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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar a implementação de práticas seguras no processo de administração de 

medicamentos em unidade de terapia intensiva pediátrica. Metodologia: trata-se de um 

estudo observacional analítico, transversal e abordagem qualiquantitativa, realizado em um 

hospital universitário do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados no período de 

março a julho de 2018. A mensuração do nível de qualidade se deu por meio da técnica de 

observação não participante de 18 critérios construídos previamente, em 66 processos de 

preparo e administração de medicamentos em crianças. Resultados: a investigação das 

possíveis causas dos erros de administração de medicamentos em pediatria, revelou que 

inúmeros fatores estão relacionados aos “métodos”, ou seja, às atividades realizadas para 

executar essa atividade. Assim, avaliou-se o nível de qualidade do processo de 

administração de medicamentos por meio da adesão dos profissionais de enfermagem aos 

nove certos, como prática que visa garantir a segurança desse processo. Foram avaliados 

18 critérios de qualidade, dos quais, 8 tiveram cumprimentos acima de 90%, e um critério 

atingiu 100%, relacionado ao preparo do medicamento imediatamente antes da 

administração. Observou-se que em três critérios não houve nenhum cumprimento (0%), a 

verificação de alergias, a conferência da identificação do paciente e o registro dos 

medicamentos não administrados Seis critérios foram considerados problemáticos, 

representando juntos 82% das não conformidades. Os profissionais que participaram do 

estudo apresentaram propostas de intervenções para a melhoria da qualidade do serviço, 

distribuídas em cinco categorias gerais: organização do trabalho, mudanças nos sistemas 

de registros, mudanças na infraestrutura e materiais, capacitação da equipe de enfermagem 

e comunicação. Conclusões: as práticas seguras relacionadas à administração de 

medicamentos ainda não estão plenamente implementadas na instituição pesquisada, o que 

eleva os riscos de erros no processo, com comprometimento da qualidade do serviço e da 

segurança do paciente. Ressalta-se que a participação dos profissionais de enfermagem na 

identificação de barreiras e riscos existentes no processo, se constituiu em uma importante 

estratégia para promover a melhoria da qualidade assistencial e para o desenvolvimento da 

cultura de segurança.   

 
Palavras-chaves: Erros de medicação; Segurança do paciente; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to evaluate the implementation of safe practices in process the administration of 

medication in the pediatric intensive care unit. Method:  this is an study observational 

analytical, cross-sectional, and a approach quali-quantitative, carried out in a university 

hospital of Rio Grande do Norte. The data were colected in the period from March to July 

2018. The measurement of level of quality was given through of the technique of non-

participant observation of 18 previously constructed criteria, in 66 processes of preparation 

and drugs administration in children. Results: the investigation of the possible causes of the 

error of drugs administration in children, revealed that innumerable factors are related to the 

“methods”, that is, to the activities carried out to execute the activity.  Accordingly, it was 

evaluated the nível of quality of drugs administration process through the adherence of the 

nursing professionals to the nine correct, as a practice that aims to guarantee the safety of 

that process. Was evaluated 18 quality criteria, of which 8 were met above 90%, and a 

criterion reached 100%, related to the preparation of the medication immediately before 

administration. It was observed that three criteria were not met, the allergy check, the patient 

identification conference and the record of the not administered medications. Six criteria are 

considered problematic, representing together 82% of nonconformities. The professionals 

which participated of study submit suggestions of intervention for the better quality of service, 

distributed in five geral categories: organizated of work, change in infrastructure and supplies, 

formation of nursing equip and communication. Conclusion:  

the safe practices related to drug administration are not yet fully implemented in the research 

institution, which increases the risks of errors in the process, with compromised quality of 

service and patient safety. It should be emphasized that the participation of nursing 

professionals in the identification of barriers and risks in the process was an important 

strategy to promote the improvement of care quality and the development of safety culture. 

 

Keywords: Medication Erros; Patient Safety; Nursing. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 
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PRÁTICAS SEGURAS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PEDIATRIA 

SAFE PRACTICES IN THE ADMINISTRATION OF MEDICINES IN PEDIATRICS  

PRÁCTICAS SEGURAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 

PEDIATRÍA 

 

Éricka Cecília Resende de Souza1 

Ana Elza Oliveira de Mendonça2 

1.1 Introdução 

 

A preocupação com a qualidade nos serviços de saúde não é assunto recente, porém 

vem crescendo nos últimos anos frente à enorme demanda não equivalente à oferta das 

suas atividades, o que tem gerado sobrecarga de serviço, atendimento abaixo do esperado, 

infindáveis filas, impossibilidade de marcação de consultas, entre outros. Se antes esta 

preocupação advinha enquanto estratégia de diferenciação entre as organizações, com o 

passar do tempo, tem se transfigurado em condição de pré-existência das mesmas.1  

Desta forma, para se alcançar a qualidade, é importante prever as necessidades e 

superar as expectativas dos usuários do serviço.1 Maior rigor quanto a esse aspecto tem 

sido exigido gradativamente, tendo em vista o fato de observarmos mudanças nos valores 

dos clientes assistidos, os quais se tornaram cada vez mais conscientes de seus direitos 

dentro das instituições de saúde, requerendo maior comprometimento destas.2      

Um dos grandes desafios, porém, para o alcance da qualidade no seu mais alto nível, 

são os riscos potenciais que toda prática assistencial tem de causar danos ao paciente, 

considerando a complexidade do ambiente onde é ofertada. Todo aquele que procura por 

um serviço de saúde deseja, no mínimo, alcançar uma condição clínica melhor que a 

anterior. A ocorrência dos chamados eventos adversos relacionados à assistência 

caminham na mão oposta às expectativas do cliente, gerando grande insatisfação e, 

consequentemente, queda no nível de qualidade do serviço em questão.3 

Os eventos adversos nos serviços de saúde, por sua vez, tem sido motivo de grande 

afligimento nas últimas décadas pela sua frequente ocorrência em todo o mundo. Jonn 

                                                 
1 Enfermeira. Mestranda em Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde – PPGQUALISAÚDE/UFRN. 

2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora do Mestrado Profissional em Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde –

PPGQUALISAÚDE/ UFRN. 
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James, em 2013, apresentou uma estimativa a partir de uma combinação de estudos 

publicados entre 2008 e 2011. Em sua pesquisa, foram encontrados valores aproximados 

de mais de 210.000 mortes por ano nos Estados Unidos da América (EUA) associadas a 

danos evitáveis em instituições hospitalares. Tal dado revela um número crescente, que se 

deve, provavelmente pela melhoria na identificação dos casos de eventos adversos, o 

aumento da complexidade da tecnologia e da prática médica, maior incidência de bactérias 

resistentes a antibióticos, uso indiscriminado ou inadequado de medicamentos, 

envelhecimento da população, bem como a tendência da indústria médica para a maior 

produtividade e uso de tecnologias dispendiosas.3  

No Brasil, a partir de 2002, as discussões a respeito de tais eventos e, 

consequentemente, sobre a segurança do paciente, ganharam força com a criação da Rede 

Brasileira de Hospitais Sentinela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

com o intuito de obter informações sobre eventos adversos mais fidedignas. Tais discussões 

culminaram com o estabelecimento da Portaria nº 529/2013 do Ministério da Saúde, que 

institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), e com a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC/ANVISA) 36/2013, que estabelece ações para a segurança do 

paciente nos serviços de saúde.4,5   

Entre os diversos tipos de eventos adversos já descritos na literatura, são de grande 

relevância os erros de medicação, em virtude da magnitude da sua ocorrência e do seu 

potencial para causar danos. 

Vale salientar que a utilização de medicamentos é a ferramenta terapêutica mais 

empregada para a manutenção ou recuperação das condições de saúde da população.6 

Entretanto, o seu uso incorreto ou inadvertido poderá levar a consequências desastrosas e 

até mesmo irreparáveis tanto para os pacientes, como também na vida dos profissionais 

envolvidos.6 

O National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP)7 lançou em 1998 uma taxonomia para os erros de medicação, cujo conceito o 

referido conselho solicita que seja utilizado até hoje para fins de pesquisa. A definição 

apresenta o erro de medicação como “qualquer evento evitável que pode causar ou levar a 

um uso inapropriado de medicamentos ou a danos para o paciente enquanto a medicação 

está no controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos podem estar 

relacionados à prática profissional, produtos de cuidados de saúde, procedimentos e 

sistemas, incluindo prescrição, comunicação de pedidos, rotulagem de produtos, 
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embalagens e nomenclatura, composição, distribuição, administração, educação, 

monitoramento e uso"7.  

As estatísticas quanto aos erros de medicação e necessidade de compreender mais 

profundamente os complexos processos envolvidos, justificam a busca incessante pela 

segurança do paciente. Pensando nisso, no dia 29 de março do ano corrente, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) lançou o Global Patient Safety Challenge on Medication Safety, o 

seu terceiro desafio para a segurança do paciente, uma iniciativa mundial que busca reduzir 

em 50% os incidentes evitáveis associados ao uso de medicamentos em todos os países 

nos próximos cinco anos. O programa estabelece intervenções voltadas ao fortalecimento 

dos sistemas de saúde e ao incentivo às práticas seguras, reconhecendo a importância dos 

medicamentos e os riscos associados para a saúde e segurança do paciente8. Ademais, 

parte das atividades estarão voltadas à coleta de dados a respeito das práticas 

medicamentosas, uma vez que muitos países carecem dessas informações.9  

Sabe-se que as causas dos erros de medicação são multifatoriais e, de modo geral, 

estão relacionadas ao planejamento inadequado dos sistemas de medicação, fatores 

humanos como fadiga, bem como condições ambientais inadequadas ou déficit de 

profissionais8. Em uma revisão sistemática são destacadas como principais causas de erros 

de administração os atos inseguros, tais como deslizes e lapsos, a falta de conhecimento e 

transgressões deliberadas10. No entanto, outras causas já foram descritas, tais como: 

medicamentos com embalagens parecidas, falhas na comunicação/documentação, carga de 

trabalho, rótulos semelhantes, entre outros11. 

Os dados referentes aos erros de medicação são alarmantes. O livro To err is Human: 

Building a safer health care system contém um relatório do Insitute of Medicine (IOM), 

lançado em 2000, apresenta uma estimativa que esses incidentes ocasionam 7.391 mortes 

anuais de americanos nos hospitais e mais de 10.000 mortes em instituições ambulatoriais12. 

A sua publicação representou um verdadeiro marco na questão da segurança do paciente, 

ampliando o foco da atenção de profissionais, gestores e representantes da saúde para a 

importância da assistência segura. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)9, há pelo menos uma 

morte todos os dias causada por erro de medicação e aproximadamente 1,3 milhões de 

pessoas sofrem danos por esse tipo de erro somente nos EUA. 

Ainda nos EUA, estudo aponta que cada paciente internado está submetido a um erro 

de medicação por dia, totalizando aproximadamente 400.000 eventos adversos relacionados 

a medicamentos em hospitais13.  
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É importante ressaltar que os erros de medicação podem se fazer presente desde a 

saída da indústria farmacêutica até a fase da administração, porém comumente são 

encontrados nas etapas de prescrição e administração14. Um estudo de revisão sistemática 

realacionado aos países do Oriente Médio, detectou-se uma variação na taxa de erro de 

administração de medicamento de 9,4 a 80%15.  

O conceito de erro de administração adotado pelo Ministério da Saúde (MS) consiste 

em qualquer desvio ocorrido não somente na administração, como também no preparo de 

medicamentos, de acordo com o descrito na prescrição médica, bem como no 

descumprimento de recomendações e guias institucionais ou das instruções técnicas de 

fabricante do medicamento16.  

A magnitude dos erros de administração de medicamentos no Brasil ainda é tão bem 

conhecida. Em 2011, no Relatório Geral da ANVISA, foi apresentada uma estimativa de 

cerca de 8000 mortes por ano decorrentes de erros de medicação em geral. Em relação à 

administração de medicamentos, há dados de que 7% das internações hospitalares sejam 

causadas por falhas ou efeitos adversos neste procedimento, o que seria equivalente a cerca 

de 840 mil casos por ano16.  

Diante desse contexto, deve-se destacar que as crianças se encontram em uma 

condição de maior vulnerabilidade aos erros de administração de medicamentos por 

diversos motivos. O primeiro diz respeito ao restrito número de medicamentos com 

formulações e apresentações específicas para faixa etária pediátrica. Em 1999, Shirkey 

intitulou as crianças de “órfãos terapêuticos” em alusão a exclusão dessa população dos 

ensaios clínicos realizados para o desenvolvimento de novos medicamentos17.  

Devido à escassez de fármacos destinados à pediatria, há uma ampla utilização 

nessa área de medicamentos com evidências de segurança e eficácia comprovadas 

somente em adultos, cuja dosagem original passa por uma série de cálculos18 que utilizam 

como parâmetro a idade ou o peso corporal da criança, e, consequentemente, o preparo 

envolve a necessidade repetidas diluições e rediluições para se alcançar a dose desejada. 

Além disso, a inexistência, muitas vezes, da forma farmacêutica adequada à população 

pediátrica exige o acréscimo de uma série de tarefas para adaptação, tais como partição, 

trituração e diluição de comprimidos, atividades que podem comprometer a eficácia do 

fármaco19. 

Ademais, muitas vezes o medicamento só está disponível em formas sólidas que a 

criança não consegue ingerir (comprimidos, cápsulas, drágeas, entre outras). Nesses casos, 

faz-se necessário que se inclua o processo de corte do medicamento, maceração, diluição 
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ou outro mecanismo para se alcançar a dose e a preparação desejadas. Tudo isso contribui 

para aumentar significativamente a possibilidade de erro18. 

Essa forma de utilização de medicamentos recebe a denominação off-label, termo 

que se refere ao uso de forma diferente da recomendada em bula ou uso de produto não 

registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária do país. Ele engloba também a 

administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de 

especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; 

administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas 

etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da 

aprovada para o medicamento20. 

A utilização de medicamentos off-label faz-se bastante presente no âmbito da 

pediatria, como revelado no estudo de Borges, Campos e Pereira21, no qual até 72,7% das 

crianças internadas em um hospital de alta complexidade necessitaram de uso de pelo 

menos um fármaco não licenciado para população pediátrica. 

Outros fatores como idade, estatura, massa corporal e estágio do desenvolvimento 

exercem influência na resposta farmacológica ou na farmacocinética dos medicamentos no 

paciente pediátrico22. A maior parte dos seus sistemas orgânicos encontram-se em fase de 

desenvolvimento e maturação, e, portanto, não dispõe da mesma capacidade de absorção, 

distribuição, metabolização e excreção das drogas que os indivíduos adultos. Por 

conseguinte, as crianças, de modo especial as mais jovens e doentes, geralmente 

apresentam uma capacidade reduzida de tolerar fisiologicamente um erro de medicação. 

Como fator dificultador, é preciso considerar, ainda, que crianças muito pequenas não 

conseguem exprimir com clareza eventos adversos aos medicamentos que venham a 

ocorrer18. 

Uma revisão sistemática realizada em 2014 identificou que os problemas de 

segurança do paciente pediátrico mais prevalentes estavam associados à medicação. As 

pesquisas utilizadas nessa revisão revelaram que 5% a 27% das prescrições médicas em 

pediatria resultam em erro de medicação23. No estudo de Abuelsoud (2018) 24, conduzido na 

Arábia Saudita, a taxa de erros de administração alcançaram 60% em pacientes pediátricos.  

Uma pesquisa que comparou os erros de medicação em adultos e crianças encontrou 

resultados semelhantes entre os dois grupos, entretanto, o potencial em causar danos foi 

três vezes maior em crianças25. Agalu et al. (2012) encontraram uma prevalência de erros 

na administração de medicamentos de 51,8% na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto 
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e 90,8% na pediátrica, identificada por meio da observação direta do processo de 

administração26.  

