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RESUMO 

GIMENES, F.R.E. A segurança de pacientes na administração de 
medicamentos em uma unidade de terapia intensiva de um hospital geral do 
interior paulista: a abordagem restaurativa em saúde. 2011. 231 p. Tese 
(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

Os atuais serviços de saúde tornaram-se ambientes complexos e vulneráveis, 
fazendo-nos repensar acerca da necessidade de simplificar os processos de 
trabalho de modo a torná-los mais éticos e seguros. Os objetivos do estudo foram 
analisar o sistema de medicação e os processos de preparo e de administração de 
medicamentos de uma UTI, à luz da abordagem restaurativa em saúde. Tratou-se 
de pesquisa multimétodos, com delineamento embutido, a qual aplicou técnicas de 
coleta de dados embasadas na perspectiva sócio-ecológica: grupos focais, narração 
fotográfica e foto elicitation. A pesquisa foi realizada em uma UTI de um hospital 
geral do interior paulista e envolveu a participação de 23 profissionais da 
enfermagem e um médico intensivista. A investigação ocorreu em quatro fases. Na 
primeira, grupos focais foram formados com o objetivo de fazer emergir as opiniões 
dos participantes em relação aos aspectos de segurança, bem como identificar 
situações no ambiente e nos processos de trabalho que poderiam comprometer a 
segurança do paciente no preparo e na administração de medicamentos. Na 
segunda, a pesquisadora, junto à gerente de enfermagem, realizou narrativas 
visuais com os propósitos de refletir sobre o ambiente assistencial onde os 
medicamentos são preparados e administrados, de observar condições passadas e 
de identificar possibilidades de melhorias futuras, no que diz respeito aos aspectos 
de segurança. Na terceira fase, as imagens foram expostas ao segundo grupo focal 
com a finalidade de identificar potenciais mudanças a serem implantadas no sistema 
de medicação, bem como nos processos, nas práticas, nas políticas e no ambiente 
de trabalho da UTI. Na quarta, novos registros fotográficos foram feitos com o 
propósito de captar as mudanças ocorridas no sistema de medicação e no ambiente 
assistencial da UTI, por meio da comparação destes com as fotografias obtidas 
durante a segunda fase da pesquisa. A coleta e a análise dos dados ocorreram de 
maneira interativa em todas as fases da investigação, segundo a orientação teórica 
da abordagem restaurativa em saúde. Os achados auxiliaram na compreensão das 
barreiras e das medidas facilitadoras voltadas para a segurança no preparo e na 
administração de medicamentos, a partir da obtenção de seis temas: Identificando o 
ambiente assistencial como contribuinte para a segurança no preparo e na 
administração de medicamentos; Identificando riscos no ambiente assistencial; 
Percebendo o ambiente assistencial como fator de risco para os acidentes 
ocupacionais; Tendo que conviver com o sentimento de “impotência” diante da 
cultura organizacional vigente; Convivendo com os improvisos no dia-a-dia do 
trabalho e Vislumbrando possibilidades de mudanças no ambiente assistencial. A 
partir da construção conjunta do conhecimento entre pesquisadora e pesquisados, 
os resultados forneceram subsídios para pesquisas futuras e revelaram que os 
problemas existentes no sistema interferem na segurança, tanto do paciente como 
do profissional, devendo a instituição rever a forma de gerenciar os riscos existentes 
no ambiente assistencial. 

Descritores: Gerenciamento de Segurança. Ambiente de Instituições de Saúde. 

Unidade de Terapia Intensiva. Sistemas de Medicação nos Hospitais. Restauração 
Ambiental. 



                                                                                                                                 

ABSTRACT 

GIMENES, F.R.E. Patients safety in the medication administration at an 
intensive care unit in a general hospital in the São Paulo State: a restorative 
approach in healthcare. 2011. 231 p. Thesis (Doctorate) – Nursing School of São 
Paulo University in Ribeirão Preto, 2011. 

The current health services have become vulnerable and complex environments. 
This has made us rethink about the need of simplifying the work processes so that 
they are more ethical and safer. The goals of the study were the analysis of the 
medication system and the processes of preparing and administering the 
medications at an ICU, in the light of the restorative approach in healthcare. It was a 
multi-method research, with an embedded delineation, which applied collecting 
techniques of data having a social ecological perspective: focus groups, photo 
narration and photo elicitation. The research was performed at an ICU of a general 
hospital in a city in the São Paulo state and it involved the participation of 23 nursing 
professionals and an intensivist physician. The investigation occurred in four phases. 
First, focus groups were formed with the goal of getting the participants’ opinions 
related to the safety aspects to emerge, as well as identifying situations in the work 
environment and in the processes that could compromise the patient’s safety in the 
preparation and in the administration of medications. Next, the researcher, along with 
the nursing manager, performed several visual narratives with the purpose of 
reflecting about the healthcare environment where the medications are prepared and 
administrated, observing past conditions and identifying possibilities of future 
improvements, when it comes to the safety aspects. After that, the images were 
exposed to the second focus group with the aim to identify potential changes to be 
implemented in the medication system, as well as in the processes, in the practices, 
in the politics and in the workplace environment at the ICU. At the last phase, new 
photographic registrations were done with the aim to get the changes occurred in the 
medication system and in the care environment at the ICU, by comparing these ones 
with the pictures obtained during the second phase of the research. Collecting and 
analyzing data was performed in an interactive way at all the phases of the 
investigation, according to the theoretical orientations of the restorative approach in 
healthcare. The findings helped in understanding the barriers and the facilitating 
measures directed to the safety in the preparation and administration of medications, 
after obtaining six themes: Identifying the healthcare environment as a contributor for 
the safety in the preparation and administration of medications; Identifying risks in the 
healthcare environment; Realizing the healthcare environment as a risk factor for the 
occupational accidents; Having to live with an “impotence” feeling before the current 
organizational culture; Living with the everyday workarounds; and Envisioning 
possible changes in the healthcare environment. From the joint construction of the 
knowledge among the researcher and the investigated ones, the results provided 
subsidies for future investigations and revealed that the problems in the system 
interfere in the safety, both the patient and the professional, having the institution a 
necessity to revise the way it manages the risks in the healthcare environment.   

Descriptors: Safety Management. Health Facility Environment. Intensive Care Units. 
Medication Systems in Hospital. Environmental Remediation.  

 

 

 



                                                                                                                                 

RESUMÉN 

GIMENES, F.R.E. La seguridad de los pacientes en la administración de 
medicamentos en una unidade de terapia intensiva en un hospital geral del interior 
paulista: enfoque restaurativo en materia de salud. 2011. 231 p. Tesis (Doctorado) – 
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2011. 

Los actuales servicios de salud se han convertido en ambientes complejos y 
vulnerables, lo que nos hace repensar acerca de la necesidad de simplificar los 
procesos de trabajo con el fin de hacerlos más éticos y seguros. Los objetivos del 
estudio fueron analizar el sistema de medicación y los procesos de preparo y de 
administración de medicamentos de una UCI, a la luz de un enfoque restaurativo en 
salud. Se trató de una pesquisa multimétodo, con delineamiento integrado, la cual 
aplicó técnicas de recogida de datos con base en la perspectiva socio-ecológica: 
grupos focales, narración fotográfica y foto elicitation. La pesquisa fue efectuada en 
una UCI de un hospital general del interior paulista y contó con la participación de 23 
profesionales de la salud y también un médico intensivista. La investigación se llevó 
a cabo en cuatro fases. Al principio, grupos focales se formaron teniendo la meta de 
hacer surgir las opiniones de los participantes en relación a los aspectos de 
seguridad, y también identificar situaciones en el ambiente y en los procesos de 
trabajo que podrían comprometer la seguridad del paciente en el preparo y en la 
administración de medicamentos. En la segunda fase, la investigadora, junto a la 
gerente de enfermería, realizó narrativas visuales a fin de reflejar sobre el ambiente 
de asistencia donde los medicamentos son preparados y administrados, de observar 
condiciones pasadas y de identificar posibilidades de mejoras futuras, con respeto a 
los aspectos de seguridad. En la tercera fase, las imágenes fueron expuestas al 
segundo grupo focal con el fin de identificar posibles cambios a implementar en el 
sistema de medicación, y también en los procesos, en las prácticas, en las políticas 
y en el ambiente de trabajo de la UCI. En la cuarta fase, nuevos registros 
fotográficos fueron hechos a fin de captar los cambios ocurridos en el sistema de 
medicación y en el ambiente de asistencia de la UCI, por medio de comparación de 
estos con las fotografías tomadas durante la segunda fase de la pesquisa. La 
recogida y análisis de los datos ocurrieron de manera interactiva en todas las fases 
da la investigación, de acuerdo con la orientación teórica del enfoque restaurativo en 
salud. Los resultados ayudaron en la  comprensión de las barreras y de las medidas  
destinadas a facilitar la seguridad en el preparo y en la administración de 
medicamentos, obtenidos a partir de los seis temas: La identificación del ambiente 
de asistencia como contribuyente para la seguridad en el preparo y en la 
administración de medicamentos; La identificación de los riesgos en el ambiente de 
asistencia; La percepción del ambiente de asistencia como siendo un factor de 
riesgo para los accidentes ocupacionales; Tener que convivir con la sensación de 
impotencia en la cultura organizacional actual; Vivir con la improvisación de un día a 
día de trabajo y el Vislumbre de posibilidades de cambios en el ambiente de 
asistencia. Desde la construcción conjunta de conocimiento entre la investigadora e 
investigados, los resultados proporcionaron subsidios para las investigaciones 
futuras y revelaron que los problemas existentes en el sistema no interfieren en la 
seguridad, tanto al paciente como al profesional, donde debe la institución revisar la 
forma de gestionar los riesgos existentes en el ambiente de asistencia. 
Descriptores: Administratión de la Seguridad. Ambiente de Instituciones de Salud. 
Unidades de Terapia Intensiva. Sistemas de Medicación em Hospital. Remediación 
Ambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Os atuais serviços de saúde tornaram-se ambientes complexos e vulneráveis, 

fazendo repensar acerca da necessidade de se simplificarem os processos de 

trabalho, de modo a torná-los mais éticos e seguros, favorecendo a qualidade do 

cuidado prestado e reduzindo os custos provenientes dos erros na assistência. Para 

o alcance deste objetivo, é imprescindível a união das diversas áreas do 

conhecimento em torno de um sistema que atenda às reais necessidades de saúde 

do século XXI.  

