: 

 

a) Faça uma avaliação geral da área fotografada em relação à segurança do 

paciente na administração de medicamentos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

b) Circule um número entre 1 (muito inseguro) e 10 (muito seguro) o qual, ao seu 

ver,  melhor represente a segurança do ambiente apresentado na fotografia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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APÊNDICE D - Imagens do sistema de medicação das unidades de internação 
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Fotografia 01 

 

Fotografia 02 

 

 

Fotografia 03 
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Fotografia 04 
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Fotografia 05 

 

 

Fotografia 06 
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Fotografia 07 

 

 

Fotografia 08 
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Fotografia 09 

 

 

Fotografia 10 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Normas da Revista Texto e Contexto Enfermagem (Qualis A2) 

 

 
Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da 

Revista, redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados em 
papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior será de 3cm e a 
margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor Word for 
Windows 98 ou Editores que sejam compatíveis.Página de identificação: a) título do 
manuscrito (conciso, mas informativo) em português, inglês e espanhol; b) nome completo 
de cada autor, com seu(s) título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) 
o(s) nome(s) do(s) departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser 
atribuído; d) nome, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor 
responsável pela correspondência relacionada ao manuscrito. 
Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em português, 

inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, em espaço simples. 
Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. 
Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-las consultar a 
lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na 
internet no site: http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. 
Quando o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas 
diferentes áreas ou disciplinas envolvidas. 
Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração progressiva para 
título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos: 
 
Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 
Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 
Segundo subtítulo = A cura pela prece 
 
Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, sendo 
limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser 
designadas como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como informação 
central, não utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser 
colocadas no rodapé da tabela, utilizando os símbolos na sequência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, 
‡‡. Os quadros devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver 
ilustrações extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem 
encaminhar permissão, por escrito, para utilização das mesmas. As figuras devem conter 
legenda, quando necessário, e fonte sempre que for extraída de obra publicada (as fontes 
têm que estar na referência). Além das ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser 
encaminhadas em separado e em qualidade necessária a uma publicação. As fotos 
coloridas serão publicadas a critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, as 
pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de permissão, 
por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além de estarem 
devidamente inseridas na sequência do texto, deverão ser encaminhadas em separado com 
a qualidade necessária à publicação. As imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou 
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tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 cm e em grayscale. Imagens fora dessas 
especificações não poderão ser utilizadas. 
Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da qual 
foram subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação (ponto, 
vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo: as 
trabalhadoras também se utilizam da linguagem não verbal.7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma 
sequencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por um 
hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a clássica visão 
das funções do administrador.1-5 
 As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto 
entre aspas, indicando o número da referência e a página da citação, independente do 
número de linhas. Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina 
infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins insensatos”.1:30-31 

 As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo 
do texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] 
envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, conhecendo mais os 
problemas da comunidade [...](e7); 

 Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da 
citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. 
Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção “e”; se forem mais de 
dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al”. 
Exemplos: 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede como a 
transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a 
transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a 
multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a 
informação.9 

 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão 

indicadas por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 
Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem que 

aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos Uniformes do 
Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical 
Journal Editors – ICMJE). Exemplos: 
Livro padrão 
Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio de 
Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 
Capítulo de livro 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 
organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): Yends; 2005. 
p.47-72. 
Livro com organizador, editor ou compilador 
Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com a 
saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 
Livro com edição 
Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São Paulo (SP): 
Hucitec; 2001. 
Trabalho apresentado em congresso 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: 
Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba 
(PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 
Entidade coletiva 
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Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 
humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 
Documentos legais 

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 
Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
26 Jun 1986. Seção 1. 
Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre as 
relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho [tese]. 
Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem; 2007. 
Artigo de jornal 

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário Catarinense, 
2007 Jun 28; Geral 36. 
Artigo de periódico com até 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das práticas 
populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto Enferm. 
2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 
Artigo de periódico com mais de 6 autores 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et al. 
Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de Saúde 
da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 
Material audiovisual 
Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves entrevista 
concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento da Enfermagem 
GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 
Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 
Homepage/web site 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 Maio 04; 
acesso em 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 
Material eletrônico 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de 
Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 
Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 
 
Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o trabalho do 
enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004[acesso em 2006 Out 01]; 
6(1). Disponível em: http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 
Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o docente 
Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): Universidade 
Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 [acesso 2007 Jun 
28]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-
100508/ 
 
Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, mas 

inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o site: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de títulos de 
periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras línguas, se 
necessário, consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o site 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 
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ANEXO C - Normas da Revista da Escola de Enfermagem da USP (Qualis A2) 
 

 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol e devem ser 
inéditos e destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não 
sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou parcialmente, 
tanto no que se refere ao texto, como às figuras ou tabelas. Artigos que apresentarem 
semelhanças com outros já publicados serão excluídos do processo de avaliação em 
qualquer fase. Por ocasião do aceite do artigo para a publicação, quando redigidos em 
inglês ou espanhol por autores procedentes de países (ou radicados em) de língua 
portuguesa, será solicitada uma cópia em português da versão final. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia da 
aprovação emitida por um Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde - CNS ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 
 A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors(ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e a divulgação internacional 
de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão 
aceitos para publicação os artigos derivados de pesquisas clínicas que tenham recebido um 
número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios 
estabelecidos pela OMS e pelo ICMJE, cujos endereços estão 
no site do ICMJE (www.icmje.org). Os autores dos textos são por eles inteiramente 
responsáveis, devendo assinar e encaminhar a Declaração de Responsabilidade e de 
Cessão de Direitos Autorais, conforme modelo anexo. A Revista condena vigorosamente o 

plágio e o autoplágio. Os autores devem se certificar de que o conteúdo é inédito e original. 
Ideias já publicadas devem ser citadas corretamente, em conformidade com as normas. 
A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando o trabalho for aprovado 

para publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as orientações 
da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 
Categorias de artigos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, com metodologia rigorosa, 
resultados claramente expostos, discussão adensada e que agregue valor à ciência de 
Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 
Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de enfermagem ou áreas 
correlatas, levando ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses 
para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas. 
Artigo de revisão 
Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área ou tema específicos, 
contribuindo para o aprofundamento do conhecimento. São necessários padrões elevados 
de rigor metodológico e clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor 
consiga identificar as características dos estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão 
integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise 
crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão 
integrativa. Limitada a 20 páginas. 
Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese rigorosa 
de resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de responder 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/declaracao_direitos_autorais_portugues.pdf
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claramente a uma questão específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. 
Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados 
para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 
síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados, que poderão ou não 
incluir metanálise ou metassíntese. Limitada a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo análise de implicações 
conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção ou evidência 
metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a atuação de 
enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 páginas. 
Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados na 
Revista, expressando ou não concordância sobre o assunto abordado. Limitada a meia 
página. 
Descrição dos procedimentos: Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado 

pela Secretaria quanto ao cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos 
Autores, sendo devolvido para adequação, em caso de não atendimento às normas. Se 

aprovado nessa fase, o artigo é encaminhado para a Editora Científica que, com a 
colaboração das Editoras Associadas, dará início à avaliação do conteúdo do ponto de vista 
científico e da contribuição ao desenvolvimento da ciência de Enfermagem. O artigo é então 
encaminhado para dois relatores, que o analisam com base no Instrumento de Análise e 
Parecer elaborado especificamente para tal finalidade e opinam sobre o rigor metodológico 
da abordagem utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o artigo é encaminhado a um 
terceiro relator. O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os 
pareceres dos relatores são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as 
alterações a serem efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a 
aprovação final dos pareceristas e do Conselho Editorial. 
Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 
Forma e preparação dos artigos 
O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com espaço 
entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, e margens superior, inferior e 

laterais de 2,5 cm. 