Ao se tratar das Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas (UTIP), encontram-se 

outros fatores que aumentam a susceptibilidade aos erros de medicação ou tornam as 

consequências destes ainda mais graves. Entre eles, podem ser citados a vulnerabilidade 

física do paciente, o uso de terapia plurimedicamentosa e a grande demanda de trabalho27.  

Destacam-se, ainda a utilização de diversos recursos tecnológicos que exigem 

conhecimentos e habilidades específicas para o seu manuseio, o uso frequente de drogas 

vasoativas e/ou de alta vigilância, a criticidade e instabilidade do próprio estado de saúde da 

criança, entre outros.  

Erros na seleção do medicamento, antes da administração, podem ocorrer em razão 

da falta de organização de armários e gavetas, ou pela distribuição de medicamentos 

diferentes que apresentam embalagens semelhantes. Esse tipo de erro está entre os que 

têm maior potencial de causar eventos adversos e podem levar a importantes agravos à 

saúde dos pacientes. Desta forma, observa-se que as condições físicas dos ambientes 

existentes nos hospitais, nos quais os trabalhadores estão inseridos, favorecem a ocorrência 

do erro14. 

No Brasil, destaca-se uma importante iniciativa lançada pelo Ministério da Saúde, por 

meio da Portaria SCTIE/MS nº 62, de 15 de outubro de 2015, a qual instituiu o Grupo de 

Trabalho de Assistência Farmacêutica em Pediatria, culminando na publicação, no ano de 

2017, do guia “Assistência Farmacêutica em Pediatria no Brasil: recomendações 

estratégicas para a ampliação da oferta, do acesso e do uso racional de medicamentos em 

crianças”. Nele são propostas diretrizes e estratégias que visam ampliar a disponibilização 

de medicamentos em formas farmacêuticas adequadas a essa população28. 

Nesse contexto, deve-se considerar que o processo de gerenciamento do erro é tão 

importante quanto o próprio serviço disponibilizado e que há diferentes tipos de erros com 

mecanismos variados de sustentação ocorrendo o tempo todo sem o devido gerenciamento. 

A prevenção de erros, requer o desenvolvimento de mecanismos que aumentem a chance 

de detecção29. 

Faz-se imperiosa a minimização desse tipo de evento, já reconhecido como um 

problema mundial de saúde pública, que se reflete também em elevado ônus financeiro e 

social. Em termos econômicos, os custos associados a essas ocorrências são calculados 

globalmente em aproximadamente 42 bilhões de dólares por ano8. Em relação à sociedade, 

encontramos às incapacidades, os danos, ao óbito de parentes e amigos, restando a 



20 

 

desconfiança da população no sistema de saúde. Outros transtornos podem ainda ser 

citados, tais como danos à imagem das instituições e dos próprios profissionais de saúde19.  

O interesse em desenvolver o presente estudo parte da minha vivência profissional 

enquanto coordenadora de enfermagem de uma UTIP, onde experimento situações de 

ocorrência de erros de medicação, as quais demandam uma compreensão, análise e 

correção das causas e condições subjacentes que contribuíram para o evento. Além disso, 

busco incessantemente a melhoria dos indicadores de qualidade do serviço por meio do 

fortalecimento das barreiras para a prevenção de incidentes relacionados às práticas em 

saúde. 

No contexto hospitalar, é imperioso implementar procedimentos de gerenciamento de 

risco, como o desenvolvimento e aplicação de medidas de proteção, visando identificar e 

eliminar condições que potencializam os erros. Desta forma, pretende-se responder a 

seguinte questão de pesquisa: Como se dá a adoção das práticas seguras na administração 

de medicamentos numa unidade de terapia intensiva pediátrica?  

O presente estudo tem por objetivo avaliar a implementação de práticas seguras na 

administração de medicamentos em unidade de terapia intensiva pediátrica. Como objetivos 

específicos, busca identificar o nível de qualidade desse processo por meio da adesão dos 

profissionais aos nove certos da medicação na unidade de terapia intensiva pediátrica 

(UTIP). 

Com a finalização desta pesquisa, espera-se contribuir com a disseminação de 

estratégias que visem aprimorar a segurança na administração de medicamentos e o 

emponderamento do profissional de enfermagem quanto ao seu papel na interceptação e 

prevenção dos erros de medicação, como uma barreira essencial no processo de melhoria. 

 

1.2 Metodologia      

 

Trata-se de um estudo observacional avaliativo, transversal e abordagem quali-

quantitativa, que almejou analisar a implementação de práticas seguras na administração de 

medicamentos em unidade de terapia intensiva pediátrica. 

O estudo foi desenvolvido na UTIP de um hospital universitário integrado à rede de 

saúde pública do estado do Rio Grande do Norte. Esta instituição atualmente é referência 

para atendimento em diversas especialidades médicas. Anualmente a população se 

beneficia com mais de 7.800 internações, nos 236 leitos para atendimento clínico e cirúrgico, 
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dos quais 05 correspondem à unidade de terapia intensiva pediátrica, inaugurada em 06 de 

fevereiro de 2017. O hospital é também referência em educação, constituindo campo de 

atividades práticas para mais de 1.000 alunos de graduação e pós-graduação dos cursos da 

área da saúde.  

Para a realização deste estudo, foram desenvolvidas quatro etapas, durante o período 

de março a julho de 2018: identificação da oportunidade de melhoria; análise da 

oportunidade de melhoria; realização do estudo do nível de qualidade; e planejamento de 

intervenções oportunas. 

Na primeira etapa, foi utilizada a associação de três ferramentas para a identificação 

da oportunidade de melhoria: o brainstorming, a técnica nominal e a matriz de priorização. 

Tais métodos foram precedidos por uma breve discussão sobre o conceito de aspectos 

relacionados à qualidade e uma reflexão sobre a necessidade de melhoria do serviço onde 

os participantes estão inseridos. Utilizou-se de metodologias ativas de ensino aprendizagem, 

lançando mão de imagens e questionamentos que estimularam fortemente a participação 

dos envolvidos, fazendo-os reconhecer os problemas existentes e identificarem-se como 

sujeitos capazes de intervir e promover transformações na realidade vivenciada. Uma vez 

que a fonte de informação para chegar ao problema foi a própria experiência dos 

profissionais, realizou-se um brainstorming com os participantes, com o intuito de despertar 

uma reflexão crítica acerca dos serviços por eles oferecidos e levantar um grande número 

de oportunidades de melhoria. 

Visando um maior esclarecimento dos aspectos apontados no método supracitado, 

foi posta em prática a técnica de grupo nominal, com um número de oito participantes que 

tinham características homogêneas: trabalhadores de enfermagem atuantes na área de 

pediatria. Essa, trata-se de uma técnica de consenso, que permite a participação paritária 

de todos os membros do grupo30.  

De forma complementar, finalizou-se esta etapa com a execução da matriz de 

priorização, na qual os profissionais da unidade de terapia intensiva pediátrica entraram em 

consenso sobre a oportunidade de melhoria a ser priorizada. 

Uma vez identificada a oportunidade de melhoria, partimos para uma análise 

estruturada do problema, buscando dimensioná-lo, refletir sobre suas causas e determinar 

o caminho para o qual iremos dirigir nossos esforços para o alcance da melhoria pretendida. 

Atualmente a unidade não dispõe de dados em praticamente nenhum aspecto do 

serviço, tendo em vista a sua recente inauguração e por se encontrar em fase de 

organização estrutural. Isto posto, foi utilizado o Diagrama de causa-efeito como método de 
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análise da oportunidade de melhoria, o qual pode ser usado quando não há dados, além de 

constituir uma ferramenta simples e eficiente para nos aprofundarmos nas causas do 

problema31. Tal ferramenta possibilita uma análise profunda do problema, com a 

identificação das causas que levam a sua ocorrência e, consequentemente, auxilia na 

definição de propostas para evitá-lo32. 

Na etapa de realização do estudo do nível de qualidade, efetuou-se a mensuração do 

nível de qualidade em que se encontra o serviço no qual se identificou o problema, por meio 

da medição do cumprimento de critérios de qualidade. 

Tais critérios foram definidos partindo-se do conceito de que eles constituem os 

requisitos do serviço que nos levará à satisfação das necessidades e expectativas dos seus 

usuários. Isto posto, buscou-se selecionar critérios válidos e confiáveis a partir da utilização 

de parâmetros essenciais mínimos adaptáveis ao contexto dos profissionais33.  

Desta forma, foram escolhidos os chamados “nove certos na administração de 

medicamentos”, os quais se constituem em práticas seguras a serem seguidas pelos 

profissionais para a prevenção dos erros de administração de medicamentos. São eles: 

paciente certo; medicamento certo; dose certa; via certa; hora certa; registro certo; ação 

certa; forma certa; resposta certa. 

O “Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos” da 

ANVISA10 traz os nove certos como itens essenciais na etapa de administração promovendo 

maior segurança e melhorando a qualidade da assistência prestada. A razão da escolha, 

portanto, foi a validade aceita nacional e internacionalmente desses critérios como aspectos 

chaves que devem ser realizados em toda e qualquer atividade de administração de 

medicamento, constituindo barreiras aos diversos riscos existentes nos próprios processos 

assistenciais.  

Para cada “certo”, foram definidos os critérios essenciais, com um olhar mais voltado 

à área da pediatria, de acordo com o que é apresentado no protocolo da ANVISA e com a 

opinião de especialistas. As recomendações do protocolo foram transcritas, reelaboradas e 

organizada até chegar a estrutura contida no Quadro 1, totalizando 18 critérios 

estabelecidos: 

 

Quadro 1 – Critérios para avaliação do nível de qualidade das práticas seguras na 

administração de medicamentos em pediatria, 2018. 

DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 
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Medicamento certo 
 
1. Todo medicamento, antes de ser preparado 

e administrado, deve ter seu nome e 
apresentação farmacêutica conferidos com 
a prescrição médica. 
 

2. No caso de medicamentos já reconstituídos 
e/ou diluídos previamente, deve ser 
verificado se está dentro do prazo de 
estabilidade, bem como em condições de 
armazenamento adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deve ser averiguada a existência de 

alergias antes de toda administração de 
medicamento. 

 
 
 

Sem exceções. 
 
 
 
 

Medicamentos com 
embalagens íntegras 
e medicamentos de 
embalagens de uso 

único (não são 
frascos para doses 

múltiplas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem exceções. 

 
 
 

Apresentação farmacêutica é a 
concentração do fármaco por 

unidade. 
 
 

Reconstituição é a diluição do 
pó liófilo do frasco-ampola em 
diluente próprio, para obtenção 
do medicamento em solução 

para administração endovenosa. 
Diluição constitui a redução da 

concentração de um 
medicamento em um volume já 

líquido recomendado. 
Estabilidade é o período em que 

são asseguradas as 
características farmacêuticas do 

medicamento, podendo ser 
afetada pelas condições de 

armazenamento. 
 

Dose certa 
 
4. Durante o preparo, deve ser conferido o tipo 

e o volume do diluente do medicamento, e 
realizado a diluição conforme prescrição 
médica. 
 
 
 
 
 

5. A dose do medicamento deve ser conferida 
atentamente e administrada conforme a 
prescrição. 
 

6. Todo medicamento deve ser administrado 
conforme a velocidade e tempo de infusão 
prescritos. 

 
 
Medicamentos que 
não necessitam de 
diluição, tais como 

comprimidos, 
cápsulas, soluções 

orais, entre outros, e 
crianças capazes de 

recebe-los. 
 

Sem exceções. 
 
 
 

Sem exceções. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma certa 
 
7. Deve ser verificado se a forma farmacêutica 

do medicamento é adequada à via de 
administração e à condição clínica do 
paciente. 

 
 

Sem exceções. 
 

 
 

Formas farmacêutica é a forma 
física de apresentação do 
medicamento, e pode ser 
classificada em sólida, líquida, 
semisólida e gasosa. 

Paciente certo 
 

8. Antes de administrar qualquer 
medicamento, deve ser conferida a 
identificação do paciente (no mínimo dois 
identificadores) existente na prescrição 
médica com os dados da pulseira de 

 
 
 

Sem exceções. 

 
 

Os identificadores devem incluir 
o nome completo do paciente e, 

no mínimo, dois outros, que 
pode ser: data de nascimento, 
número do prontuário, leito ou 

nome da mãe. 
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identificação e/ou perguntando diretamente 
ao paciente/acompanhante. 
 

 
Paciente sem a pulseira de 

identificação devido alergia ao 
material, impossibilitado de falar 
e sem acompanhante, confirmar 

com a placa de identificação 
existente no leito. 

Via certa 
 
9. Deve ser verificado se a via de 

administração prescrita corresponde a via 
tecnicamente recomendada para 
administrar o medicamento. 
 
 
 

10. Deve ser avaliada a compatibilidade do 
medicamento com os produtos e 
dispositivos utilizados para a administração 
pela via prescrita. 

 
 

Sem exceções. 
 
 
 
 
 
 

Sem exceções. 

 
 

As vias de administração de 
medicamentos são: oral, tópica, 
ocular, otológica, endovenosa, 
intramuscular, vaginal, retal, 
subcutânea, intradérmica e 

intratecal. 
 

São exemplos de produtos e 
dispositivos: seringas, cateteres, 
sondas, equipos, entre outros. 

Orientação certa 
 
11.  Deve ser informado ao paciente/ 

acompanhante sobre o medicamento que 
será administrado, esclarecendo suas 
dúvidas a respeito do objetivo terapêutico, 
posologia, efeitos esperados, entre outros. 

 
 

Paciente 
inconscientes ou 

com 
desenvolvimento 

cognitivo insuficiente 
e sem 

acompanhante. 

 
 
 
 

Hora certa 
 
12. O medicamento deve ser preparado em 

horário oportuno, de modo a garantir a 
a estabilidade do mesmo até a sua 
administração. 

 
13. O medicamento deve ser administrado de 

acordo com o aprazamento, respeitando os 
limites de antecipações ou atrasos máximos 
de 30 minutos. 

 
 

Medicamentos com 
recomendação do 
fabricante para o 

preparo antecipado. 
 

Antecipação ou 
atraso com 

consentimento do 
enfermeiro ou do 

médico. 

 
 
 
 
 
 
 

Aprazamento é a determinação 
dos horários em que serão 

administrados os medicamentos 
e respeita os intervalos de 

tempo entre as doses. 
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Registro certo 
 
14. Deve ser realizado a checagem do 

medicamento administrado no local do 
aprazamento e assinado com rubrica ou 
outra forma de identificação do profissional. 
 

15. Deve ser feito o registro completo do 
procedimento de administração do 
medicamento realizado, conforme 
orientação do Conselho Federal de 
Enfermagem. 
 
 

16. Devem ser registrados em prontuário todos 
os casos de não administração seja por 
rejeição do paciente/acompanhante ou 
outro motivo, queixas, adiamento, 
intercorrências e providências adotadas. 

 
 

Sem exceções. 
 
 
 
 

Sem exceções. 
 
 
 
 
 
 

Ausência de 
intercorrências ou 

obstáculos à 
administração do 

medicamento. 

 
 
 
 
 
 
 

Conforme orientação do 
COFEN, o registro deve conter: 
o nome do medicamento, a via 

de administração, o local do 
corpo e o tipo de dispositivo 

utilizado. 
 
 

Resposta certa 
 
17. Todo paciente deve ser monitorado quanto 

à resposta ao medicamento administrado. 
 

18. Devem ser consideradas as queixas e 
relatos do paciente/ acompanhante e 
averiguado sua correlação com o 
medicamento administrado. 

 
 

Sem exceções. 
 
 
 

Ausência de queixas 
ou intercorrências 

após a administração 
do medicamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado do Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos da 

ANVISA10. 