Um dos maiores desafios dos hospitais é a tentativa de acompanhar a 

evolução de seus ambientes, resultado de agressões externas como crises 

econômicas, falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos. Em busca do 

equilíbrio, as instituições de saúde procuram se adaptar às mudanças, recorrendo a 

estratégias temporárias para lidar com problemas urgentes.  

No entanto, os improvisos são, muitas vezes, precários e voltados apenas 

para a minimização dos sintomas do problema, não atendendo às verdadeiras 

causas. É comum, portanto, que estes reparos superficiais resultem em poucos 

benefícios, principalmente no que diz respeito à segurança do paciente, visto que os 

índices de eventos adversos são frequentes na prática clínica, em especial nos 

países em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

Em relação aos avanços científicos na área da segurança na terapêutica 

medicamentosa, percebe-se um aumento exponencial das divulgações de pesquisas 

ao redor do mundo (BATES; GAWANDE, 2003; CASSIANI; MARCK, 2005; COHEN, 

2007; LIMA; LEVENTHAL; FERNANDES, 2008; LEAPE, 2009; ESPIN et al., 2010).  

 Porém pouco tem sido observado em termos de diminuição dos eventos 

adversos, uma vez que a maioria das intervenções, atualmente utilizadas, é voltada 

apenas para uma das etapas do sistema de medicação. 

Várias investigações foram e estão sendo realizadas, principalmente na 

América do Norte, na Europa e na Oceania, com o objetivo de se identificarem os 

fatores causais dos erros de medicação, visando elaborar e implantar estratégias 

que os minimizem. No Brasil e na América Latina, os estudos são recentes e, 

embora se conheçam os índices e as causas dos erros, pouco tem sido discutido em 
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relação às possíveis intervenções capazes de minimizarem os danos causados aos 

pacientes em decorrência da assistência médico-hospitalar.  

Na tentativa de reduzir os erros de medicação, pesquisadores têm se 

empenhado em divulgar as tecnologias mais atuais como estratégias para minorar 

os erros, tais como a implantação da prescrição médica eletrônica, o sistema de 

códigos de barras e as bombas de infusão “inteligentes” (ALI et al., 2005; 

ROTHSCHILD et al., 2005; COLPAERT et al., 2006; RIDDELL, 2006; COCHRAN et 

al., 2007). Todavia o aparato tecnológico não deve ser visto como uma medida 

universal para a resolução dos problemas, visto que novos eventos podem advir do 

mau uso da tecnologia.  

Estudos revelam, igualmente, que os aparatos tecnológicos reduzem os erros, 

mas não provam ser eficazes na diminuição dos eventos adversos, carecendo de 

evidências científicas, além de serem caros em termos de implantação e de 

manutenção (LEAPE; BERWICK; BATES, 2002; ROTHSCHIELD et al., 2005; 

KOPPEL et al., 2008; CAMIRÉ; MOYEN; STELFOX, 2009; HASSAN et al., 2010). 

Em contrapartida, para Hyrkäs e Parker (2006), os desafios teóricos e 

metodológicos, inerentes à pesquisa na área da segurança do paciente, são 

interessantes e oportunos para serem considerados pelos profissionais da saúde. 

Para as autoras, há a necessidade de aplicação de conceitos teóricos provenientes 

de outras ciências nas investigações com o objetivo de desenvolver um novo olhar 

para a cultura da segurança, atualmente presente nas organizações. 

Diante desta necessidade, percebe-se a importância da utilização de 

abordagens inovadoras nas pesquisas envolvendo a segurança no uso de 

medicamentos. Dentre estas, a abordagem restaurativa em saúde, cujo propósito é 

o de fortalecer as relações existentes entre os seres humanos e seus ambientes, 

contribuindo com a segurança do paciente. Entende-se por segurança do paciente o 

ato de reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde (MARCK et al., 2006a,b,c; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2009). 

O foco da abordagem restaurativa em saúde está voltado para a identificação 

e para a compreensão dos déficits e das falhas latentes existentes nos serviços de 

saúde, além de corroborar com a ética e os aspectos legais que permeiam a 

segurança do paciente, uma vez que valoriza os contextos históricos, culturais, 

sociais, tecnológicos e ecológicos dos ambientes assistenciais.  
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Nas pesquisas restaurativas, os pesquisadores estimulam a participação dos 

sujeitos na obtenção dos dados e usam as narrativas dos partícipes com o propósito 

de examinar as vidas e as experiências dos indivíduos ou grupos na busca pela 

compreensão do fenômeno sob investigação.  

O envolvimento das pessoas nessas pesquisas permite a investigação das 

práticas profissionais, na tentativa de melhorá-las. Ao refletirem sobre os problemas 

vivenciados em seu cotidiano, quer sejam de ordem econômica, física, social ou 

cultural, os indivíduos são capazes de identificar possibilidades de mudança. Este 

tipo de investigação valoriza o ponto de vista das pessoas, favorece a outorga de 

poder e dá voz àqueles que são considerados “oprimidos” por um sistema rígido e 

complexo, como é o ambiente hospitalar.  

Por conseguinte, a presente investigação utilizou os princípios, os métodos e 

as técnicas da pesquisa restaurativa para obter a visão dos profissionais da equipe 

de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva (UTI), em relação ao ambiente 

assistencial onde atuam com a finalidade de se identificarem as falhas latentes no 

sistema de medicação e em seus processos, assim como os aspectos que a equipe 

entende como sendo fatores que contribuem, ou não, com a segurança do paciente 

na terapêutica medicamentosa. A partir das narrativas e das imagens obtidas, 

propostas de mudanças foram apontadas para que possam ser implementadas no 

intuito de proporcionar mais qualidade à assistência de enfermagem e aos pacientes 

no que se refere à terapêutica medicamentosa. 

A abordagem restaurativa em saúde foi utilizada nesta investigação, 

considerando-se que “os profissionais são capazes de reconhecer problemas, 

analisar suas distintas conformações, assumir os conflitos presentes no dia-a-dia do 

trabalho e, de forma imperiosa, buscar formas de reinventar/recriar as alternativas de 

trabalho”. A abordagem permite que a equipe trabalhe em conjunto, de modo a 

tornar o ambiente assistencial ético, eficaz e seguro (GUEDES; LIMA; ASSUNÇÃO, 

2005; HASSAN et al., 2010). 

Pepper (1995) afirma que a participação da equipe de enfermagem, na 

identificação e na resolução dos problemas, é a melhor maneira de se obterem 

estratégias eficazes e viáveis para garantir exatidão na administração segura dos 

medicamentos. 

Optou-se, igualmente, pela abordagem restaurativa em saúde porque é 

inovadora nos estudos nacionais e é uma proposta, validada, viável e baseada em 
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evidencias científicas, cuja divulgação poderá auxiliar os estudos brasileiros sobre o 

tema, além de favorecer a tomada de decisões que direcionem o futuro das 

organizações (LOCKETT; WILLIS; EDWARDS, 2005; MARCK et al., 2006a,b,c,d). 

Os resultados deste estudo poderão auxiliar os gestores da instituição 

investigada, bem como os demais profissionais de saúde, a partir da geração de 

ideias e da possibilidade de implantar medidas que favoreçam a segurança dos 

pacientes na UTI. Líderes organizacionais, educadores, estudantes e pesquisadores 

com interesse em compreender os complexos e multifacetados fatores que 

influenciam a segurança no preparo e na administração de medicamentos nas 

unidades de terapia intensiva dos hospitais brasileiros poderão se beneficiar dos 

dados advindos do estudo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

1.1 CONTEXTUALIZANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE NO MUNDO 

     

  

Ao longo da história, valores culturais e práticas sociais modificaram, de 

maneira substancial, os ambientes onde os seres humanos vivem e convivem. De 

maneira semelhante, os sistemas de saúde, no decorrer dos anos, sofreram 

transformações significativas e influenciadas pela atual cultura tecnológica.  

O sistema de saúde é composto por uma complexa combinação de 

processos, de tecnologias e de interações humanas que contribuem com benefícios 

bastante significativos. No entanto, este também envolve riscos inevitáveis para a 

ocorrência de eventos adversos, os quais se tornaram frequentes e, atualmente, são 

considerados grave problema de saúde pública. Logo, é necessário implantar 

sistemas eficientes e seguros para minimizá-los (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002). 

Segundo Leape (2009), os eventos adversos afetam aproximadamente 10% 

dos pacientes hospitalizados e causam centenas de milhares de mortes evitáveis 

anualmente em todo o mundo. Este cenário é equivalente a acidentes envolvendo a 

queda de um avião com 130 a 330 passageiros por dia. As pessoas, todos os anos, 

morrem mais em decorrência dos eventos adversos do que de acidentes ocorridos 

em vias públicas, câncer de mama ou AIDS (GALLESIO, 2008). 

Pesquisa conduzida por Mendes et al. (2009) em três hospitais universitários 

do Estado do Rio de Janeiro também revelou que, do total de 1.103 pacientes 

internados no ano de 2003, 7,6% haviam sofrido eventos adversos e que, destes, 

66,7% poderiam ter sido evitados.  

De acordo com o sistema de Classificação Internacional para a Segurança do 

Paciente (CISP), entende-se por evento adverso um incidente que resulta em dano 

ao paciente; enquanto que erros de medicação são definidos como “falhas no 

processo do tratamento medicamentoso que podem conduzir, ou que tem o 

potencial para conduzir, danos no paciente”. Os erros de medicação podem ser de 

omissão, administração de medicamentos não autorizados pelo médico, dose extra, 

dose errada, forma farmacêutica errada, frequência de administração errada, 
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medicamento deteriorado, técnica de administração errada e erros de horário. Por 

conseguinte, os erros de medicação também são considerados eventos adversos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

Eventos adversos aos medicamentos (EAMs) são caracterizados como 

eventos relacionados à utilização de medicamentos no decorrer da assistência à 

saúde. Todavia, nem todo EAM é considerado erro de medicação, como é o caso 

das reações adversas aos medicamentos, visto que, nestas situações, o dano não é 

passível de ser evitado. Ainda, quase erro diz respeito aos incidentes que 

ocorreram, mas que não atingiram o paciente. Também são conhecidos como erros 

potenciais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

No que concerne aos gastos dispensados com os erros na assistência à 

saúde, pesquisadores afirmam que os custos adicionais voltados para o tratamento 

de danos decorrentes dos erros de medicação nos hospitais são responsáveis por 

$3,5 bilhões de dólares ao ano, o que tornam estes incidentes política e 

financeiramente intoleráveis, em decorrência de suas consequências para o 

paciente e do aumento dos custos para as instituições de saúde e para a sociedade 

(AMALBERTI, et al., 2005; ASPDEN et al., 2007). 