 A Página de título deve conter: 
- título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e espanhol, sem abreviaturas 
e siglas; 
- nomes completos e sem abreviações dos autores, numerados em algarismos arábicos, 
com a titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às quais pertencem; 
- indicação do nome do autor responsável, seu endereço para correspondência, telefone 
para contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve ser evitado, pois ficará disponível 
na Internet; 
- quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, indicar por asterisco, em nota de 
rodapé o título, o ano e a instituição onde foi apresentada; 

 Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol 
(resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), explicitando o objetivo da 

pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 

 Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar 

o assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (descritores), inglês 
(descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), 
elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

 Texto 
O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos distintos com: Introdução, Método, 
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 
Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância, e 
as lacunas do conhecimento. 
Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. É necessário inserir o número do 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/


107 
 

protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi 
conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. 
Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os 
dados encontrados, sem interpretações ou comentários. Podem ser acompanhados por 
tabelas, quadros e figuras, para facilitar a compreensão. O texto deve complementar e não 
repetir o que está descrito nas ilustrações. 
Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando 
aspectos novos e relevantes observados no estudo e discutindo as concordâncias e as 
divergências com outras pesquisas já publicadas. 
Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, fundamentada nos 
resultados e na discussão, coerente com o título, a proposição e o método adotados. As 
limitações do estudo também devem ser destacadas. 
Referências: No texto, as citações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos 

arábicos, sobrescritos e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. Se forem 
sequenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último número, separados por hífen, 
ex.: (1-4); quando intercalados, deverão ser separados por vírgula, ex.:(1-2,4). 
 As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser apresentadas de 
acordo com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo ICMJE, disponível no endereço eletrônico 
(http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de acordo com a List of 
Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as referências 
estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de abrangência 
nacional e internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma 
citação. A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada de acordo com a 
sequência em que os autores foram citados no texto.  O número de referências não deve 
ultrapassar a 30. A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.  

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser 
citados preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a partir de 2009. 
Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser citados 

entre aspas, em itálico, com sua identificação codificada a critério do autor e entre 
parênteses. 
Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, obrigatoriamente, devem estar 

inseridas no corpo do texto do artigo. 
Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, com resolução final de 300 

dpi. 
Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho,  desde que 

haja permissão expressa dos nomeados; fontes de financiamento de instituições públicas ou 
privadas que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios. 
Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de uma 
errata deverão enviá-la à Secretaria da Revista por e-mail. 
 
Exemplos de Referências 
- PERIÓDICOS 
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lista de referências. A partir de 1º de outubro de 2012, a REEUSP instituiu taxa de 
submissão e de publicação (http://www.ee.usp.br/reeusp/index.php?p=area&are_id=52). O 
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selecionada para submissão.  Adicionalmente, devem ser destacados os avanços e as 
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ANEXO D - Normas da Revista Eletrônica de Enfermagem (Qualis B1) 

 

 
- POLÍTICA EDITORIAL 

 A Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), disponível no 
site http://www.fen.ufg.br/revista/, é um periódico de acesso aberto, gratuito e trimestral, 
destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde com 
ênfase em Enfermagem. São aceitos manuscritos originais e inéditos, 
destinados exclusivamente à REE, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 

da produção científica da área da Saúde, da Enfermagem e de áreas correlatas. A REE 
publica artigos em português, inglês ou espanhol, destinados à divulgação de resultados de 
pesquisas originais, artigos de revisão sistemática, revisão integrativa e editorial. As 
opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade dos mesmos, 
não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão de Editoração e do Conselho 
Editorial da Revista. 
- PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Os manuscritos são analisados em uma primeira etapa, pela Comissão Editorial, que 
leva em consideração a observância do atendimento das normas editoriais, coerência 
interna do texto, pertinência do conteúdo do manuscrito à linha editorial do periódico e 
contribuição para a inovação do conhecimento na área. Uma vez aprovados na etapa 
preliminar, os manuscritos são encaminhados para apreciação do seu conteúdo. Para tanto, 
utiliza-se o modelo peer review, de forma a garantir o sigilo sobre a identidade dos 

consultores e dos autores. A análise do texto é feita com base no instrumento de avaliação 
da Revista. Os pareceres encaminhados pelos consultores são analisados pela Comissão 
Editorial que atenta para  o cumprimento das normas de publicação, conteúdo e pertinência. 
Após todo esse processo, os manuscritos são enviados aos autores com indicação de 
aceitação, reformulação ou recusa. Em caso de reformulação, cabe à Comissão Editorial o 
acompanhamento das alterações. As pesquisas provenientes do Brasil que envolvem seres 
humanos devem, obrigatoriamente, explicitar no corpo do trabalho o atendimento das regras 
da Resolução CNS 196/96, indicando número de aprovação emitido por Comitê de Ética, 
devidamente reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
- PROCESSO DE SUBMISSÃO 
Os manuscritos devem ser submetidos à REE exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas, disponível no 
endereço:http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1, que emitirá um protocolo 
numérico de identificação. 
No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema: 