 

Os critérios foram medidos enquanto variáveis do tipo dicotômicas: cumprimento ou 

não cumprimento dos mesmos. Entende-se, portanto, que quanto maior o grau de presença 

dos critérios, maior o nível de qualidade na administração de medicamentos do serviço.  

A coleta dos dados para a identificação do nível de qualidade foi realizada por meio 

do método de observação não participante de cada processo de preparo e administração de 

um medicamento por um profissional de enfermagem, focando na execução dos critérios 

estabelecidos e inseridos no instrumento de coleta (Apêndice 1). Também foram 

contemplados dados secundários do prontuário, mediante análise diária das prescrições 

médicas e registros quanto ao preparo e administração do medicamento. 

Foram considerados cumprimentos quando houve coerência entre o critério e a 

situação observada. As exceções, descritas como não se aplica (NSA) no instrumento de 

coleta e especificadas no Quadro 1, foram discriminadas como conformidade ou não 

conformidade em decorrência das implicações práticas de cada critério. Por fim, os não 
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cumprimentos foram especificados quando houve transgressão das recomendações do 

critério. 

Em virtude da inexistência de uma escala de classificação para os níveis de 

cumprimento de um critério, foi realizada uma adaptação das escalas do tipo Likert, 

propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizadas nos instrumentos de da  

Organização Mundial de Saúde para avaliação da Qualidade de Vida, como o World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL-100)34. Assim, os percentuais de cumprimento dos 

critérios de qualidade foram divididos em cinco “níveis de qualidade” e classificados em: 

muito ruim, ruim, regular, bom e excelente (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Classificação do nível de cumprimento dos critérios de qualidade conforme 

percentual de zero a 100, 2018. 

Percentual 0 a 24% 25 a 49% 50 a 74% 75 a 94% 95 a 100% 

Categoria Muito ruim Ruim Reguar Bom Excelente 

  Fonte: Adaptado das escalas de resposta do tipo Likert34, 2018. 

 

Todos os profissionais de enfermagem da UTIP do turno matutino e vespertino foram 

incluídos na observação, mediante consentimento, totalizando 11 trabalhadores da equipe 

de enfermagem que compuseram a amostra estudada. Não houveram recusas e/ou 

desistências. 

Foram considerados elegíveis para participar do estudo todos os profissionais da 

equipe de enfermagem da UTIP, considerando como critérios de inclusão estar atuando no 

setor a mais de seis meses e estar cumprindo escala de trabalho nos turnos matutino e 

vespertino. Não foram realizadas coletas no plantão noturno devido a existência de fatores 

que poderiam representar viés, como número de profissionais reduzidos devido o 

revezamento e a menor luminosidade para repouso das crianças. 

Foram excluídos os profissionais de enfermagem afastados do serviço por motivos de 

licenças, afastamentos e férias, durante a realização da pesquisa. 

Os casos analisados foram as administrações de medicamentos enumerados de 

acordo com a sequência dos horários aprazados pela enfermagem na prescrição médica e 

foram submetidos para análise de acordo com essa numeração de forma alternada, 

totalizando 66 adminstrações observadas.  
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 A fim de garantir o anonimato do indivíduo contemplado neste estudo, bem como a 

segurança do documento legal, foi assinado um termo de autorização institucional para uso 

de documentos dos pacientes. (Apêndice 2) 

O levantamento dos dados foi realizado por duas estudantes de graduação em 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) devidamente 

treinadas para a coleta de dados pelo autor do estudo, o qual participou na supervisão desta 

etapa. Quanto ao treinamento é um método reconhecidamente útil e capaz de reduzir vieses 

durante a avaliação dos dados e padronizar a coleta entre os envolvidos35. 

Com o intuito de identificar o nível de qualidade, foram adotados os cálculos da 

estimativa pontual e do intervalo de confiança, utilizando um nível de confiança de 95%, para 

o cumprimento dos critérios selecionados. 

Os dados foram digitalizados em planilhas do programa Excel e submetidos à 

analisados por meio da estatística descritiva. 

Para melhor compreensão dos resultados, utilizou-se a representação gráfica através 

do gráfico de Pareto para a avaliação do nível de qualidade. Este gráfico é de grande 

utilidade para a tomada de decisão visto que trabalha com a priorização das intervenções a 

serem implantadas, uma vez que torna possível a identificação rápida e simultânea das 

áreas mais problemáticas (critérios com maiores números de não cumprimentos). Desta 

forma, evita o desperdício de esforços em causas que tem pouca influência no problema de 

qualidade em questão36. 

Por fim, a etapa de planejamento das intervenções para a melhoria foi construída com 

base nos resultados obtidos na avaliação do nível de qualidade, no qual identificou-se 

aspectos problemáticos por meio do não atendimento aos critérios. 

Buscando obter uma maior adesão dos profissionais às ações de melhorias, se optou 

pelo uso de por um método de planejamento participativo: o Diagrama de Afinidades. Para 

tanto, os dados da primeira avaliação foram apresentados ao grupo para apreciação e 

reflexão. Em seguida, cada membro do grupo escreveu, de forma individual e confidencial, 

suas propostas de intervenções, sem limite de número. As ideias foram, então, ordenadas e 

agrupadas em linhas estratégicas nomeadas pelo grupo, compondo o plano de ação 

construído de maneira consensual37.  

Vale salientar que este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes, por meio do cadastro na Plataforma 

Brasil, respeitando inteiramente as determinações da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), bem como os preceitos fundamentais da Bioética referentes à 
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beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. A pesquisa obteve a aprovação do 

referido CEP sob o número de parecer 2.515.037 e do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) número 78759717.8.0000.5292. 

Os profissionais de enfermagem e os responsáveis pelas crianças internadas na UTIP 

foram convidadas a participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndices 3 e 4). Às crianças e adolescentes acima de 6 anos de idade, 

aptos face à sua condição clínica, também, foram esclarecidos sobre a pesquisa, qual a sua 

participação na mesma e os procedimentos que seriam realizados, em linguagem adequada 

ao correspondente nível cognitivo, bem como foi solicitada sua assinatura no Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice 5).  

 

1.3 Resultados 

 

Na etapa de identificação da oportunidade de melhoria, foram reconhecidos, 

inicialmente, oito problemas de qualidade, a saber: baixa adesão aos protocolos de 

segurança do paciente; dificuldade para uma comunicação efetiva entre os membros da 

equipe multidisciplinar, entre os setores da instituição hospitalar, bem como entre os 

profissionais e pacientes; identificação precária do paciente pediátrico; manuseio 

inadequado de dispositivos para a saúde e deficiência do seu controle; detecção de várias 

situações de erros na prescrição de medicamentos; elevada ocorrência de erros na 

administração de medicamentos; falta de sistematização da avaliação e implementação de 

medidas preventivas relacionadas a quedas dos pacientes pediátricos; baixa adesão a 

notificações dos eventos adversos. 

A aplicação da ferramenta da matriz de priorização foi crucial para determinar em 

grupo a oportunidade de melhoria a ser priorizada para o aprofundamento nesta pesquisa. 

A sua utilização envolve a determinação, por consenso, da pontuação a ser atribuída aos 

critérios de decisão para cada problema elencado: frequência e gravidade do problema, 

exequibilidade e custos envolvidos para dirimi-lo.  O Quadro 3 apresenta os resultados da 

execução dessa ferramenta: 
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Quadro 3 – Distribuição dos problemas e critérios da matriz de decisão para determinar a 

oportunidade de melhoria, 2018. 

CRITÉRIOS DE DECISÃO (máximo = 5 / mínimo = 1) 

 
PROBLEMA 

 
Afeta muitos 
pacientes? 

Representa 
um risco 

grave para a 
saúde? 

A possível solução 
depende de esforços 

internos? 

 
É uma 

solução 
barata? 

 
Total 

Baixa adesão aos protocolos 
de segurança do paciente 

 
 

++++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

++++ 

 
 

14 

Dificuldade para uma 
comunicação efetiva entre os 
membros da equipe 
multidisciplinar, entre os 
setores da instituição 
hospitalar, bem como entre os 
profissionais e pacientes 

 
 
 
 

++++ 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+++++ 

 
 
 
 

15 

Identificação precária do 
paciente pediátrico 

 
+++++ 

 
++++ 

 
+++ 

 
++++ 

 
16 

Manuseio inadequado de 
dispositivos para a saúde e 
deficiência do seu controle 

 
 

+++ 

 
 

++++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

13 

Detecção de várias situações 
de erros na prescrição de 
medicamentos 

 
 

++++ 

 
 

+++++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

15 

Elevada ocorrência de erros 
na administração de 
medicamentos 

 
 

++++ 

 
 

+++++ 

 
 

++++ 

 
 

+++ 

 
 

16 

Falta de sistematização da 
avaliação e implementação de 
medidas preventivas 
relacionadas a quedas dos 
pacientes pediátricos 

 
 
 

+++++ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

++ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

13 

Baixa adesão a notifica-ções 
dos eventos adversos 

 
+++ 

 
++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
11 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

De posse desses dados, é possível verificar um empate entre o problema de 

identificação do paciente e os erros de administração de medicamentos. No momento da 

realização desta etapa, a instituição em estudo não dispunha de pulseiras pediátricas, 

somente em tamanho para adultos. Porém, tendo em vista a mobilização pelo próprio 

hospital para a aquisição das referidas pulseiras e implantação de melhorias na identificação 

dos pacientes, foi priorizada, de modo consensual, a elevada ocorrência de erros na 

administração de medicamentos como problema de qualidade a ser estudado e analisado.  

A análise da oportunidade de melhoria contou com a participação dos profissionais de 

enfermagem em um novo brainstorming, onde se investigou as causas possíveis para os 

erros de administração de medicamentos no local do estudo, até se esgotarem todas as 

possibilidades vislumbradas pela equipe. O resultado foi, então, disposto em um Diagrama 

de Causa e Efeito (ou Diagrama de Ishikawa), representado na Figura 1, no qual as causas 
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foram distribuídas conforme a categoria genérica a que pertencia: Método; Profissionais; 

Ambiente; Material; e Criança/Acompanhante.  

É possível perceber na Figura 1 que a grande maioria das causas evidenciadas está 

relacionado ao Método, apresentando 22 causas raízes, seguido da categoria Profissionais 

com 8. O Material e Criança/acompanhante tiveram atribuídas a mesma quantidade de 

causas raízes, totalizando 6 em cada uma. Por fim, ao Ambiente só foi correlacionado 1 

causa raíz, ficando com o menor número de todas as categorias.  
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Figura 1 – Diagrama de Ishikawa dos fatores que influenciam os erros de medicação em uma UTI pediátrica, 2018. 
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A etapa de avaliação do nível de qualidade, realizada nos meses de abril e maio de 

2018, foi baseada na observação da aplicação dos critérios de qualidade estipulados para o 

preparo e administração de medicamentos, totalizando 66 processos observados na unidade 

de terapia intensiva pediátrica. A estimação do nível de cumprimentos dos critérios 

avaliados, para um grau de confiança de 95%, encontra-se resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos critérios de qualidade segundo o nível de cumprimento (c) dos 

critérios avaliados, 2018.                                                                                                              

 

Critério 

 

Cumpri-

mentos 

 

Exceções 

As exceções foram 

consideradas 

cumprimentos? 

Total de 

cumpri-

mentos 

 

% C 

(IC95%) 

C1: Todo medicamento, antes de 

ser preparado e administrado, 

deve ter seu nome e apresentação 

farmacêutica conferidos com a 

prescrição médica. 

63 - - 63 
95,5% 

(90,4-100) 

C2: No caso de medicamentos já 

reconstituídos e/ou diluídos 

anteriormente, deve ser verificado 

se está dentro do prazo de 

estabilidade, bem como em 

condições de armazenamento 

adequadas. 

3 45 SIM 48 
72,7% 

(62,2-83,2) 

C3: Deve ser averiguada a 

existência de alergias antes de toda 

administração de medicamento. 

0 - - 0 0% 

C4: Durante o preparo, deve ser 

conferido o tipo e o volume do 

diluente do medicamento, e 

realizado a diluição conforme 

prescrição médica. 

59 3 SIM 62 

 

93,9% 

(88,2-99,6) 

C5: A dose do medicamento deve 

ser conferida atentamente e 

administrada conforme a 

prescrição. 

62 - - 62 
93,9% 

(88,2-99,6) 

C6: Todo medicamento deve ser 

administrado conforme a 

velocidade e tempo de infusão 

prescritos. 

64 - - 64 

 

98,5% 

(95,8-100) 

C7: Deve ser verificado se a forma 

farmacêutica do medicamento é 

adequada à via de administração e 

à condição clínica do paciente. 

58 - - 58 

 

87,9% 

(80,1-95,7) 

C8: Antes de administrar 

qualquer medicamento, deve ser 

conferida a identificação do 

paciente (no mínimo dois 

identificadores) existente na 

prescrição médica com os dados da 

pulseira de identificação e/ou 

perguntando diretamente ao 

paciente/acompanhante. 

0 - 

 

- 0 
 

0%  
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Tabela 1 – Distribuição dos critérios de qualidade segundo o nível de cumprimento (c) dos 
critérios avaliados, 2018.                                                                                                              

 

Critério 

 

Cumpri-

mentos 

 

Exceções 

As exceções foram 

consideradas 

cumprimentos? 

Total de 

cumpri-

mentos 

 

% C 

(IC95%) 

   
 

  

C9: Deve ser verificado se a via de 

administração prescrita 

corresponde a via tecnicamente 

recomendada para administrar o 

medicamento. 

 

51 

 

- 

 

- 

 

51 

 

77,3% 

(67,4-87,2) 

C10: Deve ser avaliada a 

compatibilidade do medicamento 

com os produtos e dispositivos 

utilizados para a administração 

pela via prescrita. 

60 - - 60 90,9% 

(84,1-97,7) 

C11: Deve ser informado ao 

paciente/ acompanhante sobre o 

medicamento que será 

administrado, esclarecendo suas 

dúvidas a respeito do objetivo 

terapêutico, posologia, efeitos 

esperados, entre outros. 

5 8 SIM 13 19,7% 

(10,1-29,3) 

C12: O medicamento deve ser 

preparado em horário oportuno, 

de modo a garantir a estabilidade 

do mesmo até a sua administração. 

66 0 - 66 
100% 

C13: O medicamento deve ser 

administrado de acordo com o 

aprazamento, respeitando os 

limites de antecipações ou atrasos 

máximos de 30 minutos. 

60 0 - 60 90,9% 

(84,1-97,7) 

C14: Deve ser realizado a 

checagem do medicamento 

administrado no local do 

aprazamento e assinado com 

rubrica ou outra forma de 

identificação do profissional. 

60 - - 60 90,9% 

(84,1-97,7) 

C15: Deve ser feito o registro 

completo do procedimento de 

administração do medicamento 

realizado, conforme orientação do 

Conselho Federal de Enfermagem. 

6 - - 6 9,1% 

(2,3-15,9) 

C16: Devem ser registrados em 

prontuário todos os casos de não 

administração seja por rejeição do 

paciente/acompanhante ou outro 

motivo, queixas, adiamento, 

intercorrências e providências 

adotadas. 

0 66 NÃO 0 
0% 

C17: Todo paciente deve ser 

monitorado quanto à resposta ao 

medicamento administrado. 

55 - - 55 83,3% 

(74,3-92,3) 

C18: Devem ser consideradas as 

queixas e relatos do paciente/ 

acompanhante e averiguado sua 

correlação com o medicamento 

administrado. 

1 61 NÃO 1 1,5% 

(0-4,4) 

%C = porcentagem de cumprimentos/ IC95% = índice de confiança de 95%. 
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Nessa etapa de avaliação do nível de qualidade, evidencia-se que, para os 66 

processos de preparo e administração de medicamentos, favoravelmente, houve um nível 

de cumprimento acima de 90% em 8 dos 18 critérios avaliados, a saber: conferência do 

medicamento em posse com a prescrição (critério 1); realização da diluição corretamente 

(critério 4); administração da dose conforme prescrição (critério 5); controle da velocidade e 

tempo de infusão conforme prescrição (critério 6); compatibilidade entre o medicamento e 

os produtos de saúde em relação a via de administração (critério 10); preparo do 

medicamento em momento oportuno para sua administração (critério 12);  administração do 

medicamento conforme aprazamento (critério 13); e checagem da administração do 

medicamento na prescrição (critério 14). 