Estudo australiano revelou que eventos adversos são responsáveis por um 

aumento de 8% no tempo de internação dos pacientes e por um acréscimo nos 

custos na ordem de $4,7 bilhões de dólares anuais para o sistema de saúde daquele 

país. Outra pesquisa realizada em hospitais de três estados americanos (Colorado, 

Utah e Nova York) apontou para uma incidência de 2,9% e de 3,7% de eventos 

adversos nos pacientes hospitalizados daqueles estados, sendo que metade deles 

poderia ter sido evitada (VINCENT, 1997; BERGER; KICHAK, 2004).  

 No Reino Unido e na Irlanda do Norte, os eventos adversos são responsáveis 

por um aumento significativo nos custos, associados ao maior tempo de internação 

dos pacientes, na ordem de £ 2 milhões por ano. Já nos Estados Unidos, os custos 

provenientes de eventos adversos evitáveis, incluindo-se os gastos por invalidez e 

despesas médicas, são de aproximadamente US$ 17 milhões e US$ 29 milhões 

anuais. No Canadá, os eventos adversos são responsáveis por um acréscimo de 

cerca de CN$ 750 milhões aos gastos públicos com a saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002; KONDRO, 2004). 

Em países em desenvolvimento, acredita-se que a frequência desses eventos 

seja ainda maior devido a fatores como mau estado de conservação da infra-
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estrutura e dos equipamentos disponíveis nos serviços de saúde, deficiência na 

gestão de resíduos hospitalares e no controle de infecção, mau desempenho dos 

profissionais associado à desmotivação ou à falta de competência técnica, qualidade 

dos medicamentos fornecidos à população, falta de políticas públicas capazes de 

regulamentarem a utilização dos medicamentos disponíveis no mercado, 

incapacidade dos órgãos públicos em identificarem e gerenciarem as informações 

acerca dos eventos adversos ocorridos na assistência à saúde e falta de incentivo 

aos profissionais em notificarem os eventos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005). 

Este cenário estimulou a formação de agências voltadas para a segurança do 

paciente no Reino Unido, no Canadá, na Austrália e na Dinamarca. Em 2004, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, atualmente denominada de Programa de Segurança do 

Paciente, em resposta à resolução da Assembléia Mundial da Saúde de 2002, com o 

propósito de melhorar as práticas assistenciais ao redor do mundo (LEAPE, 2009). 

A OMS impeliu seus estados membros a reconhecerem a segurança do 

paciente como uma questão de importância mundial e a definirem os programas e 

os principais desafios globais que deveriam ser considerados pelos profissionais e 

pelos serviços de saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

O programa promove, dentre outras ações, o desenvolvimento de normas 

baseadas em evidências científicas para a prestação de cuidados mais seguros, um 

sistema de classificação internacional de termos e favorece o compartilhamento do 

conhecimento voltado para a segurança do paciente entre os Estados Membros. 

Ainda, defende uma melhor compreensão dos fatores que contribuem com as 

práticas inseguras, identifica medidas mais eficazes de prevenção e estabelece 

meios para avaliar os resultados alcançados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008). 

Neste contexto, a OMS lançou três grandes desafios globais voltados para a 

segurança do paciente. O primeiro está relacionado à redução das infecções 

nosocomiais, cujo tema é “Uma assistência limpa é uma assistência mais segura”. O 

segundo grande desafio foi lançado com o propósito de melhorar a segurança dos 

pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e cujo tema é “Cirurgias seguras 

salvam vidas”. O terceiro grande desafio mundial diz respeito ao combate à 

resistência antimicrobiana (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).   
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O uso racional de medicamentos também tem sido ponderado por 

pesquisadores, profissionais e instituições de saúde públicas e privadas como um 

tema de suma importância para a segurança do paciente, visto que os fármacos 

estão frequentemente envolvidos em situações de erros com consequências, muitas 

vezes, desastrosas.  

Pesquisadores afirmam que o processo de utilização de medicamentos é 

complexo, multidisciplinar e carregado de aspectos psicológicos, tornando os erros 

de medicação frequentes e com sérias consequências para pacientes, organizações 

hospitalares e sociedade. Além disso, sabe-se que podem ocorrer em qualquer 

etapa do sistema: nos processos de prescrição; na transcrição; na 

dispensação/distribuição; no preparo e na administração dos medicamentos e 

durante a monitoração das reações (CASSIANI; GIMENES; MONZANI, 2009; 

GIMENES et al., 2009).  

Neste sentido, é preciso considerar o papel que o medicamento assume no 

contexto da segurança de modo a tornar a assistência ao paciente mais segura e 

livre de danos. 

 

 

1.2 A SEGURANÇA DO PACIENTE NA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E O CONTEXTO DOS 

CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 

Dentre todos os eventos adversos ocorridos na assistência à saúde, os erros 

de medicação têm recebido papel de destaque nas pesquisas científicas e chamado 

a atenção do público e dos profissionais de saúde a partir do relatório publicado pelo 

Instituto de Medicina dos Estados Unidos em 1999. O documento revelou que cerca 

de 44.000 a 98.000 americanos morriam todos os anos nos Estados Unidos devido 

aos eventos adversos evitáveis e que 7.000 mortes estavam relacionadas aos erros 

de medicação (KOHN, 2000; LEAPE; BERWICK; BATES, 2002). 

Para Phillips et al. (2001), os erros de medicação  podem ser resultado de 

uma única ou de múltiplas falhas no sistema, isto é, durante o estabelecimento do 

diagnóstico de uma doença, no decorrer do planejamento do regime terapêutico, ao 

longo da elaboração da prescrição, na dispensação, na administração do 

medicamento e ao monitorar as reações do paciente.  
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Investigação conduzida por Miller, Clark e Lehmann (2006) revelou um total 

de 1.010 erros de medicação notificados em um hospital americano de grande porte 

em um período de dois anos, sendo os mais comuns os de prescrição (30%), os de 

dispensação (24%) e os de administração (41%), sendo este último de 

responsabilidade da equipe de enfermagem.  

Por conseguinte, é relevante considerar que, conforme os avanços 

tecnológicos e científicos vão ocorrendo nos serviços de saúde, mais complexo se 

torna o sistema de medicação nos hospitais, favorecendo a ocorrência de erros.  

Page (2004), por exemplo, afirma que vários fatores podem predispor à 

ocorrência dos erros de medicação, como: estresse gerado pelo ambiente de 

trabalho, incluindo interrupções frequentes e desnecessárias; fadiga; excesso de 

trabalho; falhas na comunicação entre as equipes multiprofissionais e entre setores; 

falta de informação sobre o paciente e problemas nos materiais e nos equipamentos. 

Outro importante aspecto a ser considerado é que não só os serviços de 

saúde mudam ao longo do tempo, mas também a gravidade das doenças. Nos 

últimos anos, a mudança do perfil demográfico e epidemiológico tem estado 

associada ao aumento de pacientes portadores de doenças crônicas e 

degenerativas internados nos hospitais ao redor do mundo.  

Neste contexto, a mudança destes perfis requer que o cuidado ao paciente 

esteja relacionado à incorporação de novas tecnologias em saúde, bem como às 

intervenções terapêuticas e aos medicamentos complexos nos tratamentos. 

Todavia, quando os pacientes gravemente enfermos são internados em unidades de 

cuidados críticos, costuma haver maior exposição aos erros de medicação em 

relação àqueles internados em outras clínicas; em especial, porque o uso de 

farmacoterapias novas e mais complexas é frequente nas unidades de terapia 

intensiva (UTIs).  

As UTIs são áreas críticas destinadas à internação de pacientes graves que 

requerem atenção profissional especializada de maneira contínua, materiais e 

equipamentos específicos, tecnologias para fins diagnósticos, de monitoração e 

terapia. A meta destas unidades envolve a preservação da vida humana e a 

providência da reabilitação assim que o paciente começar a demonstrar melhora na 

sua condição crítica (LEITE; VILA, 2005; STOCKWELL; SLONIM, 2006; BRASIL, 

2010).  
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Há de se considerar, ainda, que os pacientes críticos apresentam habilidades 

limitadas em participar de seu cuidado e também deficiência em suas reservas 

fisiológicas para tolerar danos adicionais, como aqueles decorrentes dos erros de 

medicação (CAMIRÉ; MOYEN; STELFOX, 2009).  

Segundo Moyen, Camiré e Stelfox (2008), os fatores de risco associados aos 

erros de medicação em UTIs podem ser resumidos em fatores relacionados ao 

paciente, aos medicamentos e ao ambiente assistencial, conforme visualizado no 

Quadro 1: 

 

 

FATORES DE RISCO PARA OS ERROS DE MEDICAÇÃO EM UTIs 

 

Fatores Fatores de Risco Específicos 

Paciente 

gravidade da doença 

extremos de idades 

hospitalização prolongada 

sedação 

Medicamentos 

tipos de medicamentos 

número de medicamentos 

número de intervenções 

Ambiente Assistencial 

ambiente complexo 

admissões de emergência 

vários profissionais da saúde 

 

Fonte: Moyen, Camiré e Stelfox (2008). 

Quadro 1 - Fatores de risco para erros de medicação em UTIs  

 

Observa-se, no quadro acima, que os fatores de riscos existentes nas UTIs 

favorecem os erros de medicação, na medida em que um número elevado de 

procedimentos diagnósticos e de intervenções terapêuticas é realizado, com 

frequência, nos pacientes críticos.  

De acordo com Gallesio (2008), um paciente internado em uma unidade de 

cuidados críticos recebe cerca de 178 intervenções por dia, sendo que 1% destas 

envolve erros de medicação. Com base neste resultado, a mortalidade em UTIs 
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americanas é estimada em 8% a 10%, resultando em 400.000 a 500.000 mortes, 

anualmente, nos Estados Unidos. 