 Arquivo do manuscrito no formato.doc; 
 Formulário de submissão para cada um dos autores (conforme modelo) 
 Aprovação do comitê de ética em pesquisa (autores brasileiros) ou declaração 

informando que a pesquisa não envolveu seres humanos. Para autores de outros 
países os procedimentos no texto são os mesmos, porém devem atender as 
orientações do país de origem para o desenvolvimento de investigações com seres 
humanos (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm). 

Os formulários individuais, aprovação do comitê de ética ou declaração devem ser 
digitalizados em formato JPG ou PDF, com tamanho máximo de um megabyte (1 MB) para 
cada arquivo, e enviados para o sistema de submissão como “Documentos suplementares” 
(passo 4 do processo de submissão). 

http://www.fen.ufg.br/revista/
http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1
http://www.fen.ufg.br/fen_revista/pre-textuais/docs/formulario-individual-solicitacao-submissao.doc
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
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No recebimento do manuscrito é feita a conferência do texto e da documentação. Havendo 
pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas correções implica no 
cancelamento imediato da submissão. 
- CATEGORIA DOS ARTIGOS 
Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza quantitativa 

ou qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do conhecimento científico. 
Máximo de 15 laudas. 
Artigos de Revisão: serão aceitas apenas revisões sistemáticas ou revisões integrativas 

de literatura que sejam fundamentadas em referencial metodológico adequado ao objeto de 
estudo e alcance pretendidos, organizadas por procedimentos rigorosos e detalhados na 
condução da pesquisa. Máximo de 15 laudas. (A submissão de artigos nessa categoria 
está temporariamente suspensa, pois está sendo reformulada a sua política editorial). 
Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas relevantes da 

área de Enfermagem e Saúde. 
- ESTRUTURA DO ARTIGO 

Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os seguintes 
itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O conteúdo do texto deve 
expressar contribuições do estudo para o avanço do conhecimento na área da enfermagem. 
Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema estudado, 

fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser enfatizada a 
relevância da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento identificadas, e a sua 
justificativa. Ao final, devem-se apresentar os objetivos da pesquisa. 
Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada. Apresentar 

fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios para inclusão e 
exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos de coleta e fundamentos 
da análise de dados, incluindo o conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. Pesquisas 
realizadas no Brasil devem explicitar cuidados éticos, informando aplicação do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas com seres humanos e número de 
aprovação da pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores estrangeiros devem 
informar os procedimentos adotados no país de origem da pesquisa. 
Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir interpretações 

ou comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras são encorajados, mas 
deve-se evitar a repetição das informações em forma de texto. 
Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando as 
inovações decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações apresentadas 
em seções anteriores (introdução, método e resultados). Todos os resultados devem ser 
discutidos, tendo como apoio em referencial teórico estritamente pertinente, atualizado e 
que permita identificar concordâncias e divergências com outras pesquisas já publicadas. 
Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas evidências 

encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do estudo por meio de 
conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas ao longo do item. Se 
pertinente podem ser apresentadas limitações identificadas e lacunas decorrentes da 
realização da investigação. Generalizações, quando pertinentes, são incentivadas. 
- FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO 

 Formato .doc; 
 Papel tamanho A4; 
 Margens de 2,5 cm; 
 Letra tipo Verdana, tamanho 10; 
 Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 
 Parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

- INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS 
Título: deve ser apresentado em alinhamento justificado, em negrito, conciso, informativo, 

com até 15 palavras. Use maiúscula somente na primeira letra do título que deve ser 
apresentado nas versões da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Não utilizar 
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abreviações no título e no resumo. A sequência de apresentação dos mesmos deve ser 
iniciada pelo idioma em que o artigo estiver escrito. 
Autoria: 

 Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se houver 
mais de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar as seguintes 
informações: nome completo, formação universitária, titulação, instituição de origem e e-mail 
– preferencialmente, institucional. 