O critério 12, relacionado ao preparo do medicamento no horário correto, ou seja, 

preferencialmente imediatamente antes da administração, garantindo a estabilidade do 

medicamento após sua preparação, foi o único a atingir 100% de cumprimento nos 66 

processos observados. Porém, o horário da administração seguiu corretamente o 

aprazamento determinado em 90,9% (IC95%: 84,1-97,7), não alcançando o mesmo valor do 

critério anterior devido atrasos superiores a trinta minutos no horário determinado para 

ocorrer. 

Lamentavelmente foram identificados três critérios em que não houve nenhum 

cumprimento: verificação da existência de alergias (critério 3); conferência da identificação 

do paciente (critério 8); e o registro dos casos em que o medicamento não pode ser 

administrado (critério 16). 

A decisão de considerar as exceções como cumprimentos ou não cumprimentos, 

levou em conta a importância dos processos envolvidos na administração de medicamentos 

e nas limitações da pesquisa em questão.  

O critério 2 obteve um elevado número de exceções, uma vez que a maior parte das 

observações envolveram medicamentos com embalagens íntegras, cujo conteúdo não 

havia sido utilizado anteriormente e/ou que passaram pela reconstituição e/ou diluição pela 

primeira vez naquele momento. Também estiveram implicados medicamentos de dose 

unitária, prontos para ser administrado sem necessidade de manipulação. Sabendo que 

produtos farmacêuticos nesse contexto não tem prazo de validade e estabilidade alterado, 

considerando a garantia das condições de estocagem pelo setor de farmácia da instituição, 

julgou-se as exceções como cumprimento em razão de seguirem o procedimento correto 

nesse item. 
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No que concerne ao critério 4, as poucas exceções existentes estiveram relacionadas 

aos medicamentos inalatórios em aerossol e medicamentos orais em embalagens unitárias 

para crianças capazes de ingerir, os quais, portanto, não necessitam de diluição. Seguindo 

o princípio de que a técnica adequada foi respeitada, julgou-se tais exceções como 

atendimento ao critério. 

Por sua vez, as exceções do critério 11, aceitas também como cumprimentos, 

ocorreram nos casos de pacientes que estavam sem o acompanhante durante a observação 

e a criança era incapaz de compreender as informações sobre o medicamento a ser 

administrado, seja por sua condição clínica, seja pelo estágio do desenvolvimento cognitivo 

em que se encontrava. Isto posto, entende-se que o critério não foi executado devido à falta 

das condições necessárias, e não, por violação do mesmo. 

As exceções dos critérios 16 e 18 se assemelham, estando relacionadas à ausência 

queixas e intercorrências durante o processo de administração do medicamento. Somente 

em uma observação a execução apenas do critério 18 pode ser adequadamente 

contemplada, não havendo nas demais 65 observações nenhuma queixa ou relato para 

investigação de correlação com o medicamento já administrado. Ademais, não foi 

apresentado nenhum caso de resistência ou impedimento à administração do medicamento 

(critério 16). Embora, igualmente ao critério 11, as exceções tenham acontecido pela 

ausência das circunstâncias indissociáveis à sua aplicação, optou-se por considerar 

descumprimento pela impossibilidade de avaliar a qualidade do serviço nesse aspecto e pela 

provável redução da frequência com que essas circunstâncias acontecem, julgando ser 

importante a sua inclusão na etapa de planejamento. 

Os percentuais calculados a partir dos valores obtidos no cumprimento dos critérios 

foram categorizados segundo o nível de qualidade, sendo o pior resultado classificado como 

muito ruim e o melhor como excelente. Conforme disposto no Quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4 – Distribuição dos critérios de qualidade segundo o nível de cumprimento (c) dos 

critérios avaliados, 2018. 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL 
DE CUMPRIMENTO 

CRITÉRIOS 

 
 
 
 
 
 
 

0% a 24% 
(Muito ruim) 

C3: Deve ser averiguada a existência de alergias antes de toda administração de 
medicamento. 
 
C8: Antes de administrar qualquer medicamento, deve ser conferida a identificação do 
paciente (no mínimo dois identificadores) existente na prescrição médica com os dados 
da pulseira de identificação e/ou perguntando diretamente ao paciente/acompanhante. 
 
C11: Deve ser informado ao paciente/ acompanhante sobre o medicamento que será 
administrado, esclarecendo suas dúvidas a respeito do objetivo terapêutico, posologia, 
efeitos esperados, entre outros. 
 
C15: Deve ser feito o registro completo do procedimento de administração do 
medicamento realizado, conforme orientação do Conselho Federal de Enfermagem. 
 
C16: Devem ser registrados em prontuário todos os casos de não administração seja por 
rejeição do paciente/acompanhante ou outro motivo, queixas, adiamento, intercorrências 
e providências adotadas. 
 
C18: Devem ser consideradas as queixas e relatos do paciente/ acompanhante e 
averiguado sua correlação com o medicamento administrado. 

25% a 49% 
(Ruim) 

Nenhum. 

50% a 74% 
(Regular) 

C2: No caso de medicamentos já reconstituídos e/ou diluídos anteriormente, deve ser 
verificado se está dentro do prazo de estabilidade, bem como em condições de 
armazenamento adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% a 94% 
(Bom) 

C4: Durante o preparo, deve ser conferido o tipo e o volume do diluente do medicamento, 
e realizado a diluição conforme prescrição médica. 
 
C5: A dose do medicamento deve ser conferida atentamente e administrada conforme a 
prescrição. 
 
C7: Deve ser verificado se a forma farmacêutica do medicamento é adequada à via de 
administração e à condição clínica do paciente. 
 
C9: Deve ser verificado se a via de administração prescrita corresponde a via 
tecnicamente recomendada para administrar o medicamento. 
 
C10: Deve ser avaliada a compatibilidade do medicamento com os produtos e 
dispositivos utilizados para a administração pela via prescrita. 
 
C13: O medicamento deve ser administrado de acordo com o aprazamento, respeitando 
os limites de antecipações ou atrasos máximos de 30 minutos. 
 
C14: Deve ser realizado a checagem do medicamento administrado no local do 
aprazamento e assinado com rubrica ou outra forma de identificação do profissional. 
 
C17: Todo paciente deve ser monitorado quanto à resposta ao medicamento 
administrado. 

 
 

95% a 100% 
(Excelente) 

C1: Todo medicamento, antes de ser preparado e administrado, deve ter seu nome e 
apresentação farmacêutica conferidos com a prescrição médica. 
 
C6: Todo medicamento deve ser administrado conforme a velocidade e tempo de infusão 
prescritos. 
 
C12: O medicamento deve ser preparado em horário oportuno, de modo a garantir a 
estabilidade do mesmo até a sua administração. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Salienta-se que maior é o nível de qualidade, quanto maior o nível de cumprimento 

dos critérios. Entendendo que o objetivo deve ser sempre ficar o mais próximo possível de 

alcançar os 100% de cumprimento, só pudemos considerar “excelente” critérios com valores 

de conformidade acima de 95%.  

Por essa tabela, evidencia-se uma tendência dos critérios a se apresentarem em 

valores extremos: muito ruim ou bom.   

Com o propósito de melhor constatar as principais falhas de qualidade, de forma a 

priorizá-las nas ações de melhoria, foram calculadas as frequências absolutas, relativas e 

acumuladas dos denominados não cumprimentos ou não conformidades de cada critério 

avaliado. Os resultados alcançados são apresentados na Tabela 2:   

 

Tabela 2 – Distribuição da análise dos defeitos de qualidade no processo de 

administração de medicamentos, 2018. 

Critérios 
  

Frequência 
Absoluta de Não 
Conformidades 

Frequência 
Relativa de Não 
Conformidades 

Frequência 
Acumulada de 

Não 
Conformidades 

C3: Deve ser averiguada a existência de alergias antes de toda 
administração de medicamento. 

66 14,4 % 14,4 % 

C8: Antes de administrar qualquer medicamento, deve ser conferida 
a identificação do paciente (no mínimo dois identificadores) existente 
na prescrição médica com os dados da pulseira de identificação e/ou 
perguntando diretamente ao paciente/acompanhante. 

66 14,4 % 28,8 % 

C16: Devem ser registrados em prontuário todos os casos de não 
administração seja por rejeição do paciente/acompanhante ou outro 
motivo, queixas, adiamento, intercorrências e providências adotadas. 

66 14,4 % 43,2 % 

C18: Devem ser consideradas as queixas e relatos do paciente/ 
acompanhante e averiguado sua correlação com o medicamento 
administrado. 

65 14,2 % 57,4 % 

C15: Deve ser feito o registro completo do procedimento de 
administração do medicamento realizado, conforme orientação do 
Conselho Federal de Enfermagem. 

60 13,1 % 70,5 % 

C11: Deve ser informado ao paciente/ acompanhante sobre o 
medicamento que será administrado, esclarecendo suas dúvidas a 
respeito do objetivo terapêutico, posologia, efeitos esperados, entre 
outros. 

53 11,5 % 82 % 

C2: No caso de medicamentos já reconstituídos e/ou diluídos 
anteriormente, deve ser verificado se está dentro do prazo de 
estabilidade, bem como em condições de armazenamento 
adequadas. 

18 3,9 % 85,9 % 

C9: Deve ser verificado se a via de administração prescrita 
corresponde a via tecnicamente recomendada para administrar o 
medicamento. 

15 3,3 % 89,2 % 

C17: Todo paciente deve ser monitorado quanto à resposta ao 
medicamento administrado. 

11 2,4 % 91,6 % 

C7: Deve ser verificado se a forma farmacêutica do medicamento é 
adequada à via de administração e à condição clínica do paciente. 

8 1,7 % 93,3 % 

C10: Deve ser avaliada a compatibilidade do medicamento com os 
produtos e dispositivos utilizados para a administração pela via 
prescrita. 

6 1,3 % 94,6 % 

C13: O medicamento deve ser administrado de acordo com o 
aprazamento, respeitando os limites de antecipações ou atrasos 
máximos de 30 minutos. 

6 1,3 % 95,9 % 

C14: Deve ser realizado a checagem do medicamento administrado 
no local do aprazamento e assinado com rubrica ou outra forma de 
identificação do profissional. 

6 1,3 % 97,2 % 
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C4: Durante o preparo, deve ser conferido o tipo e o volume do 
diluente do medicamento, e realizado a diluição conforme prescrição 
médica. 

4 0,9 % 98,1 % 

C5: A dose do medicamento deve ser conferida atentamente e 
administrada conforme a prescrição. 

4 0,9 % 99 % 

    

    

C1: Todo medicamento, antes de ser preparado e administrado, deve 
ter seu nome e apresentação farmacêutica conferidos com a 
prescrição médica. 

3 0,6 % 99,6 % 

C6: Todo medicamento deve ser administrado conforme a velocidade 
e tempo de infusão prescritos. 

2 0,4 % 100 % 

C12: O medicamento deve ser preparado em horário oportuno, de 
modo a garantir a estabilidade do mesmo até a sua administração. 

0 0 % 100 % 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A fim de facilitar a compreensão dos resultados obtidos na Tabela 2, utilizou-se a 

representação gráfica por meio do Diagrama de Pareto, o qual tornou possível a identificação 

rápida e simultânea das áreas mais problemáticas (critérios com maiores números de não 

cumprimentos). O gráfico de Pareto é apresentado a seguir na Figura 2: 

 

 
Figura 2 - Gráfico de Pareto mostrando a prevalência de não cumprimentos dos critérios de 

qualidade, 2018.  

 

É possível identificar facilmente que as seis primeiras barras do gráfico se destacam 

em relação às demais, juntas atingindo uma frequência acumulada de 82% do total de não 

cumprimentos dos critérios de qualidade. Esses seis critérios  em ênfase (3, 8, 16, 18, 15 e 
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11) são designados por “poucos vitais”, segundo o princípio de Pareto, os quais são 

responsáveis por grande parte dos defeitos e devem ser priorizados nas intervenções para 

a melhoria, evitando o desperdício de esforços em causas que tem pouca influência no 

problema de qualidade em questão38. 

Para a etapa de planejamento das intervenções para a melhoria do problema de 

qualidade em estudo, o cenário identificado anteriormente foi apresentado aos profissionais 

da equipe de enfermagem dos turnos matutino e vespertino. O impacto dos resultados e a 

reflexão sobre o desempenho do processo de trabalho atual desafiou os trabalhadores a 

buscarem propostas de ações para a melhoria da qualidade do serviço. A intervenções 

sugeridas foram construídas em conjunto, discutidas e distribuídas em um Diagrama de 

Afinidades (Quadro 5) composto por cinco linhas estratégicas, a saber:  

 

Quadro 5 – Diagrama de Afinidades sobre o processo de administração de medicamentos, 

2018. 

DIAGRAMA DE AFINIDADES 

O que devemos fazer para melhorar o processo de administração de medicamentos na Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica? 

1- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Estabelecer a impressão de uma via da prescrição médica para o 
preparo de medicamentos 

Evitar a segregação das etapas do preparo e administração de um 
único medicamento por vários profissionais 

Estabelecer formas de identificação de medicamentos com 
embalagens semelhantes 

Estabelecer com a equipe médica e farmacêutica a padronização da 
diluição de medicamentos injetáveis 

2- MUDANÇAS NOS SISTEMAS DE 
REGISTROS 

Promover mudanças no sistema informatizado de modo que a 
prescrição médica seja sucinta e completa, solicitando ajustes no 
programa de forma que permitam a inclusão de rediluições. 

Desenvolver um sistema de alerta para os pacientes que possuem 
alergias 

Elaborar e implementar uma carta de rubrica para identificação do 
profissional responsável pela checagem da administração do 
medicamento em cada horário 

Estabelecer a impressão das anotações de enfermagem por turno 
de trabalho 

3- MUDANÇAS NA 
INFRAESTRUTURA E MATERIAIS 

Desenvolver um espaço destinado exclusivamente ao preparo de 
medicamentos  

Realizar uma nova forma de identificação e redistribuição dos 
gaveteiros que armazenam medicamentos dentro da unidade, 
diferenciando os que possuem embalagens semelhantes, os sound 
alike e os look alike. 

4- FORMAÇÃO DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

Realizar cursos de atualização em administração de medicamentos 
em pediatria, no mínimo, uma vez por ano. 

Desenvolver atividades educativas de curta duração in loco sobre 
segurança no uso de medicamentos. 

Realizar treinamento sobre as recomendações do Conselho Federal 
de Enfermagem quanto ao registro dos procedimentos relativo à 
profissão 
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5- COMUNICAÇÃO 

Favorecer a comunicação entre a UTI pediátrica e demais setores 
envolvidos com o processo de medicação, como a farmácia, setores 
de exames de imagem e centro cirúrgico. 

Melhorar a comunicação entre os membros da equipe 
multiprofissional da unidade e entre a própria equipe de 
enfermagem. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

  Várias propostas de intervenção não estiveram diretamente relacionadas aos critérios 

identificados como “poucos vitais” no gráfico de Pareto. No entanto, o grupo entendeu que 

são ações essenciais para a eliminação do que eles consideram riscos importantes 

existentes no processo de trabalho no qual estão inseridos.  

  Durante a etapa de avaliação do nível de qualidade, o método de observação permitiu 

identificar duas atividades que geram riscos relevantes no processo de preparo e 

administração de medicamentos, as quais são apontadas pelos profissionais nas entrelinhas 

das intervenções propostas no Diagrama de Afinidades.  