Camiré, Moyen e Stelfox (2009) identificaram que os erros de medicação 

ocorridos em UTIs são um dos eventos sentinelas mais frequentes nessas unidades, 

revelando prevalência de 10,5 erros para cada 100 pacientes/dia. Evento sentinela é 

“um acontecimento inesperado envolvendo a morte ou danos físicos ou psicológicos 

graves” nos pacientes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

No Brasil, a realidade não é diferente e vem sendo descrita por alguns 

estudos. Toffoletto e Padilha (2006) detectaram 52 erros de medicação em 50 

pacientes internados em UTIs e em unidades de terapia semi-intensiva, os quais 

foram responsáveis por um aumento significativo na carga de trabalho da equipe de 

enfermagem. 

Bohomol, Ramos e D’Innocenzo (2009) realizaram pesquisa em uma UTI 

brasileira, na qual 44 pacientes adultos foram acompanhados durante 30 dias. Os 

dados evidenciaram um total de 305 erros de medicação e uma média de 6,9 erros 

por paciente. Os pesquisadores afirmam que os mais comuns estavam relacionados 

à omissão (71,1%), seguidos pelos erros de horário (11,5%) e de prescrição (4,6%).  

Outra investigação realizada em hospital privado do estado de São Paulo em 

unidades de terapia intensiva, semi-intensiva e de internação visou caracterizar os 

erros mais frequentes na assistência. As pesquisadoras identificaram um total de 

229 erros durante três meses de estudo, sendo que os mais prevalentes estiveram 

relacionados às sondas gástricas (57,6%), à queda de pacientes (16,6%) e à 

administração de medicamentos (14,8%) (NASCIMENTO et al., 2008). 

Estas pesquisas revelam que o ambiente assistencial é favorável à ocorrência 

de incidentes devido a sua inerente complexidade, às diversas tarefas realizadas 

concomitantemente pela equipe multiprofissional e aos fatores ambientais e 

tecnológicos existentes nas unidades.  

Ainda, os pacientes estão mais susceptíveis aos erros de medicação devido à 

severidade e à instabilidade de sua doença e porque necessitam, frequentemente, 

de intervenções e de medicamentos de alto risco. Somado a este problema, estão 

os altos índices de medicamentos intravenosos geralmente prescritos para os 

pacientes críticos, os quais também estão associados aos erros de medicação. De 

acordo com Kane-Gill e Weber (2006), uma em cada 10 infusões intravenosas é 

preparada ou administrada de maneira inadequada nas UTIs.  
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Pesquisa conduzida em UTI de um hospital universitário em Tehran, Irã, 

revelou frequência de 9,4% de erros relacionados à administração de medicamentos 

pela via intravenosa (FAHIMI et al., 2007). Vale destacar que muitos destes 

medicamentos apresentam baixo índice terapêutico e/ou são considerados 

potencialmente perigosos, como é o caso de vasopressores, anticoagulantes (ex. 

heparina), insulinas, opióides, digitálicos, soluções concentradas de cloreto de 

potássio, dentre outros.  

Neste contexto, o ato de medicar é considerado, atualmente, um indicador de 

qualidade da assistência e os erros de medicação ocorridos durante esta atividade 

acarretam prejuízos para as metas traçadas, no que tange à assistência ao paciente 

(GUEDES; LIMA; ASSUNÇÃO, 2005). 

Ao serem consideradas as possíveis causas dos erros de medicação 

identificados em UTIs, pesquisa liderada por Tang e colaboradores (2007) revelou 

que a maioria das enfermeiras entrevistadas acreditava que esses estavam 

relacionados à negligência profissional, ao excesso de trabalho e à presença de 

profissionais novos na unidade. 

Balas, Scott e Rogers (2006) entrevistaram 502 enfermeiras americanas 

atuantes em terapia intensiva sendo que, destas, um quarto afirmou já ter cometido 

algum erro na assistência, e mais de um terço das participantes relataram já terem 

se deparado com situações nas quais cometeram equívocos. 

Apesar dos fatores humanos influenciarem a ocorrência dos erros de 

medicação nos hospitais ao redor do mundo, os problemas advindos do sistema de 

medicação e do ambiente de trabalho têm se revelado como os principais 

responsáveis pelos erros na assistência à saúde, principalmente, nas unidades de 

cuidados intensivos.  

Dados de estudo americano realizado em Utah, Colorado, revelaram que 75% 

dos erros de medicação foram atribuídos a falhas no sistema, uma vez que a maioria 

destes não ocorreu como resultado de negligência profissional ou por falta de 

treinamento, mas devido às causas latentes presentes nos processos de trabalho 

daquela instituição (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

Investigação conduzida em hospitais universitários brasileiros identificou 

diversos problemas relacionados aos processos de preparo e de administração de 

medicamentos e que envolviam o ambiente assistencial, tais como: desorganização 

do local, presença de estoques de medicamentos nas unidades de internação, 
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falhas na distribuição dos medicamentos, ruídos excessivos e iluminação 

inadequada, além de problemas relacionados à área física (como balcão pequeno 

para a realização da tarefa) e ao fluxo demasiado de pessoal durante o preparo das 

doses (MIASSO et al., 2006a). 

Pelo fato dos erros ocorrerem com frequência nos processos que compõem o 

sistema de medicação nos hospitais, faz-se necessário que enfermeiras, técnicos e 

auxiliares conheçam e reflitam sobre o sistema como um todo, de modo a 

identificarem as falhas latentes do ambiente e dos processos com o objetivo de 

evitar que o risco atinja o paciente.  

Torna-se imprescindível uma reflexão acerca do ambiente assistencial que 

cerca os profissionais da enfermagem, uma vez que estão na linha de frente na 

prevenção dos riscos associados ao tratamento medicamentoso, e que podem, por 

conseguinte, influenciar a segurança do paciente. 

 

 

1.3  O AMBIENTE DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM COMO FATOR DE RISCO PARA A 

SEGURANÇA DO PACIENTE NA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA 

 

 

Os processos de preparo e de administração de medicamentos, atividades de 

responsabilidade da equipe de enfermagem, são influenciados pelo ambiente 

assistencial no qual os profissionais estão atuando. 

O ambiente pode favorecer a segurança ou pode predispor o profissional a 

cometer atos inseguros e perigosos para o paciente já que este não trabalha 

isoladamente, mas interage continuamente com o objetivo de proporcionar o melhor 

cuidado possível. Dentre esses recursos, destacam-se os físicos, os tecnológicos, os 

materiais e os humanos, os quais devem estar em equilíbrio para o bom 

desempenho das atividades de enfermagem com eficiência e segurança. Quando 

em desequilíbrio, criam-se oportunidades para a ocorrência de erros. 

Os recursos físicos podem interferir na qualidade do cuidado, visto que 

plantas físicas inadequadas; espaço físico insuficiente para a realização das tarefas 

(ex. como preparar e administrar medicamentos); desnível entre as alturas das 

superfícies de trabalho em relação ao profissional; excesso de ruídos; ventilação, 

iluminação e temperaturas inadequadas, são fatores de risco ambientais para a 
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ocorrência de danos físicos e psicológicos na equipe e, consequentemente, de erros 

na assistência à saúde. 

Já os recursos tecnológicos, quando utilizados apropriadamente, podem 

superar a falibilidade humana, a vulnerabilidade, a fadiga e as influências 

ambientais. No entanto, também, podem contribuir com a ocorrência de erros, caso 

os profissionais não estejam familiarizados com o aparato tecnológico, ou não sejam 

devidamente treinados e atualizados quanto ao seu manuseio. 

Em relação aos recursos materiais, sua escassez, falta e/ou mau estado de 

conservação também prejudicam a qualidade do cuidado, na medida em que 

favorecem os improvisos e os atos inseguros. Conforme observado por Leite e Vila 

(2005), pesquisa revelou que a escassez de recursos materiais era um dos 

problemas mais comuns vivenciados por um grupo de enfermeiras no ambiente de 

trabalho, resultando em improvisação das práticas de modo que o paciente pudesse 

receber o cuidado previsto. 

Vale destacar que os recursos materiais representam cerca de 75% do capital 

das instituições e que a forma de administrá-los reflete nos custos e na 

produtividade das organizações (CASTILHO; LEITE, 1991, p. 73). 

No que diz respeito aos recursos humanos, estes também são de 

fundamental importância para a segurança dos pacientes na terapêutica 

medicamentosa, pois englobam as relações e as inter-relações entre as equipes 

multiprofissionais, a qualificação profissional, bem como o número suficiente de 

trabalhadores em termos quantitativos e qualitativos.  

Neste sentido, problemas como número reduzido de profissionais, falhas na 

comunicação entre equipes e demais setores organizacionais e falta de 

conhecimentos em relação à ação dos medicamentos, às reações adversas, às 

interações medicamentosas e à diluição dos medicamentos, são aspectos 

relacionados aos recursos humanos que podem pôr em risco a saúde e a vida dos 

pacientes.  

De acordo com o Conselho Internacional de Enfermagem, ambientes de 

trabalho inseguros podem afetar, direta ou indiretamente, a segurança dos pacientes 

na medida em que comprometem a saúde física e psicológica do trabalhador devido 

ao estresse gerado pelo baixo status profissional, às relações difíceis no local de 

trabalho com os demais membros da equipe multiprofissional, à má gestão dos 
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serviços de saúde, às condições de trabalho inseguras e a uma variedade de 

perigos existentes no ambiente assistencial (BAUMANN, 2007). 

Page (2004) afirma que o posto de enfermagem deve, também, ser 

considerado na identificação das falhas ambientais existentes nos serviços de saúde 

como estratégia de minimizar os danos causados aos pacientes, visto que é o centro 

das atividades da enfermagem. O local envolve diferentes formas de comunicação e 

uma infinidade de processos assistenciais, tendo sido utilizado, também, para 

atividades de secretariado e por outros membros da equipe multidisciplinar, como 

médicos, fisioterapeutas e nutricionistas.  