 A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das pessoas 
listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, 
obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. 
Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, com no máximo 150 

palavras, nas versões em português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), em   sequência 
do titulo. 
Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) descritores que 
servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os “Descritores 
em Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/), usando o 
descritor exato. 
Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso, 

correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de unidades 
de medidas padronizadas. 
Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e restritas ao 

mínimo indispensável. 
Ilustrações: são permitidas, no máximo, seis tabelas ou figuras que devem estar inseridas 

no corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os títulos de tabelas 
e figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo e ano a que se 
referem os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar centralizados e sem recuo, não 
ultrapassando o tamanho de uma folha A4. 
Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na sequência do 

texto. As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa devem ser apresentadas 
em letra tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do texto. 
Referências: 

 Não ultrapassar 25 referências, exceto para artigos de revisão. Devem representar e 
sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e procedentes, preferencialmente, 
de periódicos qualificados. 

 Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e resumos 
em anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é de responsabilidade dos 
autores. 

 Quando são enviadas fora das normas, acarretam em  atraso o processo de 
avaliação do manuscrito. 

 No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com  a ordem em que 
forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números arábicos sobrescritos entre 
parênteses, sem espaços da última palavra para o parêntese, sem menção aos autores. 

 Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); quando 
intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11). 

 As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no ICMJE - 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
(http://www.icmje.org/index.html). 
Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de apoio 

da pesquisa, devem ser informados ao final do artigo. 
- EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 
Artigos em periódicos 

Estrutura: Autores. Titulo do artigo. Titulo do periódico. Ano de 
publicação;Volume(Número):Páginas. 
Observações: 

http://decs.bvs.br/
http://www.icmje.org/index.html
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1. Após o ano de publicação, não usar espaços. 
2. Usar os títulos abreviados oficiais dos periódicos. Para abreviatura de periódicos 
consultar: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term
=currentlyindexed[All]. 
3. Ao listar artigos com mais de seis autores, usar a expressão et al após o sexto autor. 
Artigo em periódico científico 

 Artigo Padrão 
Esperidião E, Munari DB. Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do graduando de 
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP. 2004;38(3):332-40. 

 Volume com suplemento 
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and 
long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 
2002;42 Suppl 2:S93-9. 

 Número com suplemento 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 
7):S6-12. 

 Número sem volume 
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint 
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

 Sem volume ou número 
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6 

 Artigo em uma língua diferente do português, inglês e espanhol 
Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation with 
blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and short stature-
the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu. 2004;36(3):253-7. 
Japanese. 

 Artigo sem dados do autor 
21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

 Artigo em periódico eletrônico 
Santana RF, Santos I. Transcender com a natureza: a espiritualidade para os idosos. Rev. 
Eletr. Enf. [Internet]. 2005 [cited 2006 jan 12];7(2):148-58. Available 
from: http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_02.htm. 

 Artigo aceito para publicação 
Santana FR, Nakatani AYK, Freitas RAMM, Souza ACS, Bachion MM. Integralidade do 
cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do estado de 
Goiás. Ciênc. saúde coletiva. In press 2009. 
Livros: 

 Com único autor 
Demo P. Autoajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed. 
Petrópolis: Vozes; 2005. 

 Organizador, editor, compilador como autor 
Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 2002. 

 Capítulo de livro 
Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde: 
implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde: avanços e 
desafios. Brasília: Letras Livres UnB; 2007. p. 99-118. 

 Instituição como autor 
Secretaria Executiva, Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e 
conquista. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 44 p. 

 Livro com tradutor 
Stein E. Anorectal and colon diseases: textbook and color atlas of proctology. 1st Engl. ed. 
Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p. 
Monografia, dissertação e tese 

 Monografia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_02.htm
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Tonon FL, Silva JMC. O processo de enfermagem e a teoria do autocuidado de Orem no 
atendimento ao paciente submetido à cirurgia de próstata: implementação de um plano de 
cuidados individualizado no preparo para a alta hospitalar [monography]. São Carlos: 
Departamento de Enfermagem/UFSCar; 2005. 

 Dissertação 
Coelho MA. Planejamento e execução de atividades de enfermagem em hospital de rede 
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