  A propósito, existe uma etapa que se pode considerar uma verdadeira transcrição da 

prescrição médica, onde o profissional de enfermagem reproduz o que está descrito na 

prescrição para uma etiqueta adesiva. Esta serve de fonte de informação para o preparo do 

medicamento, bem como para a identificação do recipiente ou produto de saúde que é 

utilizado na administração. Foi observado, porém, que algumas vezes essas etiquetas não 

continham todas as informações preconizadas, deixando dúvidas e lacunas para o preparo, 

e mesmo assim foram utilizadas.  

  Não raro, evidencia-se, ainda, uma real divisão técnica do trabalho, onde cada 

trabalhador desempenha somente parte do processo de preparo e administração de 

medicamentos, na aparente tentativa de agilizar sua execução. Como exemplo, foi verificado 

momentos em que um trabalhador realizou a transcrição da prescrição para a etiqueta, outro 

trabalhador preparou os medicamentos de todos os pacientes, enquanto outro os 

administrou seguindo as informações presentes nas etiquetas.   

 

1.4 Discussão 

 

É interessante destacar o reconhecimento de fatores relacionados à segurança do 

paciente como os principais problemas de qualidade percebidos pelos profissionais de saúde 

no ambiente da unidade de terapia intensiva pediátrica - UTIP. Isto pode nos levar a crer 

que, na instituição em questão, há uma certa movimentação em torno da incorporação de 
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uma cultura de segurança, onde os profissionais compreendem a sua importância para o 

desenvolvimento de um cuidado em saúde de qualidade, ao mesmo tempo em que 

percebem que os seus processos ainda são falhos nesse aspecto. 

O movimento em prol da segurança do paciente já ultrapassa mais de uma década 

desde o lançamento do relatório contido no livro To err is Human: Building a safer health 

care system8. É esperado que, ao adentrar um serviço de saúde, nos deparemos com 

atitudes e comportamento de demonstração de uma cultura de segurança bem definida ou, 

pelo menos, em fase de construção mais avançada nesse sentido. No entanto, ainda nos 

encontramos situações semelhantes ao do estudo de Kawamoto et al (2016)39, onde os 

participantes apontam que a gestão do hospital não reconhece a cultura de segurança como 

prioridade, nem proporciona um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Na instituição 

desta pesquisa, faz-se necessário o desenvolvimento de um estudo que possa identificar o 

real panorama em que esse tema se encontra.  

Embora a decisão da oportunidade de melhoria a ser priorizada tenha envolvido um 

certo grau de subjetividade, não é surpreendente que os erros em administração de 

medicamentos tenha sido a escolha do grupo, uma vez que a terapia medicamentosa é 

amplamente utilizada no ambiente hospitalar e constitui um procedimento de alto risco à 

saúde do paciente. Ademais, a enfermagem exerce um papel primordial da sua 

administração13, 40, constituindo uma das atividades mais frequentes em sua rotina diária.  

 

Critérios para avaliação do nível de qualidade das práticas seguras na administração 

de medicamentos em pediatria 

 

Vários estudos relatam uma maior frequência de erros nas etapas de prescrição e 

administração de medicamentos, embora acredite-se que estes últimos estejam mais 

subestimados devido as limitações dos próprios mecanismos de detecção, além dos erros 

de prescrição terem mais chances de não atingir o paciente, tendo em vista as barreiras 

impostas pelos processos que os sucedem16. Desta forma, a convivência dos profissionais 

de enfermagem com os erros de administração é mais recorrente, o que torna compreensível 

que consigam reconhecer melhor os riscos assistenciais relacionados a essa prática. 

É possível perceber na Figura 2 que o grande número de causas evidenciadas para 

a ocorrência desses erros está relacionado a categoria genérica dos Métodos.  

Etimologicamente, a palavra “método” tem sua origem do grego “methodos”, formado 

por “metá”, que significa “por meio de” e “hodós”, que quer dizer “caminho” 41. Portanto, pode-
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se concluir que, para efeitos desse estudo, os Métodos do Diagrama de Ishikawa 

apresentado previamente se referem às atividades que são realizadas para conceber o 

serviço, porém, somente aquelas reconhecidas como favorecedoras para o surgimento do 

problema de qualidade em questão.  

Destarte, podemos supor, no mínimo, duas conclusões. A primeira seria a de que os 

profissionais reconhecem o processo de preparo e administração de medicamentos como 

complexo e de alto risco à ocorrência de erros, bem como o fato da forma como vêm sendo 

realizada na instituição contribuir para que os erros aconteçam. Por outro lado, pode-se 

considerar que os trabalhadores de enfermagem não conseguem enxergar os 

macroprocessos e os aspectos organizacionais envolvidos e como eles podem favorecer os 

erros de medicação, mas tão somente os processos que os implicam de forma direta.  

No estudo de Nguyen et al (2011)42, realizado no Canadá, foram identificadas 53 

causas de erros de administração de medicamentos em unidades de pediatria, as quais 

foram identificadas e discutidas durante sessões de brainstorming, de forma semelhante a 

esta pesquisa. Naquele, foram consideradas como etapas do processo de administração de 

medicamentos: o fornecimento dos medicamentos pela farmácia, o planejamento da 

administração, o preparo, a administração do medicamento, o seguimento após a etapa 

anterior e a transmissão de informações ao paciente durante a administração. Isto pode 

explicar o número de causas encontradas ser maior, uma vez que neste estudo não foram 

considerados a dispensação e o planejamento, de forma direta, como parte do processo de 

administração de medicamentos. Ademais, participaram do estudo de Nguyen et al (2011)42 

médicos, enfermeiros, gerentes de risco, farmacêutico e residente de farmácia, fato que 

permite um enriquecimento das idéias discutidas, em razão da inserção de diferentes áreas 

do conhecimento e, consequentemente, interpretações variadas para o mesmo problema. 

Uma pesquisa realizada em um hospital público universitário do estado de São Paulo 

buscou identificar fatores de risco associados à ocorrência de erros de medicação, 

analisando os aspectos ambientais e organizacionais implicados. Em contrapartida ao que 

foi relatado pelos profissionais neste estudo identificou várias falhas ou deficiências do 

ambiente físico e organizacional do local de estudo como principais fatores de risco. Dentre 

elas, pode-se destacar: a inexistência e/ou inadequação do uso do espaço físico, reservado 

ao preparo das medicações; desorganização e/ou inadequação do uso de armários de 

armazenamento de medicamentos e soluções; iluminação precária; excesso de ruídos no 

ambiente de trabalho; inadequações de equipamentos utilizados na infusão de 

medicamentos, identificação e monitoramento dos pacientes; indisponibilidade de um 
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protocolo operacional padrão na unidade para o correto uso e funcionamento destes 

equipamentos; falhas organizacionais do sistema de saúde, relacionadas à quantidade, 

distribuição e treinamento insuficientes dos profissionais de enfermagem, entre outros43.  

Um fator de risco ou contribuinte pode ou não ser suficiente para a ocorrência de um 

incidente16, tal como um erro de medicação. É primordial detectar os erros que acontecem 

e quais as suas causas com vistas a possibilitar a realização de melhorias no processo de 

trabalho, bem como evitar que eles tornem a se repetir16.  

Diante do cenário mundial de elevada ocorrência de erros no processo de 

administração de medicamentos, têm se buscado definir ações baseadas em evidências 

científicas, materiais e práticas, que possibilitem maior segurança na assistência ao 

paciente. São estas denominadas de práticas seguras, entre as quais buscou-se investigar 

neste estudo aquela orientadas primeiramente à redução dos riscos inerentes à 

administração de medicamentos nos serviços de saúde. 

Considerando que a segurança faz parte das dimensões da qualidade, é possível 

presumir que a implementação das práticas seguras eleva o nível de qualidade do serviço 

oferecido e, portanto, constituem verdadeiros requisitos para conduzir à satisfação das 

necessidades e expectativas dos usuários.  

Neste estudo, para a realização da etapa de avaliação da qualidade, transformou-se 

uma parte das práticas seguras, conhecidas como as “nove certezas da administração de 

medicamentos” ou “nove certos”, em critérios de qualidade. Estes últimos são definidos 

como parâmetros utilizados para medir a presença, ausência ou para conhecer o nível de 

adequação de um aspecto relevante da assistência à saúde relacionado com o problema de 

qualidade que se pretende avaliar44. 

Vale salientar que cada um dos nove certos inclui várias subetapas que devem ser 

seguidas no preparo e administração de medicamentos. Nesta pesquisa, utilizou-se somente 

as mais difundidas e algumas mais singulares da área da pediatria. Porém, isto não significa 

que elas são as únicas práticas que devem ser necessariamente seguidas e as demais, 

irrelevantes. Muito pelo contrário, cada prática segura tem sua importância para prevenir ou 

interceptar um erro que pudesse vir a ocorrer e, portanto, é pertinente conhecer todas elas 

e saber aplicá-las nos momentos oportunos do processo.    

Ademais, com a conscientização e valorização da complexidade do processo de 

administrar medicamentos, bem como das mudanças ambientais e organizacionais, um 

grande número de novos “certos” tem sido proposto. Com isso, mais requisitos são 
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atribuídos à enfermagem e o processo é regulado de forma mais rigorosa, porém não há 

consenso sobre quais devem ser adicionados45-47.  

 

Distribuição dos critérios de qualidade segundo o nível de cumprimento dos critérios 

de administração de medicamentos 

 

O foco desses certos, em geral, tem permanecido nos fatores humanos individuais, 

incluindo seu desempenho e responsabilidades. Entretanto, pode haver uma concordância 

de que a adesão para eles possibilita uma melhoria na segurança do paciente, embora 

existam poucas evidências de que o aumento do seu número se converta no resultado 

almejado48. 

Retomando os resultados obtidos na avaliação da qualidade mediante a quantificação 

da aplicação dos nove certos, observamos ora grau de divergência ora de convergência 

entre os achados deste estudo com outras literaturas. É importante destacar, porém, que as 

pesquisas encontradas tiveram como objetivos a busca pela identificação dos erros de 

medicação, ao contrário desta que objetivou constatar a aplicação das barreiras para a 

prevenção desses erros.  

Entre os critérios relacionados ao “medicamento certo”, foram encontrados resultados 

variados, classificados de excelente a muito ruim.  

A conferência do nome e apresentação farmacêutica do medicamento alcançou um 

nível de cumprimento de 95,5% (90,4-100). No entanto, é necessário considerar a forma 

como esse processo é realizado no serviço em estudo. Como foi dito, o primeiro passo para 

o preparo do medicamento é a transcrição dos dados da prescrição médica para uma 

etiqueta adesiva. É a partir dos dados contidos nessas etiquetas que o profissional de 

enfermagem confere se o medicamento que está em posse é o mesmo que foi prescrito. 

Elas também são utilizadas para identificar e rotular seringas, copos, frascos de soluções 

parenterais, entre outros dispositivos utilizados para a administração dos medicamentos.  

Um estudo observacional sobre o preparo e administração de antibacterianos 

identificou um grau de conformidade satisfatório quanto ao uso da prescrição durante o 

preparo (83,8%) para confirmação da identificação do paciente. Entretanto, observou que a 

maior frequência de não conformidades no grupo das etapas de cada fase do processo 

estive relacionada à ausência de rotulagem do medicamento, ocorrendo em 100% dos casos 

observados49.  
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Batista (2014)16 considera a rotulagem dos medicamentos preparados como uma 

etapa importante para garantir a identificação e rastreabilidade, bem como fornece 

orientações sobre os dados mínimos que devem ser contemplados.   

O Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais 

(SP)50 em Serviços de Saúde, disposto na RDC Nº45, de 2003, ANVISA,  orienta que os 

rótulos de soluções com 100ml ou mais devem conter, no mínimo: nome completo do 

paciente, leito/registro, nome do produto, descrição qualitativa e quantitativa dos 

componentes acrescentados na solução, volume e velocidade de infusão, via de 

administração, data e horário do preparo e identificação de quem preparou. Enquanto que 

para as soluções parenterais de pequeno volume alega que devem ser identificados com, 

no mínimo: nome completo do paciente, quarto/leito, nome dos medicamentos, dosagem, 

horário e via de administração e identificação de quem preparou.  

Entretanto, o aumento de uma etapa não prevista no processo de preparo e 

administração de medicamento e que envolve o fator humano para a transcrição manual, 

pode ser considerado um fator contribuinte significativo para aumentar os riscos envolvidos. 

Um erro de transcrição no local de estudo pode levar a resultados desastrosos com graves 

consequências ao paciente. Uma saída para traçar uma barreira para esse tipo de erro seria 

incluir uma etapa de conferencia com a prescrição médica do medicamento preparado e 

rotulado com a etiqueta. Outra poderia ser o desenvolvimento de uma impressão das 

etiquetas, a partir do sistema informatizado já existente, conforme fosse realizada e impressa 

a prescrição médica, evitando não somente as falhas humanas que podem favorecer a 

escrita inadequada dos rótulos, mas também economizando tempo de trabalho de 

enfermagem, o qual pode ser direcionado para o avanço de outras atividades assistenciais.  

O critério relacionado a verificação do prazo estabilidade e condições de 

armazenamento nos casos de medicamentos já reconstituídos e/ou diluídos anteriormente 

obteve um nível de cumprimento de 72,7% (62,2-83,2). O ato de reconstituir e/ou diluir 

medicamentos e armazená-los após a retirada da dose que será administrada é uma prática 

comum na área de pediatria, uma vez que os frascos-ampola, em geral, contém o volume e 

a apresentação para uso em adultos. Desta forma, um mesmo frasco é utilizado para várias 

doses, podendo ser armazenado para usos subsequentes. No entanto, cada medicamento 

tem um período de estabilidade específico para a reconstituição e para a diluição, bem como 

condições adequadas de armazenamento, como temperatura e iluminação, que garantem a 

manutenção das propriedades e características do mesmo.  
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O pior dos indicadores relacionados ao medicamento certo foi a não verificação de 

alergias do paciente constata em todas as observações (0% de cumprimento). A 

investigação da existência de alergias é uma ação de suma importância, em virtude de 

prevenir a administração de um medicamento inadequadamente prescrito a um paciente 

alérgico, o que representa uma ameaça à integridade do paciente. 

O fato de não existir uma forma de alerta e sinalização nos sistemas informatizados 

e, consequentemente, nos documentos impressos, leva o profissional a precisar buscar a 

informação sobre alergias no histórico de enfermagem, documentos médicos de admissão 

do paciente ou interrogando os acompanhantes e/ou crianças. Nem sempre essa informação 

está de fácil e rápido acesso, e nem sempre está disponível, pois nunca foi investigada e/ou 

a criança está sem acompanhante no momento da administração.  
Destaca-se a importância de serem reforçada as ações para a administração do 

medicamento adequada, uma vez que várias pesquisas apontam falhas nesse aspecto como 

sendo uma das mais comuns51-52. Uma delas buscou identificar os tipos de erros de 

medicação mais frequente no ambiente da pediatria na ótica dos enfermeiros que 

trabalhavam nessa área. Os seus achados revelam que 23,1% desses erros estavam 

relacionados à troca do medicamento, o terceiro mais apontado53. 

Os critérios relacionados à “dose certa” (critérios 4, 5 e 6) também alcançaram 

resultados classificados de bom a excelente, conforme a escala tipo Likert utilizada, todos 

com valores acima de 90%. Tal fato se opõe ao encontrado na pesquisa de Pereira, Aquino, 

Melo, Praxedes e Caetano (2016)49, onde foi observado não-conformidade das doses em 

70,6% na fase de preparo e 52,1% na fase de administração, principalmente no período 

matutino. Além disso, o controle do tempo de infusão apresentou o terceiro maior número 

de inconformidades (60%) entre os itens considerados de checagem do medicamento 

administrado. Outras pesquisas também relatam alta frequência de doses erradas entre os 

principais erros de medicação51-52.  