Para a autora, no posto de enfermagem, as equipes delegam e acolhem 

ordens escritas ou verbais sobre os pacientes, iniciam ou recebem telefonemas, 

admitem e conferem os medicamentos dispensados pela farmácia. Todas estas 

atividades tornam o local caótico, confuso e estressante, devido aos elevados níveis 

de ruídos e às conversas simultâneas, propiciando erros humanos durante o preparo 

das doses. 

Há de se considerar, ainda, as longas distâncias percorridas pelos 

profissionais da enfermagem ao prestarem atendimento aos pacientes 

hospitalizados, face à localização inadequada dos leitos nas enfermarias, do posto 

de enfermagem e dos demais setores intra-hospitalares. A falta de espaço adequado 

para o acondicionamento de materiais e de equipamentos também pode contribuir 

com os riscos ambientais na medida em que bloqueiam passagens e interferem nos 

acessos (PAGE, 2004).  

Este cenário permite afirmar que o ambiente de trabalho da equipe de 

enfermagem, em muitos casos, está “doente”, requerendo reparos urgentes, com a 

finalidade de mudar a realidade presente nas organizações e que impede os 

profissionais de proporcionarem aos pacientes uma assistência livre de danos. 

Como afirma Reason (2000), “nós não podemos mudar a condição humana, mas 

nós podemos mudar o ambiente em que os seres humanos trabalham”. 

Pesquisa realizada por Hendrich et al. (2004) em unidades coronarianas de 

um hospital americano revelou que mudanças realizadas no ambiente reduziram em 

70% os erros de medicação. 

Tendo isto em vista, faz-se necessário entender de que forma os profissionais 

de saúde, e mais especificamente os da equipe de enfermagem, vivenciam esses 
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contextos de modo a planejar ações de melhoria, visando tornar os ambientes de 

trabalho mais éticos, simples e seguros.  

O International Council of Nursing (2007) acredita que ambientes seguros e 

saudáveis são fundamentais para a qualidade da assistência e que esses devem 

viabilizar o bem-estar dos profissionais e, consequentemente, a segurança dos 

pacientes. 

Ambientes de trabalho saudáveis e seguros são aqueles capazes de 

maximizar a saúde e o bem estar dos enfermeiros e de sua equipe, assim como de 

favorecer os resultados apresentados pelos pacientes e o bom desempenho 

organizacional (REGISTERED NURSES’ ASSOCIATION OF ONTARIO, 2008). 

Para a Organização Mundial da Saúde (2010, p. 6): 

 

Ambientes de trabalho saudáveis são aqueles em que os 
trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo 
de melhoria contínua de proteção e promoção da segurança, saúde e 
bem-estar de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do 
ambiente de trabalho [...] 

 

Por conseguinte, ambientes de trabalhos saudáveis e seguros são aqueles 

que garantem a segurança e a integridade física, psicológica e social do profissional, 

por meio da adoção de medidas que visem minimizar os riscos ambientais nos locais 

de trabalho, corroborando com a segurança daqueles que estão sob o seu cuidado. 

Com o intuito de viabilizar ambientes mais seguros, tanto para profissionais 

como para pacientes, estratégias de segurança vêm sendo adotadas por hospitais 

ao redor do mundo com o propósito de reduzir os danos decorrentes da terapêutica 

medicamentosa como: a instituição de locais apropriados para a elaboração das 

prescrições, implantação da prescrição médica eletrônica dotada de sistemas de 

alertas ao prescritor, adoção de dispositivos automatizados de dispensação de 

medicamentos e por via da dose unitária, remoção dos estoques de medicamentos 

considerados potencialmente perigosos das unidades de internação, limitação da 

variedade de equipamentos tecnológicos e a promoção de uma cultura 

organizacional de segurança que possibilite a discussão e a identificação das 

causas dos erros. 

Outras têm considerado a instituição de protocolos assistenciais voltados para 

os medicamentos e a promoção de programas de educação continuada/permanente 

das equipes multiprofissionais. 
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Os processos de trabalho também têm recebido atenção dos gestores e 

líderes organizacionais. Algumas das ações atualmente implantadas nos serviços 

envolvem a instituição da dupla conferência do medicamento por dois profissionais 

nos processos de dispensação, de distribuição e de preparo das doses; o 

esclarecimento de dúvidas sobre os medicamentos antes de prepará-los e 

administrá-los; a rotulagem legível e completa dos medicamentos dispensados e 

preparados e a identificação de todos os pacientes por meio de pulseiras. 

Miller et al. (2007) sugerem a assistência contínua do farmacêutico nas 24 

horas, ainda que à distância; a possibilidade de acesso às informações acerca dos 

medicamentos; a padronização e o acondicionamento adequado dos medicamentos 

nas unidades de internação. 

O foco de muitos estudos atuais tem se voltado para a compreensão dos 

fatores ambientais que favorecem a ocorrência dos erros de medicação em 

detrimento do erro humano, tais como interrupções, presença de estoques de 

medicamentos nas enfermarias, medicamentos com nomes parecidos, ausência de 

dose unitária, falta de recursos humanos e materiais, dentre outros (LASCHINGER; 

LEITER, 2006; GRUNDGEIGER; SANDERSON, 2009; PATRICIAN; BROSCH, 

2009; SHANE, 2009).  

Diante desta realidade e das atuais necessidades de saúde de um mundo em 

constante mudança, houve a preocupação em desenvolver um estudo cuja proposta 

fosse analisar o ambiente assistencial onde ocorrem os processos de preparo e de 

administração de medicamentos em uma UTI e evidenciar os aspectos deste 

sistema que necessitam de modificações, por meio da utilização de métodos de 

pesquisa e de técnicas de coleta de dados diversificados.  

Para o alcance desta proposta, optou-se pela perspectiva sócio-ecológica a 

qual vem sendo utilizada por pesquisadores internacionais como um meio de 

identificar fatores de risco e de apontar para uma nova metodologia de pesquisa que 

vise fortalecer os ambientes em que os indivíduos se inserem, contribuindo com a 

segurança do paciente (MARCK et al., 2006a,b,c). Logo, a pesquisa restaurativa em 

saúde, baseada no pensamento sócio-ecológico, foi utilizada neste estudo como 

uma estratégia metodológica inovadora para compreender os multifacetados 

aspectos existentes no ambiente de trabalho da equipe de enfermagem de uma UTI, 

que podem favorecer a segurança na terapêutica medicamentosa ou que podem 

contribuir com os erros de medicação, segundo a visão da equipe de enfermagem.  
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 Desta forma, a presente investigação foi delineada com o objetivo de 

responder às seguintes perguntas: 

 

 Quais os aspectos existentes no sistema de medicação e no ambiente 

assistencial da UTI de uma equipe de enfermagem que favorecem os erros 

de medicação? 

 Quais os aspectos existentes no sistema de medicação e no ambiente 

assistencial da UTI dessa equipe de enfermagem que contribuem com a 

segurança na administração de medicamentos? 

 Quais as potenciais mudanças a serem implantadas no sistema de 

medicação, bem como nos processos, nas práticas, nas políticas e no 

ambiente de trabalho da UTI e que essa equipe de enfermagem percebe 

como sendo viáveis e desejáveis para o gerenciamento da segurança do 

paciente na terapêutica medicamentosa? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL  

 

 

Analisar o sistema de medicação e o ambiente onde ocorrem os processos de 

preparo e de administração de medicamentos de uma unidade de terapia intensiva, 

localizada em um hospital geral de Pirassununga, no interior de São Paulo. 

  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar, registrar, por meio de imagens e analisar os elementos presentes 

no sistema de medicação e no ambiente assistencial da unidade de terapia 

intensiva os quais, segundo a equipe de enfermagem, contribuem com a 

segurança dos pacientes na terapêutica medicamentosa;  

2. Identificar, registrar, por meio de imagens e analisar os elementos presentes 

no sistema de medicação e no ambiente assistencial da unidade de terapia 

intensiva os quais, segundo a equipe de enfermagem, estão associados aos 

erros de medicação e aos erros potenciais; 

3. Identificar, registrar, por meio de imagens e apresentar potenciais mudanças 

no sistema de medicação e no ambiente de trabalho da unidade de terapia 

intensiva. 



 

 

 

3 Referencial Teórico e 
Metodológico da Pesquisa 

Restaurativa em Saúde 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

 

 Para atingir os objetivos propostos, optou-se pelo referencial teórico e 

metodológico da pesquisa restaurativa em saúde, a qual foi desenvolvida por 

investigadores canadenses, cujo propósito é identificar, analisar e fortalecer os 

aspectos éticos e de segurança dos atuais ambientes assistenciais (MARCK, 

2004a,b, 2005; MARCK et al. 2006a,b,c; MARCK et al. 2008; SAFER SYSTEMS 

RESEARCH PROGRAM, 2010).  

Este tipo de pesquisa aproveita as idéias e a criatividade dos participantes do 

estudo, com o propósito de utilizar as informações colhidas para definir mudanças, 

testar seus efeitos e sustentá-los ao longo do tempo, em favor da qualidade 

assistencial (VINCENT, 2009).  

A pesquisa restaurativa em saúde tem suas raízes nos campos da 

restauração ecológica de ambientes degradados, da gestão de ecossistemas e da 

ética em saúde. Por conseguinte, este tipo de pesquisa busca analisar e 

compreender as inter-relações existentes entre os seres humanos e seus ambientes 

naturais. Parte-se do pressuposto de que o ambiente influencia o comportamento e 

as relações humanas, da mesma maneira que as ações humanas interferem em seu 

meio, uma vez que o homem tem a capacidade de reagir e de modificar o seu 

ambiente por meio da tecnologia e de outras formas de intervenção (GUNDERSON; 

HOLLING; LIGHT, 1995; HIGGS, 1997, 2003; MARCK, 2004a,b;  HIGGS, 2005; 

McLAREN; HAWE, 2005). 

Na busca pelo entendimento das relações existentes entre o ser humano e a 

natureza, Milton (1996) explica: 

 

Primeiro, os seres humanos se adaptam e, portanto, são moldados 
por seus ambientes; Segundo, os seres humanos adaptam seus 
ambientes e os adéquam as suas próprias necessidades e, portanto, 
determinam ou moldam estes ambientes; Terceiro, os seres 
humanos interagem com seus ambientes de tal maneira que um 
molda o outro.   

 

A restauração ecológica é uma atividade intencional que desencadeia ou 

acelera a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou 

destruído, levando-se em consideração a saúde e a resiliência, a integridade e a 
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sustentabilidade ambiental. Resiliência é a habilidade que um ecossistema tem de 

recuperar os atributos estruturais e funcionais que sofreram dano por estresse ou 

perturbação (SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL, 

2004). 

A restauração ecológica também envolve a realização de reparos culturais e 

ecológicos, permitindo renovar e manter a saúde dos ecossistemas. Outrossim, é 

vista como um meio de sustentar a diversidade por meio do fortalecimento das 

relações existentes entre natureza e cultura (HIGGS, 2003; SOCIETY FOR 

ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL, 2004; HIGGS, 2005).  

Uma restauração bem sucedida considera não apenas aspectos ecológicos 

dos ambientes, mas também fatores sociais, culturais, estéticos, morais, políticos e 

econômicos para obtenção fidedigna da história do local a ser restaurado. Quando 

se tem atenção a todos estes fatores, as comunidades locais passam a trabalhar em 

conjunto com os investigadores, no sentido de encontrarem as melhores formas de 

restaurar e de manter a integridade e a saúde ecológica dos ecossistemas ao longo 

do tempo (HIGGS, 2003; WEBB, 2003). 

De acordo com Amador (1999): 

 

Restauração de ecossistemas é a denominação que se tem atribuído 
ao desafio de, por meio de interferências planejadas, reconstruir a 
estrutura e criar as condições para que se restabeleçam também os 
processos ecológicos naturais de cada ecossistema. Cada situação é 
única e requer caminhos específicos, determinados a partir das 
necessidades e dos objetivos locais, considerando-se as prioridades, 
as possibilidades e os locais-chave para o início das atividades. 

 

Neste contexto, Amador (1999) afirma que os ecossistemas degradados, em 

geral, sofreram sucessivas perturbações ao longo do tempo que levaram à redução 

de sua resiliência e à perda de sua estabilidade. Para o pesquisador, a degradação 

é fruto de um processo histórico movido pelo ser humano, e a sua recuperação 

também depende da ação do homem.  

Esta situação é semelhante àquela presenciada no setor da saúde, cuja crise 

tem contribuído, de maneira notória, para a ocorrência de erros na assistência, 

prejudicando a qualidade do cuidado prestado à sociedade, bem como à saúde e ao 

bem-estar dos indivíduos, visto que fatores políticos, econômicos, sociais e 

tecnológicos interferem no processo de decisão das organizações, as quais buscam 
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maneiras, às vezes distorcidas, de estabelecer um equilíbrio entre lucro e qualidade, 

impedindo-as de adotarem medidas mais eficazes de segurança.  

A explicação para este cenário pode estar na semelhança existente entre os 

serviços de saúde e os ecossistemas naturais, uma vez que ambos são 

considerados sistemas vivos, complexos e vulneráveis às ameaças naturais e às 

ações humanas e tecnológicas, requerendo reparos ecológicos urgentes para a 

reversão dos riscos.  

 Logo, estudiosos argumentam que, assim como os ecossistemas, os atuais 

sistemas de saúde também estão fragmentados e “doentes”, devido a um 

desequilíbrio existente entre tecnologia e os aspectos ecológicos dos serviços de 

saúde (MARCK et al., 2006a,d).  

Para compreender a complexidade dos sistemas, segundo a ciência da 

restauração ecológica, os pesquisadores devem considerar os seguintes elementos 

(MARCK et al., 2006a,b; HIGGS 2003; MARCK et al., 2008): 

 

1. Ética ambiental: os pesquisadores devem iniciar suas investigações em 

conjunto com os membros da comunidade local com o objetivo de 

conhecer, profundamente, as particularidades do ambiente por meio de 

sua história, sua cultura, suas práticas e dos recursos disponíveis; 

2. Ciência Comunitária: pesquisas restaurativas requerem diversidade de 

métodos e de técnicas de pesquisa e a participação ativa da comunidade 

do local a ser investigado. Elas podem incluir fotografias, pesquisa 

histórica, observações em campo e uma variedade de outros métodos e 

técnicas que permitem com que pesquisadores e cidadãos desenvolvam 

uma compreensão comum e adequada do ambiente e do contexto ao 

longo do tempo; 

3. Prática Participativa: o sujeito do estudo participa da pesquisa ativamente 

de modo que se educa e se organiza, apropriando-se, pela ação, de um 

saber construído coletivamente (SCHIMIDT, 2006). Consequentemente, os 

participantes se tornam mais engajados na investigação sobre a 

segurança em suas práticas; 

4. Aprendizado adaptativo: quando os membros da comunidade e os 

pesquisadores compreendem a ética do lugar, trabalham juntos e tornam-

se comprometidos com o desenvolvimento das práticas que irão responder 
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às necessidades locais. Desta maneira os sujeitos da pesquisa se tornam 

mais adaptáveis e prontos para aprender. Quando as pessoas se tornam 

mais abertas para o aprendizado, podem repensar e recriar caminhos mais 

adequados e saudáveis para tratarem uns aos outros e os locais que 

partilham. 

 

Dentre os elementos descritos acima, os aspectos éticos são um dos mais 

importantes nas pesquisas restaurativas, os quais devem incluir a preocupação ética 

com o ambiente, com as pessoas e com as maneiras com que os indivíduos 

interagem entre si e com o seu meio. 

Quando se pensa em melhorar a segurança dos ambientes assistenciais, é 

preciso refletir, a priori, sobre o tipo de sistema que se está tentando reparar. Marck 

(2004b) chama a atenção para a conservação dos recursos como uma prática ética 

que deve estar presente nas instituições que prestam atendimento à comunidade. 

Segundo a investigadora, muitas áreas urbanas e rurais estão fragmentadas pela 

perda da continuidade histórica e do conhecimento local, assim como ocorre nos 

serviços de saúde e, mais especificamente, nos hospitais.   

No que tange ao segundo elemento, a “ciência comunitária” permite o 

envolvimento de pessoas que não possuem treinamento científico em atividades de 

pesquisa. Nas pesquisas restaurativas, os participantes contribuem com os 

pesquisadores de diversas maneiras, quer seja auxiliando no planejamento e na 

operacionalização da pesquisa, quer seja realizando observações em campo, 

registrando dados (sendo estes escritos ou fotográficos) e/ou analisando-os.  

A participação destas pessoas auxilia os investigadores na compreensão dos 

problemas, uma vez que os sujeitos vivenciam dia a dia os fenômenos sob estudo.  

Logo, trata-se de um processo colaborativo no qual pesquisadores trabalham em 

conjunto com um grupo de voluntários, neste caso com profissionais assistenciais e 

líderes organizacionais, para identificarem e analisarem os dados acerca de um 

tema de interesse comum (como o da segurança na administração de 

medicamentos), com o propósito de gerar conhecimentos que possam ser utilizados 

no futuro para melhorar os aspectos de segurança e de qualidade no ambiente 

assistencial ou no sistema de medicação como um todo. 

Em relação ao terceiro elemento, a “prática participativa” apresenta traços 

semelhantes aos da pesquisa participante, cuja finalidade é conceber 
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conhecimentos extraídos da prática política, social e cultural dos grupos populares 

junto com os pesquisadores, os quais, por sua vez, são vistos como um instrumento 

a mais no aumento do poder das pessoas (TURATO, 2008). Na prática participativa, 

os investigadores compartilham da vivência dos sujeitos pesquisados na busca pela 

compreensão do fenômeno em questão. 

Os pesquisadores também se colocam numa postura de identificação com os 

pesquisados, visto que a população-alvo é estimulada a identificar os problemas 

existentes em seus contextos, a coletar os dados sobre estes problemas, a realizar 

análises críticas e a buscar soluções adequadas para a sua resolução (SEVERINO, 

2007; MINAYO, 2008).  

No “aprendizado adaptativo”, os pesquisadores e pesquisados abstraem do 

aprendizado coletivo estratégias futuras para a melhoria de suas práticas. Esta 

metodologia permite que, a partir da construção do conhecimento mútuo, as práticas 

possam ser revistas e o sistema rearranjado no sentido de avançar rumo à 

segurança.  

Com base nessas premissas, investigações envolvendo os princípios da 

ciência da restauração ecológica foram realizadas, principalmente no Canadá. Na 

década de 1990, pesquisadores realizaram estudo, por meio do uso de repetidas 

fotografias, com o objetivo de avaliar as mudanças ambientais ocorridas nos últimos 

80 anos no Parque Nacional de Jasper, Alberta, Canadá. Para tanto, foram 

realizados sucessivos registros fotográficos em terra e no ar para que, 

posteriormente, estas imagens pudessem ser comparadas com aquelas tiradas em 

1915 (RHEMTULLA et al., 2002). 

 Os resultados revelaram que o gramado, arbustos, florestas jovens e abertas 

diminuíram em extensão e os autores atribuíram estas mudanças nos padrões da 

vegetação às alterações no regime de incêndio ao longo do século, apesar das 

condições climáticas e da atividade humana.  

 A utilização de imagens, baseada na ciência da restauração ecológica, 

também tem sido aplicada em pesquisa envolvendo a saúde comunitária. Os 

investigadores colheram informações junto a um grupo de idosos de uma 

comunidade da cidade de Ottawa, Canadá, e utilizaram a narração fotográfica como 

técnica de pesquisa. Os pesquisadores detectaram que os aspectos ambientais, 

relacionados ao trânsito e aos riscos para quedas, são obstáculos significativos que 
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impossibilitam os idosos de caminharem pelas ruas (LOCKETT; WILLIS; 

EDWARDS, 2005). 

Tendo isto em vista, pesquisadores acreditam que existem várias razões para 

que a ciência da restauração ecológica possa ser aplicada nas pesquisas em saúde, 

especialmente na área da segurança dos pacientes, uma vez que a participação 

conjunta de pesquisadores e de membros das comunidades locais pode favorecer 

as relações entre as pessoas e estas com os lugares que compartilham (SAFER 

SYSTEMS RESEARCH PROGRAM, 2010).  

Do ponto de vista científico, os métodos e as técnicas de coleta de dados, 

provenientes da ciência da restauração ecológica, podem ser utilizadas nas 

pesquisas restaurativas em saúde, já que as técnicas também incluem o 

envolvimento das comunidades e das partes interessadas em uma avaliação ampla 

do ambiente e de seus habitantes, a observação dos costumes e das práticas locais, 

o uso de fotografias com o objetivo de documentar os padrões de uso dos recursos 

existentes no lugar ao longo do tempo, e o mapeamento de áreas degradadas 

(SAFER SYSTEMS RESEARCH PROGRAM, 2010).   