Vale ressaltar que para uma prática realmente segura não basta saber preparar e 

administrar mecanicamente a dose conforme está descrito na prescrição médica. É 

primordial que o profissional de enfermagem conheça todos os aspectos relacionados ao 

medicamento, as unidades que o compõe e assegurar-se que a dose prescrita se encontra 

dentro do intervalo de dose recomendado, por meio do conhecimento sobre cálculos de 

medicação54-55. Na maioria das vezes, a dose é calculada e prescrita conforme o peso do 

paciente pediátrico. Ciente das variações que podem ser encontradas à medida que se 

depara com pesos e medicamentos diversos, o profissional de enfermagem torna-se uma 
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barreira aos erros de prescrição, capaz de intercepta-los antes de chegar até o paciente por 

meio da administração do medicamento inadequadamente prescrito. 

 O peso da criança é um dado extremamente relevante ao se pensar no processo de 

medicação na área de pediatria. Isto pode ser comprovado a partir de um estudo realizado 

nos Estados Unidos, no qual foram identificados erros nas doses dos medicamentos 

prescritos decorrentes de erros no valor do peso das crianças em unidade de emergência56. 

É necessário que a enfermagem compreenda a importância de realizar uma técnica de 

pesagem de maneira adequada e manter os equipamentos sempre calibrados e 

funcionantes.  

Em um estudo realizado em um hospital de pequeno porte do Rio Grande do Sul, os 

profissionais de enfermagem consideraram os medicamentos que necessitam de rediluição 

os mais suscetíveis à ocorrência de erros, ficando atrás somente dos medicamentos pouco 

utilizados na instituição54. Em pediatria o uso de medicamentos que necessitam de rediluição 

são bastante frequentes devido a falta de formulações específicas de diversos 

medicamentos para essa faixa etária e, consequentemente, a necessidade de aplicar essa 

técnica para se chegar a sua concentração final e dose adequada às características da 

criança, como peso, idade, comorbidades, entre outras.  
Isto posto, é imprescindível destacar a importância, nas tarefas de reconstituição e 

diluição, do uso do diluente adequado para cada medicamento. Um estudo avaliou os erros 

de medicação envolvendo o processo de diluição pelo método observacional. O erro com a 

terceira maior incidência foi a utilização de diluente inapropriado, enquanto que o não 

emprego do diluente, juntamente com a associação em uma mesma seringa de 

medicamentos incompatíveis foram os erros menos frequentes57. O não uso do diluente ou 

utilização de diluente inadequado pode alterar as propriedades farmacológicas do 

medicamento, podendo resultar em sérias consequências e, principalmente, em falhas 

terapêuticas.  

O critério relacionado à “forma certa” obteve um nível de cumprimento bom, embora 

muitos sejam os obstáculos a essa atividade na pediatria, principalmente quando falamos 

dos medicamentos em forma sólida para administração por via oral ou por sonda gástrica ou 

enteral, tendo em vista o restrito número de formulações adequadas a essa população. 

Um estudo realizado em um Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos observou 

o preparo de medicamentos que iriam ser administrados por sonda, identificando a forma 

farmacêutica e o perfil dos erros cometidos nesse processo. Os seus achados revelam uma 

taxa de 92% das doses envolvendo na forma sólida e 67,71% das doses preparadas de 
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maneira errada, levando em considerando todas as apresentações líquidas e sólidas. A 

maior incidência de erro esteve relacionada à etapa de trituração (45,47%) para os 

medicamentos na forma sólida e à etapa de diluição (67,85%) para as formas líquidas58.  

Percebe-se que a grande maioria dos medicamentos prescritos para serem 

administrados por sonda encontravam-se na forma sólida. As autoras explicam que, nesses 

casos, é necessário ter conhecimento de quando e como é possível realizar os processos 

de trituração, diluição e mistura de medicamentos. Quando o profissional a trituração de 

medicamentos sólidos de liberação controlada, por exemplo, não se pode mais garantir que 

as suas propriedades farmacológicas foram mantidas. É imprescindível analisar o impacto 

de todas as variáveis envolvidas, inclusive as condições clínicas do paciente, para evitar 

falhas terapêuticas e prevenir danos ao paciente58.  

Embora não tenha sido constatada nenhuma troca de paciente durante às 

administrações de medicamentos, é alarmante o dado de que em nenhuma das observações 

foi realizada a conferência da identificação da criança (0% de cumprimento), seja com os 

dados da pulseira de identificação, seja por meio do questionamento ao paciente e/ou 

acompanhante sobre seu nome e, no mínimo, mais um identificador. Isto significa um 

demasiado risco para acontecer episódios recorrentes de troca de paciente durante à 

administração de medicamentos.  

Em consonância, na pesquisa de Filho, Júnior e Veloso (2014)59, realizada por meio 

da técnica de observação estruturada em uma unidade pediátrica hospitalar, foi identificado 

um elevado percentual de casos onde não foi conferida a identificação do paciente (63,16%), 

constituindo o segundo item com maior número de inconformidades dentre aqueles reunidos 

na categoria referente à técnica de administração de medicamentos. 

Corroborando com esses achados, o estudo de Pereira, Aquino, Melo, Praxedes e 

Caetano (2016)49 também apresentou elevada frequência de não conformidades (79,3%) 

quanto à execução da etapa de confirmação do nome do paciente no momento da 

administração de antibacterianos em adultos, compondo o terceiro maior número de 

descumprimentos. 

 A realidade de uma elevada frequência de administrações de medicamentos nos 

pacientes errados é encontrada em diversos estudos, constituindo um dos erros mais 

recorrentes51-53. Esse fato pode ser o resultante da violação da etapa de verificação e 

conferência da identificação do “paciente certo”. Sabe-se, entretanto, que as causas para os 

erros são multifatoriais e, portanto, é necessário desenvolver um estudo para correlacionar 

o grau de desse tipo de violação com a decorrência do erro descrito. 
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Retomando o achado desta pesquisa, acredita-se que um fator contribuinte para essa 

situação possa ser justificado em parte pelo tamanho reduzido da unidade com capacidade 

para apenas cinco leitos e dimensionamento de pessoal de enfermagem adequado com 

equipe fixa, o que pode levar o profissional a crer que é capaz de reconhecer todas as 

crianças internadas, dispensando, portanto, a etapa de conferência da pulseira de 

identificação. Ademais, a implantação das pulseiras de identificação ocorreu de forma 

concomitante com a realização do presente estudo, e, por conseguinte, os trabalhadores 

encontravam-se em fase de treinamento quanto ao seu uso. Porém, o fato de não ser 

habitual a checagem dos dados da pulseira não exime o profissional da responsabilidade de 

conferir, pelo menos, com os acompanhantes os dados da criança, havendo em vários casos 

observados com essa oportunidade e, no entanto, a ação não foi executada. 

Parte disso corrobora com o estudo de Pereira, Aquino, Melo, Praxedes e Caetano 

(2016)49 que revela a criação do vínculo entre a equipe de enfermagem e o paciente, devido 

o longo tempo de internação, como justificativa dada por esses profissionais para considerar 

a conferência do nome do paciente desnecessária. Os autores concluem também que, como 

não houve diferenças significativas entre as unidades estudadas, esse fato pode estar 

associado ao processo de trabalho da instituição e, portanto, tem origem sistêmica49.Por 

outro lado, há estudos que apontam o inverso: quanto maior a duração do período que o 

paciente fica hospitalizados maior é a probabilidade de ocorrer um erro de medicação60-61.  

 Na pesquisa de Filho, Júnior e Veloso (2014)59, realizada por meio da técnica de 

observação estruturada em uma unidade pediátrica hospitalar, também foi identificado um 

elevado percentual de casos onde não foi conferida a identificação do paciente (63,16%), 

constituindo o segundo item com maior número de inconformidades dentre aqueles reunidos 

na categoria referente à técnica de administração de medicamentos59.  

Em relação à “via certa”, identificou-se um nível de cumprimento satisfatório, mas 

ainda com margem para incentivar a busca para a melhoria. Tanto o critério de verificação 

se a via prescrita corresponde a via recomendada para a administração, quanto a avaliação 

da compatibilidade dos medicamentos com os produtos e dispositivos utilizados para a 

administração da via prescrita, atingiram um nível de cumprimento considerado bom. De 

forma divergente a esses achados, alguns estudos apontam os erros de via como eventos 

comumente encontrados51,53. Tais incidentes, de uma forma geral, tem grande potencial para 

causar danos graves ao paciente, podendo até mesmo levar ao óbito. 

A orientação da criança e/ou acompanhante sobre as informações relacionadas ao 

medicamento apresentou uma adesão muita baixa. Um estudo corrobora com essa 
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realidade, considerando a ausência da “orientação certa” entre os desvios das práticas 

seguras mais comum62.  

Percebe-se, destarte, que a equipe de enfermagem possui certas limitações na 

interação entre a equipe e o paciente, bem como ainda não superou o modelo de abordagem 

do cuidado centrado no profissional. A The Health Foundation publicou um guia rápido sobre 

o cuidado centrado na pessoa, onde argumentou que o cuidado de saúde que se vê 

habitualmente na prática, muitas vezes, é prestado “para” as pessoas, e não “com” elas. 

Ademais, perdura a resistência em incluir os pacientes nas tomadas de decisões, sendo 

vistos tão somente enquanto resultados clínicos específicos63.  

É responsabilidade do profissional de enfermagem preparar e informar a criança sobre 

os procedimentos aos quais irá submetê-la, levando em consideração sua capacidade de 

entendimento, maturidade e habilidade. Além de ser um ato de humanização, a inserção da 

criança na tomada de decisão favorece a aceitação na administração do medicamento e a 

redução dos riscos de falhas59. 

Ao se falar da área de pediatria, provavelmente é mais conveniente falar em cuidado 

centrado na família, dada a importante influência das relações familiares na assistência à 

criança e a inaptidão, muitas vezes, dos pacientes pediátricos para realizar decisões, sendo, 

nesse caso, os familiares responsáveis por isso. 

Os autores de um estudo realizado em UTI neonatal e pediátrica identificaram que as 

enfermeiras tinham dificuldade em reconhecer a importância de serem respeitadas as 

necessidades emocionais da criança e as dos seus pais, e não somente as necessidades 

de saúde, com vistas ao restabelecimento completo do indivíduo64. 

O cuidado centrado na família, ao contrário desse pensamento, defende e assegura 

a participação da família no planejamento das ações em saúde, buscando parcerias 

mutuamente benéficas entre profissionais, pacientes e famílias, visando a satisfação dos 

usuários, a diminuição da ansiedade e o fortalecimento do vínculo entre criança e 

familiares65-66.  

Ademais, pacientes e familiares bem informados e alertas podem integrar uma 

valorosa barreira aos erros de medicação52. No entanto, é preciso que estejam inseridos em 

um contexto com uma cultura de segurança bem estabelecida para que questionamentos e 

apontamentos de possíveis falhas não venham a se tornar motivo de hostilidade e 

sentimento de confiança de qualquer uma das partes para com a outra.  

De forma divergente de outros estudos51,67-68, nesta pesquisa obteve-se um elevado 

cumprimento dos critérios relacionados a “hora certa”, onde 100% das observações 
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apresentaram um preparo dos medicamentos em horário oportuno e 90,9% (84,1-97,7%) 

deles foram administrados conforme horário pré-determinado pelo aprazamento das 

prescrições médicas.  

O cumprimento desse critério é de extrema importância para o sucesso terapêutico. 

O seguimento rigoroso dos horários aprazados e dos intervalos de tempo entre as doses 

assegura a manutenção de uma concentração sérica do medicamento que permita a 

sequência da ação do medicamento, de modo especial, no caso dos antibióticos, usados em 

larga escala em UTI69. 

Provavelmente dois fatores, de forma associada, são essenciais para alcançar 

resultados tão satisfatórios para a eficiência do sistema de medicação: a menor quantidade 

de pacientes, o que diminui a quantidade de medicamento por horário; e o dimensionamento 

de pessoal de enfermagem adequado, não havendo sobrecarga de trabalho. Vários estudos 

descrevem a relação entre a ocorrência de erros de medicação e a deficiência dos recursos 

humanos nas instituições de saúde, o que leva à sobrecarga de trabalho54,70-72, estresse, 

fadiga, entre outros riscos à assistência à saúde de outrem. 

O próprio regulamento de Boas Práticas de Preparo e Administração de Soluções 

Parenterais da ANVISA reconhece a importância dos recursos humanos para a segurança 

do processo de preparo e administração de medicamento, estabelecendo que os 

profissionais devem estar habilitados e em quantitativa suficiente ao bom desempenho das 

tarefas, com atribuições formalmente descritas, bem como receberem treinamento 

periódico50. 

O último critério apresentado com 0% de cumprimento se refere ao registro dos casos 

em que o medicamento não pode ser administrado. No entanto, como foi exposto, todos os 

casos envolveram exceções, uma vez que não ocorreu nenhuma situação equivalente. 

Porém, se levarmos em consideração os demais critérios relacionados ao “registro certo”, 

observaremos resultados totalmente opostos: a checagem do medicamento administrado 

com 90,9% (84,1-97,7%) de cumprimento, classificado como bom, e o registro do 

procedimento de administração do medicamento realizado com 9,1% (2,3-15,9%), 

classificado como muito ruim. Salienta-se que houve anotação referente a todos os 

processos de administração observados. O baixo percentual apresentado se deve à 

inadequação do registro em relação aos padrões recomendados pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN).  

A ocorrência de erro documental relacionado ao registro da administração de 

medicamentos é encontrada em vários estudos49,51,59,62. Portanto, a não execução do 
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“registro certo”, seja da checagem do horário de administração do medicamento ou 

justificativa da não administração, caracteriza-se como o próprio erro de omissão51 podendo 

trazer sérias consequências às crianças, tais como duplicidade de dose ou diminuição do 

efeito terapêutico, respectivamente. 

Em relação ao critério de checagem da ação de administrar o medicamento, a 

pesquisa de Gaíva e Souza (2015)68 apresentou achados semelhantes a este estudo. Em 

duas UTI neonatais, foi identificado que, em 72% dos casos de administrações de 

medicamentos observados, o profissional procedeu a checagem tão logo concluído o 

procedimento. Aproximando-se ainda mais dos valores encontrados, uma das unidades 

alcançou um índice de 90% de conformidade nesse critério. Os autores reforçam a 

importância da documentação adequada e realizada imediatamente após à administração 

como uma medida importante para a segurança, uma vez que mantém o prontuário sempre 

atualizado e evita dúvida especialmente nos casos de intercorrência que necessitem de ação 

rápida68.   

Os dois critérios que compõem o item “resposta certa” obtiveram resultados bastante 

divergente. O monitoramento da resposta do paciente ao medicamento alcançou um nível 

de cumprimento considerado bom, com valor igual a 83,3% (74,3-92,3). Por sua vez, a 

averiguação da relação das queixas e relatos do indivíduo e/ou acompanhante com o 

medicamento administrado foi avaliado como muito ruim, com 1,5% (0-4,4) de cumprimento. 

Salienta-se, porém, que no último caso temos um elevado número de exceções que foram 

consideradas descumprimentos. 

Divergente a esse achado, um estudo identificou a falta de acompanhamento da 

resposta do paciente em 100% dos processos de administração observados, ou seja, tal 

prática segura foi totalmente neglicenciada na UTI pediátrica estudada59. Outros estudos 

também indicam uma prevalência relacionada ao elevado número de não conformidades no 

monitoramento adequado do paciente após a etapa de administração49,51. 