As pesquisas restaurativas em saúde envolvem o reconhecimento e a 

transformação de conceitos, de valores e de crenças e, segundo esta perspectiva, 

não é possível avançar rumo à segurança se não houver conscientização e 

envolvimento de todas as pessoas inseridas nos processos e, principalmente, dos 

líderes organizacionais na restauração dos ambientes que prestam atendimento de 

saúde à população.  

Em especial, esses atores sociais são responsáveis pela mudança da cultura 

organizacional que deve permear o planejamento estratégico das pesquisas 

restaurativas para a reparação das atividades inseguras e a manutenção das 

práticas seguras.  

  Em recente investigação envolvendo os sistemas de saúde, pesquisadores 

utilizaram os princípios da restauração ecológica com o propósito de compreender 

os aspectos que favoreciam a segurança na administração de medicamentos em 

uma clínica médica de um hospital canadense, bem como os fatores que poderiam 

favorecer a ocorrência de erros de medicação (MARCK et al., 2006b). Por meio de 

grupos focais, técnicas da narração fotográfica e foto elicitation, os sujeitos do 

estudo, em conjunto com pesquisadores, reexaminaram o ambiente físico de 

trabalho, o sistema de distribuição de medicamentos, as práticas educacionais e os 
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processos relacionados à administração de medicamentos da unidade. A equipe 

utilizou os resultados da pesquisa a fim de construir uma cultura de notificação de 

eventos adversos não punitiva, para introduzir discussões regulares sobre os near 

misses, para desenvolver estratégias educativas entre os membros da equipe de 

enfermagem, para reorganizar os processos de dispensação e de armazenamento 

dos medicamentos na unidade de internação e para renovar o ambiente de trabalho 

da clínica médica.  

Depreende-se que os líderes organizacionais podem utilizar os princípios, os 

métodos e as técnicas provenientes da ciência da restauração ecológica para 

melhor compreender os contextos histórico, cultural e social dos serviços de saúde, 

a partir das discussões conjuntas com a equipe multiprofissional e com 

pesquisadores, de modo a fortalecer a segurança assistencial por meio da 

identificação das fragilidades e das potencialidades de seus sistemas (MARCK, 

2004a,b; MARCK et al., 2006a). 

Este foi um dos motivos pelo qual a pesquisa restaurativa em saúde foi 

empregada no presente estudo. 

A respeito das técnicas qualitativas de coleta de dados empregadas nesta 

investigação, estas incluíram: grupos focais, narração fotográfica e foto elicitation, as 

quais são descritas a seguir.  

 

 

3.1 GRUPOS FOCAIS 

 

 

Entende-se por GF uma técnica de pesquisa que permite a obtenção de 

dados de natureza qualitativa a partir de sessões grupais em que 6 a 15 pessoas 

compartilham um traço comum e discutem vários aspectos de um tema específico 

(WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 1996). 

Segundo a OMS, GFs correspondem a discussões facilitadoras com a equipe 

ou com pacientes e familiares com o objetivo de desenvolver idéias, obter insights, 

discutir preocupações e percepções, em um ambiente aberto e rico de aprendizado 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

A formação dos grupos é intencional e, geralmente, é composta por 

participantes que partilham semelhanças como, por exemplo, o fato de trabalharem 
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em um mesmo local. Isto favorece os relatos de experiências, a identificação de 

necessidades, os valores e as crenças que circundam a temática do fenômeno sob 

investigação (THORNE, 2008; RESSEL, 2008).  

Sua essência consiste na interação entre os sujeitos do estudo e o 

pesquisador, o qual tem por objetivo coletar dados por meio de discussões focadas 

em tópicos específicos e direcionados. Nestas entrevistas, as opiniões e as 

experiências são solicitadas simultaneamente, sendo o entrevistador visto como um 

mediador. A eficiência e o grande poder de gerar diálogo são vantagens deste tipo 

de técnica. Todavia, para que os grupos sejam bem sucedidos, é necessário que 

sejam planejados (LERVOLINO; PELICIONI, 2001; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; 

MINAYO, 2008; TURATO, 2008). 

 Neste contexto, a técnica foi utilizada na presente investigação com o 

propósito de emergir as percepções, as representações e as opiniões dos sujeitos 

em relação aos aspectos de segurança, e usar as experiências e a criatividade dos 

partícipes de maneira a proporcionar autonomia local, no sentido de aprimorarem as 

suas práticas, visto que a abordagem restaurativa em saúde prevê conexões entre 

cultura e ecologia. A técnica também foi empregada com o propósito de estimular 

maior engajamento da equipe de enfermagem na identificação de possibilidades de 

mudanças em relação ao atual sistema de medicação e ao ambiente de trabalho da 

equipe de enfermagem de uma UTI e que são sustentadas pelo contexto de suas 

vivências, visando manter as práticas seguras e repensar as práticas inseguras 

voltadas para a terapêutica medicamentosa. 

 

 

3.2 NARRAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

Pesquisas que envolvem técnicas visuais são amplamente utilizadas nas 

áreas de Antropologia, Comunicação, Psicologia e Sociologia (MAURENTE; 

TITTONI, 2007). Nestas áreas, o uso de câmeras de vídeo tornou-se um grande 

instrumento de coleta de dados e, em virtude da melhoria da qualidade da imagem e 

do som somada à facilidade de manuseio e à diminuição de custos, estes 

equipamentos são, hoje, utilizados em inúmeras pesquisas (NEIVA-SILVA; KOLLER, 

2002). 



 

50 

   3 Referencial Teórico e Metodológico  

A narração fotográfica consiste em combinar uma série de fotografias 

acompanhadas de narrativas no sentido de criar histórias por meio das imagens. A 

técnica é empregada em pequenos grupos de diálogo com o objetivo de cultivar as 

habilidades das pessoas de agirem individual ou coletivamente em relação às 

mudanças sociais, pois utiliza as fotografias do dia-a-dia como uma ferramenta 

educacional para registrar e refletir sobre suas necessidades, promover discussões, 

encorajar ações e esclarecer políticas (WANG; BURRIS, 1994, 1997). 

Na narração fotográfica, as perguntas são amplas com o objetivo de ajudar os 

profissionais a refletirem sobre o seu contexto, e de identificar as fragilidades e as 

vulnerabilidades do sistema e dos processos de trabalho a fim de que, a partir da 

reflexão coletiva, estratégias de mudanças sejam elaboradas.  

Para Higgs (2003), a narração fotográfica consiste na capacidade de recontar 

a história no presente, por meio da observação de algo que aconteceu no passado, 

e com o objetivo de repensar o futuro.  

Com base nessas premissas, a técnica da narração fotográfica foi 

imprescindível para o alcance dos objetivos propostos para esta investigação. Sua 

finalidade foi a de fotografar e registrar os problemas presentes no cotidiano dos 

profissionais e que poderiam contribuir com os erros de medicação, de maneira que, 

a partir das imagens e em conjunto com a pesquisadora, estratégias de mudanças 

pudessem ser identificadas nas discussões com a equipe na terceira fase da 

pesquisa, por meio da técnica de foto elicitation.  

 

 

3.3 FOTO ELICITATION 

 

 

A palavra elicitation significa obter ou produzir alguma coisa, especialmente 

informação ou reação (CAMBRIDGE advanced learner’s dictionary, 2005). O termo 

não existe em nenhum dicionário da Língua Portuguesa e, por este motivo, foi 

utilizado o vocábulo em inglês.  

Foto elicitation é uma técnica em que fotografias tiradas tanto pelo 

pesquisador quanto pelos sujeitos de pesquisa são inseridas nas entrevistas e/ou 

GFs e utilizadas como um estímulo ou um guia para incentivar relatos ricos em 

informações acerca do fenômeno em estudo. Trata-se de uma técnica amplamente 
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utilizada na etnografia e na antropologia, mas que está se tornando popular nas 

áreas da sociologia, da psicologia e, mais recentemente, da enfermagem (FRITH; 

HARCOURT, 2007; MARCK et al., 2006a).  

A técnica implica no estímulo às discussões acerca da cultura e das práticas 

de um determinado contexto a partir da visualização de imagens. O pesquisador se 

torna um ouvinte e é quem irá encorajar os participantes para que o diálogo 

continue. A técnica também permite que as fotografias sejam utilizadas para recriar 

um entendimento histórico acerca de um determinado local (HARPER, 2000). 

Quando utilizada em conjunto com as entrevistas/GFs, a foto elicitation pode 

se tornar uma ferramenta valiosa, uma vez que tem não só a capacidade de agrupar 

dados, mas também de dar mais poder ao entrevistado na medida em que ensina o 

entrevistador sobre os aspectos de sua realidade, além de potencializar 

depoimentos, fazendo virem à tona assuntos que não seriam ditos em discussões 

formais (CLARCK-IBÁNEZ, 2004; MAURENTE; TITTONI, 2007). 

Estudo realizado por Frith e Harcourt (2007) demonstrou a importância de 

evocar, por meio de imagens, o ponto de vista dos pacientes acerca de suas 

doenças e dos tratamentos já que, ao ouvir os relatos sobre suas experiências, 

situações de sua vida, seus comportamentos e suas crenças, é possível reforçar 

diagnósticos clínicos, intervenções terapêuticas, além de propiciar maior 

entendimento entre pacientes e profissionais da saúde. A foto elicitation deve ser 

vista como um ponto de partida para as discussões, ao invés de ser uma 

representação objetiva de uma dada realidade. 

 Na presente investigação, os membros da equipe de enfermagem foram 

estimulados a refletir e a repensar os ambientes assistenciais onde atuam e a propor 

soluções para os problemas identificados no sistema de medicação e no ambiente 

de trabalho da UTI, por meio da técnica da foto elicitation, cuja operacionalização 

será descrita no próximo capítulo. 
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4   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Tratou-se de uma investigação que adotou métodos de pesquisa combinados, 

cujo delineamento foi o do tipo embutido correlacional. A combinação de métodos foi 

eleita, pois pode fornecer uma análise mais completa dos problemas vivenciados e, 

uma vez que as questões de pesquisa, propostas para esta investigação, não 

poderiam ser respondidas utilizando-se um único tipo de delineamento.  