 Corroborando com os resultados desta pesquisa, Gaíva e Souza (2015)68 obtiveram 

73% de conformidades no monitoramento do paciente para identificação de possíveis 

reações indesejáveis ao medicamento administrado. Entretanto, consideram que é desejável 

que esta etapa seja considerada um processo à parte e não somente dentro da 

administração de medicamentos. Alegam que o monitoramento não deve ser dos efeitos do 

fármaco, tornando-se evidente apenas quando há reações indesejáveis e, por isso, não é 

realizado para todas as doses e, muitas vezes, é negligenciado pelos profissionais. Portanto, 
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é imprescindível que esta etapa seja realizada para o paciente, visando a sua segurança e 

a eficácia do tratamento terapêutico68.  

 

Prevalência de não cumprimentos dos critérios de qualidade 

 

  O gráfico de Pareto foi realizado conforme os dados obtidos na avaliação do nível de 

qualidade. Nele identificamos seis critérios pouco vitais, os quais estavam relacionados a 

cinco dos grupos dos nove certos: medicamento certo, paciente certo, orientação certa, 

registro certo e resposta certa.  

A intenção da construção do gráfico foi expor os resultados à equipe de enfermagem 

da forma mais compreensível possível. Com isso, visou-se trazê-la a uma reflexão sobre as 

causas para os dados apresentados, se essas causas já haviam sido contempladas no 

Diagrama de Ishikawa e quais seria as possibilidades de intervenção factíveis a curto e 

médio prazo no sentido de melhorar a qualidade do serviço. 

A partir da leitura do Diagrama de Afinidades construído, observam-se ações 

diretamente relacionadas aos critérios poucos vitais e outras não, fato que não tira o mérito 

das mesmas. Assim, nenhuma intervenção que não tinha sido apresentada e aprovada pelo 

grupo foi excluída do diagrama, constituindo um valoroso instrumento de demonstração de 

consciência da existência de riscos para a segurança do paciente e que é possível mitiga-

los caminhando na direção da melhoria do processo de administração de medicamentos. 

Na linha estratégica “Organização do Trabalho”, foi exposta a necessidade de 

impressão de uma via da prescrição médica de uso exclusivo para o preparo de 

medicamentos. Os profissionais alegaram não realizar o preparo utilizando a prescrição, mas 

sim, as etiquetas adesivas que eles mesmos transcreviam, porque em diversos momentos 

a prescrição estava em uso por outrem. O uso do prontuário do paciente é muito intenso na 

unidade, tendo em vista que ela recebe profissionais médicos de diversas especialidades 

para consulta de parecer, atendimento da equipe multiprofissional que não fica integralmente 

no setor (exemplos: terapia ocupacional, psicologia, odontologia, Comissão de curativos, 

entre outros), além de estudantes da graduação de medicina, residentes médicos de 

pediatria e residentes multiprofissionais de enfermagem, fisioterapia e odontologia.  

No Diagrama de Ishikawa, esse fator não foi reconhecido como contribuinte para os 

erros de administração de medicamentos. Porém, ao refletir sobre como todo o processo 

ocorre e sobre os critérios de qualidade apresentados, foi percebida a necessidade de não 

o menosprezar. 
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Apresentação da divisão técnica do trabalho identificada na coleta levou os 

profissionais a concluírem a importância de ser evitada a execução das etapas componentes 

do processo de preparo e administração de um único medicamento realizadas por indivíduos 

diferentes. A forma como o trabalho é desenvolvido aumenta os riscos de ocorrência de 

erros, uma vez que o profissional que realizar uma das tarefas pode desconhecer a condição 

clínica atual da criança, a indicação terapêutica do medicamento, a existência de alergias, 

entre outros. Além disso, um profissional não pode assegurar que todas as outras etapas 

das quais não participou tenham sido seguidas corretamente. Para proporcionar a segurança 

da execução das ações a todos os envolvidos, é essencial que todas as fases sejam 

realizadas de forma satisfatória e responsável, de modo a alcançar os resultados 

esperados54. 

A ação de estabelecer formas de identificação de medicamentos com recipientes 

semelhantes foi bastante defendida, uma vez que os profissionais lidam diariamente com 

esse tipo de problema e relatam ocorrências de circunstâncias notificáveis e near-miss 

(“quase erros”) devido a isso, fato já sinalizado no Diagrama de Ishikawa como fator 

contribuinte para os erros de administração de medicamentos.  

Em um estudo foram observadas semelhanças de embalagens e rotulagens entre 

diversos medicamentos com potencial causar erros de dispensação, armazenamento e 

administração73. Além disso, aponta o fato dos rótulos e embalagens semelhantes estarem 

associados à produção de diversos medicamentos pelo mesmo fabricante, que, de uma 

forma geral, reproduzem a mesma arte gráfica para fármacos diferentes desconsiderando 

as características singulares na rotulagem de medicamentos73, ato inseguro especialmente 

para os medicamentos potencialmente perigosos, sound alike (com sons semelhantes) e 

look alike (com grafia semelhante).  

O Protocolo da ANVISA aborda como ação preventiva a atenção especial à 

conferência antes da dispensação desses medicamentos, bem como grafia em destaque de 

sílabas que diferenciem medicamentos com look alike10. 

Isto justifica também a intervenção solicitada para uma nova forma de identificação e 

redistribuição dos gaveteiros que armazenam medicamentos dentro da unidade, em razão 

da aproximação dos gavetereiro de medicamentos com recipientes e/ou grafias 

semelhantes, estando identificados de forma padronizada, desconsiderando os riscos 

apresentados. O armazenamento inadequado e mal organizados também já havia sido 

identificado no Diagrama de Ishikawa e condiz com um dos problemas encontrados no 
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estudo de Pichler, Garcia, Seitz, Merino, Gontijo, Merino (2014)11 e de Björkstén, Bergqvist, 

Andersén-Karlsson, Benson e Ulfvarson52. 

Quanto à padronização da reconstituição e diluição de medicamentos injetáveis, na 

realidade, a instituição já dispõe de um guia elaborado conforme as recomendações dos 

fabricantes e das evidências científicas para isso, porém nem sempre é seguido à risca pelo 

profissional médico. Tal fato leva ao desperdício dos medicamentos com recipientes do tipo 

frasco-ampolas, pois inviabiliza a utilização do mesmo frasco para doses de pacientes 

diferentes, tendo em vista que o volume de diluente para reconstituição ter sido prescrito de 

forma diferente.  

A proposta de promover mudanças no sistema informatizado de prescrição médica se 

deve a uma perigosa característica desse documento. O software envolvido limita as 

informações para uma única diluição do medicamento. Caso seja necessário rediluições ou 

outros processos para o preparo do medicamento, é preciso incluir no item de observações. 

Ademais, no campo do diluente aparece o volume colocado pelo prescritor e, na frente do 

seu nome, o volume presente no frasco que será dispensado. Devido as dúvidas geradas, a 

equipe entrou em consenso para que o prescritor descrevesse a prescrição correta no item 

das observações e a equipe de enfermagem despreza o que está escrito antes. Para melhor 

compreensão, segue um exemplo, para um medicamento que deve ser administrado por via 

endovenosa, de estrutura do modelo adotado no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Modelo de estrutura apresentada na prescrição médica eletrônica em uma 

UTIP, 2018. 

“MEDICAMENTO X” FA 2ML 100 mg/ml – Administrar 01 FA, EV, de 12/12 horas. 

Diluir em 9 ml de ÁGUA DESTILADA 10 mL; correr em 2 horas. Velocidade de infusão 50 

ml/h. Observação: 01 FA + 10 ml de ABD. Rediluir 2ml em 48 ml de SF a 0,9% e administrar 

por EV de 12/12 horas. Correr em BIC em 2 horas, a 50ml/h. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observa-se que pode haver duplicidade e confusão no entendimento das informações 

descritas. O desejo da equipe é transformar a prescrição médica em um documento sucinto 

e completo, impossibilitando o surgimento de dúvidas, igualmente ao que preconiza o 

Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos da ANVISA10. 

Ao que concerne a intervenção de desenvolver um sistema de alerta para os pacientes 

alérgicos, faz-se urgente a sua implementação, tendo em vista o preocupante número de 
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não cumprimento do critério de verificação de alergias. No Diagrama de Ishikawa havia sido 

identificado a causa de erros decorrentes de acompanhantes que desconhecem a história 

clínica, antecedentes e alergias da criança, sendo está também incapaz de fazê-lo, fato que 

impossibilita a obtenção das informações.  

Entre as orientações da ANVISA tem-se o registro de alergias com destaque na 

prescrição médica, inclusive onde ela já é eletrônica, para visualização pela equipe de 

farmácia e de enfermagem, minimizando as possibilidades de dispensação e administração 

de medicamento a um paciente alérgico ao mesmo. Ela recomenda, ainda, a utilização de 

um programa informatizado que ofereça suporte terapêutico que ofereça a verificação 

automatizada de informações como alergias10.  

No programa da instituição em estudo, não há descrição de alergias na prescrição 

que é impressa e o campo para ser preenchido sobre essa informação pelo médico durante 

a realização da prescrição não é obrigatório, nem motivo de impedimento para continuar a 

atividade. 

Embora haja um sistema informatizado, o prontuário eletrônico ainda não está 

totalmente implantado, sendo necessária a impressão de todos os documentos 

considerados indispensáveis para que seja procedida a assinatura manual com carimbo. 

Isso remete às duas últimas intervenções da linha estratégica “mudanças no sistema de 

registro”. A elaboração da carta de rubrica para identificação do profissional que realizou a 

checagem do medicamento foi levantada por não ser possível reconhecer a rubrica de todos 

os funcionários e não há espaço para carimbo a cada dose administrada.  

Por sua vez, o estabelecimento da impressão das anotações de enfermagem a cada 

turno de trabalho se deve ao fato dos profissionais não disporem de assinatura digital e a 

impressão das anotações de enfermagem ser realizada somente a cada 24 horas, não sendo 

possível recolher a assinatura manual dos profissionais que prestaram assistência durante 

esse tempo, constando somente a assinatura eletrônica de quem registrou. Isso significa 

que não é certificada e não tem validade jurídica, caso seja necessário o uso do prontuário 

para processos judiciais. No Brasil, a Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 

instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, reconhecendo a validade jurídica da 

assinatura digital e diferenciando-a das outras formas de chancela eletrônica74.  

Quanto a mudanças na infra-estrutura, vale destacar o desenvolvimento de um 

espaço destinado exclusivamente ao preparo de medicamentos. Isto não é apenas desejo 

da equipe, mas sim, uma obrigação de atender ao regulamento técnico da ANVISA. Nele 

estão definidas como deve ser a infra-estrutura física das áreas destinadas ao preparo e 
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administração de medicamento parenterais, com o objetivo de diminuir os riscos de 

contaminação, mistura de produtos divergentes da prescrição e garantir a adequada 

execução das tarefas. Entre as diversas recomendações, destaca-se que o acesso ao local 

de preparo dos medicamentos deve ser restrito aos profissionais que estão envolvidos 

diretamente nas atividades50.  

As dificuldades impostas pelo ambiente foram colocadas no Diagrama de Ishikawa, 

descritas como um local de preparo de medicação desproporcional ao número de 

profissionais. Na planta física da unidade, o posto de enfermagem é pequeno e ainda divide 

espaço com a área de prescrição, constituindo um ambiente onde transitam vários 

profissionais ao mesmo tempo. Além disso, ele se situa no centro da área de internação da 

unidade de terapia intensiva pediátrica, com visão 360º dos clientes, exceto o leito de 

isolamento. Isso gera diversas interrupções e motivos de distrações aos profissionais que se 

encontra manipulando os medicamentos. Ademais, não há uma bancada ou carrinhos para 

medicação de uso exclusivo para o preparo dos medicamentos, nem no posto de 

enfermagem, nem a beira leito, fato que aumenta o risco de infecção, as interrupções e o 

profissional necessita se deslocar do local de preparo até os leitos com bandejas com 

diversos medicamentos simultaneamente. 

Vários estudos também detectaram limitações da área para o preparo de 

medicamento, fluxo intenso de profissionais no posto de enfermagem, interrupções, 

distrações e ambientes multitarefas como pontos de fragilidades que podem induzir o 

profissional ao erro de medicação11,49,59,75-76.  

Quanto a linha estratégica de formação da equipe de enfermagem, esta foi 

reconhecida como capaz de contribuir para a melhoria dos critérios de qualidade na sua 

totalidade e não somente aqueles mais problemáticos. Foram sugeridos cursos de 

capacitação para atualização sobre a administração medicamentos com periodicidade 

mínimo de 1 ano, mas também atividades educativas in loco que reforçassem questões 

sobre a segurança do paciente no uso de medicamento, de modo que permitisse a 

participação e proporcionasse o conhecimento, de modo especial, a quem não puder 

comparecer aos cursos presenciais. 

Outros estudos também descrevem a educação continuada e capacitações como 

estratégias relevantes para a melhoria da segurança do paciente21,52,54,70. A deficiência 

dessas ações dificulta o preenchimento de lacunas deixadas na formação educacional, quer 

seja de nível médio ou superior, desses profissionais. O despreparo das competências e 
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habilidades dos trabalhadores de enfermagem da unidade foi reconhecido e citada mais de 

uma vez no Diagrama de Ishikawa. 

Nesse contexto, as instituições de saúde têm o dever de proporcionar aos 

profissionais o acesso à educação permanente e treinamentos, de forma sistemática, em 

relação à segurança no uso de medicamentos10. A própria Portaria Nº 529/2013, que instituiu 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), define a promoção de processos 

de capacitação não só dos profissionais que atuam diretamente na assistência, mas também 

a gerentes e outros trabalhadores da equipe de saúde, em relação a temática da segurança 

do paciente como uma importante estratégia de implementação do respectivo programa4. 

Isto posto e reconhecendo que as inovações e pesquisas em saúde favorecem um 

aumento acelerado do conhecimento em tal área, as atividades educacionais periódicas e 

atualizadas para os profissionais de enfermagem são praticamente condições sine qua non 

para a promoção do cuidado seguro na administração de medicamentos. 

 A última linha estratégica do Diagrama de Afinidades engloba a melhoria da 

comunicação entre a unidade de estudo e os setores de transição do cuidado dentro da 

instituição, sejam eles permanentes ou transitórios, bem como entre os membros da equipe 

multiprofissional e entre os profissionais da equipe de enfermagem.  

 

Diagrama de Afinidades sobre o processo de administração de medicamentos 

 

 Falhas na comunicação são associadas aos erros de administração de medicamento, 

segundo estudo49,77. Exemplos desses erros são a administração de dose extra e de 

medicamentos não autorizados por já terem sido suspenso68, erros apontados no Diagrama 

de Ishikawa como decorrentes da falta de uma comunicação efetiva dentro da equipe de 

saúde da unidade. 

O problema da comunicação é algo tão preocupante que foi definida como uma das 

metas internacionais de segurança do paciente, da Organização Munidal de Saúde, a de 

melhorar da efetividade da comunicação entre os profissionais de saúde. Muitos são os 

desafios para isso, tais como a diversidade da formação dos trabalhadores, a tendência de 

cada categoria profissional se comunicar com mais frequente entre si e o efeito da residual 

hierarquia médica sobre os demais membros da equipe multiprofissional, o silêncio 

decorrente de uma inibição organizacional e a dificuldade de expressão entre colegas de 

trabalho79-80. 



59 

 

 Para algumas formas de intervenção, já foi constatada a sua efetividade para superar 

os obstáculos existentes nos serviços de saúde. Entre elas, tem-se a elaboração de 

programas de treinamento de habilidades para a comunicação, simulações práticas e 

padronização de formas de transmissão de informações acerca do paciente81. Além disso, 

também é considerado dever do estabelecimento definir uma política com foco no trabalho 

em equipe de maneira a melhorar a segurança do uso de medicamentos10.  

 

1.5 Conclusões 

 

As práticas seguras relacionadas à administração de medicamentos ainda não estão 

plenamente implementadas na unidade de terapia intensiva pediátrica pesquisada, o que 

contribui para a elevação dos riscos de erros no processo, com comprometimento da 

qualidade do serviço e da segurança do paciente. 

A inserção dos profissionais de enfermagem numa atividade que promoveu a reflexão 

dos mesmos sobre as causas dos erros de administração de medicamento em pediatria e a 

discussão sobre as intervenções que poderiam contribuir para a melhoria desse cenário 

foram positivas. Uma vez que, proporcionaram maior entendimento acerca da complexidade 

desse processo dentro da perspectiva de mudança e em direção a consolidação de uma 

cultura de segurança.  

Recomenda-se que os critérios de qualidade problemáticos sejam objeto de 

intervenções de melhoria da qualidade o mais rápido possível, de modo a evitar que essa 

situação de insegurança perdure, e ainda apresentar os resultados desse estudo a equipe 

de enfermagem visando estimular a manutenção dos critérios de conformidade classificados 

como bom e excelente. 

Com efeito, o propósito de conhecer e avaliar o nível de qualidade de um serviço não 

é apenas realizar um diagnóstico da situação atual, mas também, fornecer informações que 

sejam úteis ao planejamento de ações visando a melhoria de pontos críticos, outrossim, 

aperfeiçoar o que for possível. 

O estudo apresentou como limitações o elevado número de exceções em alguns 

critérios, o que pode ter afetado o resultado do nível de cumprimento obtido e, 

consequentemente, não retratar fielmente a realidade. E também, restringiu-se a avaliação 

das atividades em um único setor do hospital, de forma que os dados não podem ser 
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generalizados, mas, certamente serão utéis para comparação com outras unidades de 

terapia intensiva pediátricas. 

Destaca-se, ainda, o escasso número de estudos sobre as causas dos erros de 

medicação, qualidade dos serviços de enfermagem no uso de fármacos e intervenções de 

melhoria no preparo e administração de medicamentos com o olhar voltado especificamente 

para a pediatria, dificultando o diálogo e o embasamento científico dos achados. Tal fato 

indica a necessidade e importância do desenvolvimento de novas pesquisas nessa área, 

com enfoque direcionado às ações de gerenciamento dos riscos e com vistas a contribuir 

para o exercício profissional e a saúde da população pediátrica. 
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2.1 Apêndice 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
MESTRADO EM GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE 
 

DATA: __________ LEITO: ______ 

PRESCRIÇÃO:________________________________________________________________________
_________ 

ITEM CERTO 
AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DO 

CRITÉRIO 
S N 

NS
A 

OBSERVAÇ
ÃO 

1 
Medicamento 

certo 

C1: O profissional confere se o nome e a 
apresentação do medicamento que está em 
posse é igual ao que está prescrito? *Obs se 

etiqueta está igual a prescrição. 

    

C2: O profissional verifica a validade ou tempo de 
estabilidade e condições de armazenamento, no 

caso de medicamentos já diluídos? 
    

C3: O profissional averigua a existência de 
alergias ao medicamento? 

    

2 Dose certa 

C4: O profissional confere o tipo e o volume do 
diluente, e realiza a diluição conforme prescrito? 

    

C5: O profissional prepara e administra a dose 
conforme prescrito?  

    

C6: O profissional controla o gotejamento ou 
programa a bomba de infusão contínua conforme 

a velocidade de infusão prescrita? 
    

3 Forma certa 
C7: O profissional verifica se a forma 

farmacêutica é adequada à via de administração 
e à condição clínica do paciente? 

    

4 Paciente certo 

C8: O profissional pergunta ao paciente ou ao 
acompanhante os dados (no mínimo dois 
identificadores) ou verifica a pulseira de 

identificação e confirma na prescrição médica e 
na identificação do medicamento, antes da sua 

administração? 

    

5 Via certa 

C9: O profissional verifica se a via de 
administração prescrita corresponde a via 

recomendada na embalagem para administrar o 
medicamento? 

    

C10: O profissional avalia a compatibilidade do 
medicamento com os produtos e dispositivos 

(seringa, cateter, sonda, equipo, etc) utilizados 
para a administração pela via prescrita? 

    

6 
Orientação 

certa 

C11: O profissional informa ao 
paciente/acompanhante sobre o medicamento 

que será administrado, seu objetivo terapêutico, 
tempo de tratamento e reações adversas? 

    

7 Hora certa 

C12: O profissional prepara o medicamento em 
tempo oportuno para a administração, de modo a 

garantir a sua estabilidade? 
    

C13: O profissional administra o medicamento 
conforme horários aprazados, respeitando os 

limites de ntecipações ou atrasos de, no máximo, 
30 minutos? 

    

8 Registro certo 
C14: O profissional realiza o registro do horário 

da administração do medicamento, “checa” 
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(passa um traço em cima do horário) e rubrica na 
prescrição médica? 

C15: O profissional registra, na anotação de 
enfermagem, o nome do medicamento, a via de 

administração, o local do corpo, o tipo de 
dispositivo utilizado, caso haja, nome completo e 

registro no COREN ou rubrica e carimbo? 

    

C16: O profissional registra o caso de não 
administração seja por rejeição do 

paciente/acompanhante ou outro motivo, queixas, 
adiamento, intercorrências e providências 

adotadas? 

    

9 
Resposta 

certa 

C17: O profissional monitora a resposta do 
paciente ao medicamento administrado? 

    

C18: O profissional considera as queixas se 
relatos do paciente/acompanhante e busca 

averiguar sua correlação com o medicamento 
administrado? 
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2.2 Apêndice 2 
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2.3 Apêndice 3 

 

TCLE para os profissionais participantes:     

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos     

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação e melhoria da 

prevenção de erros de mediação em unidade de terapia intensiva, que tem como 

pesquisador responsável Éricka Cecília Resende de Souza.   

Esta pesquisa pretende avaliar e melhorar a prevenção de erros de medicação em 

unidade de terapia intensiva pediátrica, bem como analisar o protocolo de segurança no uso 

e administração de medicamentos em prontuários de crianças hospitalizadas e desenvolver 

um ciclo de melhoria da prevenção de erros de medicação na unidade de terapia intensiva 

pediátrica.   

O motivo que nos leva a fazer este estudo são as estatísticas alarmantes relacionadas 

às práticas medicamentosas e a necessidade de conhecer mais profundamente como os 

processos de administração de medicamentos ocorrem e como melhorar sua qualidade com 

vistas à segurança do paciente.  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), há pelo menos uma morte 

todos os dias causada por erro de medicação e aproximadamente 1,3 milhões de pessoas 

sofrem danos por esse tipo de erro somente nos EUA. As crianças se encontram em uma 

condição de maior vulnerabilidade aos erros de administração de medicamentos por motivos 

como: o uso de medicamentos off-label; fatores como idade, estatura, massa corporal e 

estágio do desenvolvimento; capacidade reduzida de absorção, distribuição, metabolização 

e excreção das drogas; o fator cognitivo que dificulta exprimir com clareza sinais e sintomas 

de eventos adversos aos medicamentos que venham a ocorrer.   

Caso você  decida participar, você  será  submetido  a  observação  direta para 

avaliação de sua prática profissional relacionada à administração de medicamentos por 

aproximadamente 1 (um) mês. A seguir, serão realizadas atividades de intervenção 

baseadas no resultado da primeira avaliação a serem planejadas de forma participativa. Por 

fim será realizada uma segunda avaliação através da observação para analisar os efeitos 
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da intervenção. Poderá ser solicitado o uso de imagens durante as observações e a 

intervenção. Nesses casos, será requisitado autorização por escrito.  

Durante a realização das observações e da intervenção, a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é sentir-se constrangido diante dos observadores, 

podendo solicitar a suspensão temporária ou definitiva da sua participação nas ações. 

Pode acontecer um desconforto ao ser observado no seu exercício profissional que 

será minimizado pelo sigilo mantido nas anotações, não havendo qualquer tipo de 

advertência ou penalidade às suas condutas e você terá como benefício a possibilidade de 

melhoria na segurança dos processos ocorridos na sua unidade de atuação. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada integralmente pelo tempo que for 

necessário pela pesquisadora responsável Éricka Cecília Resende de Souza. 

  Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Éricka Cecília Resende de Souza, telefone (84) 99984-8890 e e-mail 

enfaericka@gmail.com.   

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.   

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.   

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você.                                                                  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa 

você será indenizado.   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.   

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Éricka Cecília Resende de Souza.     

 

Consentimento Livre e Esclarecido      
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Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como  

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa Avaliação e melhoria da prevenção de erros de mediação em 

unidade de terapia intensiva, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

 

Natal, ___/____/2018.  

 

 

 

_______________________________________________  

      Assinatura do participante da pesquisa  

   

  

Declaração do pesquisador responsável     

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação e melhoria da prevenção de 

erros de mediação em unidade de terapia intensiva, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes 

propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo o ser humano.     

 

Natal, ___/____/2018. 

 

 

_______________________________________________ 

Éricka Cecília Resende de Souza 
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2.4 Apêndice 4 

 

TCLE para menores de idade:     

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos     

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Avaliação e melhoria da prevenção de erros 

de mediação em unidade de terapia intensiva, que tem como pesquisador 

responsável Éricka Cecília Resende de Souza. 

Esta pesquisa pretende avaliar e melhorar a prevenção de erros de medicação 

em unidade de terapia intensiva pediátrica, analisar o protocolo de segurança no 

uso e administração de medicamentos em prontuários de crianças hospitalizadas, 

bem como desenvolver um ciclo de melhoria da prevenção de erros de medicação na 

unidade de terapia intensiva pediátrica.   

O motivo que nos leva a fazer este estudo são os números alarmantes 

relacionados aos erros de medicação e a necessidade de conhecer mais 

profundamente a forma como a administração de medicamentos ocorre e como 

melhorar sua qualidade buscando à segurança dos pacientes.  

As crianças se encontram em uma condição de maior risco aos erros de 

administração de medicamentos por motivos, tais como: o uso de medicamentos 

testados e com benefícios comprovados em adultos; fatores como idade, altura, peso 

e desenvolvimento, que diminuem a capacidade de absorver e eliminar os 

medicamentos, bem como de tolerar menos um erro de medicação; e a dificuldade 

de crianças pequenas de falar com clareza os sinais e sintomas de alterações 

relacionadas a medicamentos.   

Caso você decida autorizar, ele(a) deverá ser observado durante as 

administrações de medicamentos que irá receber no seu tratamento, enquanto 

durar sua internação na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Em cada 

observação, haverá uma pessoa treinada analisando os passos realizados pelo 

profissional responsável pela administração, desde o preparo do medicamento até o 



78 

 

monitoramento dos efeitos  decorrentes  dele, assim como  as anotações realizadas 

no prontuário do menor. Não será acrescentado nenhum procedimento direto, tais 

como coleta de material biológico ou manipulação do participante.   

Durante a realização da observação e coleta de informações no prontuário, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é de sentir-se 

constrangido diante dos observadores. Em caso de constrangimento, você pode 

solicitar a suspensão temporária ou definitiva da sua participação no estudo. 

Reiteramos que a desistência não acarretará em nenhum prejuízo ou 

descontinuidade do tratamento na UTI.  

Os dados coletados do prontuário serão mantidos em sigilo e as informações 

serão utilizadas somente para fins de estudo. Para minimizar algum desconforto 

que possa ocorrer devido a manipulação do prontuário, nos comprometemos a 

realizar a coleta dos dados de forma discreta e manter em sigilo todas as anotações. 

Para tanto os dados serão coletados por pessoas devidamente treinadas. Os 

benefícios decorrentes desta pesquisa incluem a intercepção dos erros detectados 

durante a administração de medicamento antes que atinja o participante. Além 

disso, os resultados irão contribuir para ampliar o conhecimento acerca do 

procedimento em questão e a possibilidade de melhoria na segurança dos processos 

ocorridos na unidade. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, 

ele(a) terá direito a assistência gratuita que será prestada integralmente pelo tempo 

que for necessário pela pesquisadora responsável Éricka Cecília Resende de Souza. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Éricka Cecília Resende de Souza, telefone (84) 99984-8890 e e-mail 

enfaericka@gmail.com. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para ele(a).   

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa identificá-lo(a).   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos.   
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Se  você tiver  algum gasto  pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.   

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

ele(a) será indenizado.   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 

3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 

1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 Nata/Rn, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br.   

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Éricka Cecília Resende de Souza. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido      

 

Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa Avaliação e melhoria da prevenção de erros de mediação em unidade 

de terapia intensiva.    

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter 

entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer 

para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como 

participante e eu como seu representante legal.  

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a).   

  

Natal, ___/____/2018.  

 

 

 

_______________________________________________  

      Assinatura do participante da pesquisa  
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  Declaração do pesquisador responsável     

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação e melhoria da 

prevenção de erros de mediação em unidade de terapia intensiva, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente  os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo.   

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.     

 

 

Natal, ___/____/2018. 

  

 

 

_______________________________________________ 

Éricka Cecília Resende de Souza 
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2.5 Apêndice 5 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

 

Para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e 

para legalmente incapaz. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Avaliação e melhoria da 

prevenção de erros de mediação em unidade de terapia intensiva, coordenada 

pela pesquisadora Éricka Cecília Resende de Souza, telefone (84) 99984-8890 e 

e-mail enfaericka@gmail.com. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber como podemos evitar que aconteçam erros de medicação na 

unidade de terapia intensiva pediátrica. Para isso, vamos buscar saber como os 

remédios são dados às crianças neste hospital e como isso pode ser feito de um jeito 

ainda melhor, para que nada de errado venha a ocorrer.   

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm 

de 0 a 16 anos incompletos de idade.  

A pesquisa será feita no Hospital Universitário Onofre Lopes, onde as crianças 

serão observadas quando o(a) enfermeiro(a) ou técnico(a) de enfermagem for lhe dar 

algum remédio. Você não precisará fazer nada diferente do que faria normalmente 

ao receber um remédio. Enquanto, você e o profissional de enfermagem estiverem 

sendo observados, uma pessoa, que recebeu aulas para fazer isso, irá escrever o 

que está vendo e se está adequado ou não. Não será necessário fazer nenhuma 

injeção a mais ou algo que te cause dor ou desconforto. O único material usado será 

um papel, onde anotaremos o que for observado, ele é considerado seguro, mas é 

possível que você fique tímido ou constrangido durante a observação. Caso aconteça 

algo errado, você pode nos procurar pelo telefone que tem no começo do texto.  

Mas há coisas boas que podem acontecer como evitar que você sofra algum 

erro por descuido do profissional ou  por problemas relacionados ao setor. Além 

disso, você nos ajudará a descobrir mais sobre a administração de medicamentos e 

nós iremos mostrar esse conhecimento para que outras pessoas também aprendam. 

Desta forma, poderemos deixar nosso cuidado mais seguro.   



82 

 

Se seus pais gastarem dinheiro por causa desta pesquisa, nós daremos de 

volta o mesmo valor em dinheiro. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados em revistas e em grandes aulas 

chamadas congressos, simpósio, jornadas, entre outros, mas sem identificar as 

crianças que participaram.  

 

Consentimento Pós Informado      

 

Eu _______________________________________________________ aceito participar 

da pesquisa Avaliação e melhoria da prevenção de erros de mediação em 

unidade de terapia intensiva.   

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma via deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Natal, ___/____/2018.  

 

 

 

_______________________________________________  

                   Assinatura do menor  

   

Declaração do pesquisador responsável     

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Avaliação e melhoria da 

prevenção de erros de mediação em unidade de terapia intensiva, declaro que 

assumo a responsabilidade de cumprir tudo o que expliquei e prometi ao 
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participante desta pesquisa, assim como manterei em segredo a identidade da 

mesma.   

Declaro ainda saber que se eu fizer algo diferente do que foi explicado e 

combinado neste texto, estarei desobedecendo as normas da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

 

 

Natal, ___/____/2018. 

  

 

 

_______________________________________________ 

Éricka Cecília Resende de Souza 

 

 

 