Segundo Driessnack, Sousa e Mendes (2007), os pesquisadores que aplicam 

métodos combinados o fazem com a finalidade de complementação, cujo objetivo é 

o de focar as diferentes facetas de um fenômeno em detrimento da sobreposição ou 

convergência de dados. A complementaridade de dados permite ao pesquisador 

uma gama maior de insight e perspectiva. 

 Dentre os vários tipos de delineamentos encontrados nos métodos 

combinados, o do tipo „embutido correlacional‟ foi o eleito para esta pesquisa. Nesta 

perspectiva, o pesquisador coleta e analisa dados quantitativos e/ou qualitativos 

dentro de um mesmo projeto de pesquisa, o qual é considerado tradicionalmente 

quantitativo ou qualitativo. Isto significa que o investigador poderá embutir dados 

qualitativos em um estudo primariamente quantitativo ou vice-versa.  

 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida na unidade de tratamento intensivo da Santa 

Casa de Misericórdia do Município de Pirassununga, estado de São Paulo, cuja 

população estimada é de 67.787 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007).  

Trata-se de um hospital geral de médio porte, com total de 95 leitos ativos, 

sendo 60 deles destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

distribuídos nas mais diversas clínicas, quais sejam: 28 na Clínica Geral, 26 na 
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Cirurgia Geral, 16 na Obstetrícia Clínica, 15 na Pediatria Clínica e 10 leitos na UTI 

adulto.  

O hospital recebe alunos do curso técnico de enfermagem da região e é 

campo de estágio supervisionado para estudantes do curso de enfermagem de nível 

superior. 

Com relação ao número de profissionais de enfermagem atuantes, o hospital 

conta com um total de 130, sendo 16 deles enfermeiros, 84 técnicos e 30 auxiliares 

de enfermagem. Destes, funcionários fixos na UTI totalizam 27, dos quais 22 são 

técnicos, sendo quatro por plantão em regime de 12 x 36 horas de trabalho e cinco 

enfermeiros, sendo um por plantão e em regime de 6 horas/dia para os do plantão 

diurno e 12 x 36 horas para os do plantão noturno. Há, também, a presença de mais 

dois enfermeiros folguistas que não são fixos no setor. 

No que diz respeito a UTI, ela foi eleita como local de estudo por ser 

considerada ambiente vulnerável à ocorrência de EAMs e de erros de medicação e 

por haver carência de resultados de pesquisas nacionais relacionadas à segurança 

na administração de medicamentos nessas unidades. 

 Para melhor compreensão do local eleito para a condução da pesquisa, 

segue a descrição do sistema de medicação da UTI investigada. 

 

 

 4.2.1 Sistema de medicação da UTI  

 

 

O sistema de medicação da UTI apresenta etapas e processos inter-

relacionados, os quais envolvem a interação entre os vários membros da equipe 

multidisciplinar. Estes se encontram resumidos na Figura 1. 
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Figura 1 - Mapeamento das etapas e dos processos existentes no sistema de 

medicação da UTI 
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Verifica-se que a prescrição médica é manual, é elaborada diariamente pelo 

intensivista no período da manhã mediante impresso próprio.  

A folha de prescrição contém o nome do paciente e do médico responsável; 

número de registro (RG) e do leito do paciente; data; informações sobre os 

medicamentos, os quais são prescritos segundo a sua denominação genérica ou 

pelo nome comercial; além dos parâmetros vitais. 

As prescrições são válidas até as 12 horas do dia seguinte e são elaboradas 

em uma única via. Ficam anexas ao prontuário do paciente e são identificadas pelo 

nome da unidade e pelo número do leito. As prescrições são constantemente 

alteradas visto que acompanham a evolução clínica do paciente, cujo estado de 

saúde se altera com frequência ao longo do dia dado a sua gravidade.  

Informações sobre alergias são anotadas em uma segunda folha do 

prontuário, juntamente com o diagnóstico médico e no relatório de enfermagem. 

Nos casos de emergência, situações em que o paciente necessita da 

administração imediata do medicamento, o médico prescreve verbalmente o 

medicamento que deverá ser administrado e, depois, se a equipe de enfermagem 

dispuser do medicamento nos estoques padronizados dentro da unidade, este é 

preparado e administrado no ato da solicitação médica. Seu registro é feito após o 

médico o prescrever na folha destinada para este propósito. 

Nos casos de urgência, o intensivista acrescenta o medicamento 

manualmente à prescrição do paciente. Se o fármaco fizer parte do estoque da 

unidade, a equipe o prepara e o administra. Se não, em ambas as situações 

(urgência e/ou emergência), o profissional solicita o medicamento via computador, 

ou via boletim único quando a ocorrência for entre as 2:00h e 4:00h da madrugada, 

e se desloca até a farmácia para buscá-lo. 

Após a prescrição estar pronta, um funcionário da equipe de enfermagem do 

período matutino realiza a solicitação dos medicamentos por paciente, via 

computador, à farmácia. Cada profissional tem a sua senha e é mediante a 

utilização desta que ele tem acesso ao sistema. 

Além dos medicamentos, a equipe de enfermagem também solicita, por via 

eletrônica, os materiais que irá utilizar durante o preparo das doses, como seringas, 

agulhas e diluentes. As solicitações são impressas em duas vias na farmácia, onde 

uma cópia é mantida, enquanto a segunda é enviada, juntamente com a “fita”, para 

ser checada pelos profissionais durante o seu recebimento na unidade. 
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Todos os medicamentos e materiais que serão utilizados durante o preparo 

das doses são distribuídos pela farmácia em embalagens plásticas, dispostos 

segundo o horário de administração constante na prescrição, individualizadas, 

identificadas para cada paciente e para as 24 horas. Estas embalagens apresentam 

separações obtidas por termossolda, caracterizando um sistema individualizado 

indireto de distribuição, uma vez que é preciso transcrever os medicamentos no 

computador (FIGURA 2).  

 

 

 
Figura 2 - Distribuição de medicamentos e de materiais da farmácia para a UTI em 

“fitas plásticas” lacradas e separadas por horário de administração 
 

 

Os medicamentos distribuídos apresentam rótulos padrões elaborados pela 

farmácia do hospital, conforme visualizado na Figura 3. 

 

 

 
Figura 3 - Rótulo padronizado dos medicamentos dispensados/distribuídos pela 

farmácia 
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Os rótulos são semelhantes entre si quanto ao tamanho e a cor. Neles se 

encontram impressos informações sobre o medicamento como o nome (pela 

denominação genérica ou pelo nome comercial), a dosagem, o número do lote e o 

prazo de validade. 

A farmácia tem a responsabilidade de distribuir os medicamentos diariamente 

até as 10 horas. Todavia, às vezes, ocorrem atrasos, especialmente quando há 

demora em elaborar as prescrições. 

Ao distribuir os medicamentos na unidade, estes são conferidos novamente 

pelos funcionários da enfermagem. A dupla conferência é realizada com os 

medicamentos lacrados dentro das embalagens plásticas. Finalizada esta etapa, o 

profissional da enfermagem assina uma das vias impressas que ficará arquivada na 

farmácia.  

Em seguida, as fitas de medicamentos são guardadas em pequenos armários 

localizados abaixo do balcão de preparo dos medicamentos. Cada armário é 

identificado conforme o número do leito e não possui chave (FIGURA 4).  

 

 

Figura 4 - Acondicionamento dos medicamentos dispensados da farmácia à unidade 

 

O hospital, em geral, fornece os medicamentos necessários para o tratamento 

dos pacientes. No entanto, no caso de medicamentos especiais e que o hospital não 

disponibiliza por não fazerem parte da padronização da instituição, eles são trazidos 

pelos familiares do paciente para que o tratamento possa ser continuado. Estes 

medicamentos especiais também são acondicionados nos armários e as 

embalagens são registradas com o nome do paciente.  
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No que diz respeito aos psicotrópicos, estes são acondicionados 

separadamente dos demais medicamentos em uma caixa guardada na gaveta do 

balcão de preparo, no posto de enfermagem (FIGURA 5). 

 

   

Figura 5 - Acondicionamento de psicotrópicos na UTI 

 

Medicamentos que necessitam de refrigeração são mantidos na geladeira 

destinada exclusivamente ao acondicionamento de medicamentos, ficando as dietas 

enterais armazenadas em uma segunda, localizada na copa dentro da unidade.  

O preparo das doses de medicamentos pelos profissionais da enfermagem é 

feita mediante a prescrição médica original. Os medicamentos são preparados no 

posto de enfermagem, sobre um balcão (FIGURA 6) no qual ficam estocados os 

materiais necessários para a atividade, tais como seringas, agulhas, bandejas, e os 

medicamentos dos pacientes, os quais são acondicionados nas gavetas e armários 

existentes sob o balcão. 

 

 

Figura 6 - Balcão destinado ao preparo dos medicamentos 



 

60 

                              4 Materiais e Métodos 

 

Para que a dose prescrita seja preparada, os profissionais transcrevem o 

medicamento em uma fita adesiva a qual contém nome e número do leito do 

paciente e do medicamento que será administrado. 

Após o medicamento ter sido preparado e identificado (FIGURA 7), segue a 

próxima etapa que consiste na administração do mesmo propriamente dita. 

 

 

Figura 7 - Identificação do medicamento preparado 

 

A administração do medicamento é realizada na beira do leito por meio do 

auxílio de uma bandeja, conforme visualizado na Figura 7. Posteriormente, os 

profissionais registram a administração do medicamento na folha de prescrição. 

Outra característica do setor é que, no período diurno, as funcionárias da 

farmácia levam os medicamentos solicitados, até a UTI. No período noturno ou 

quando novos medicamentos são acrescidos na prescrição durante o dia (como 

ocorre nas situações de urgência e de emergência) e caso eles não tenham 

disponível nos estoques padronizados dentro da unidade, a equipe de enfermagem 

necessita se deslocar até a farmácia para buscar os medicamentos. 

Em relação à devolução dos medicamentos para a farmácia, nos casos de 

“sobras” decorrentes de óbito de pacientes, alta médica para as unidades de 

internação e transferência, ela é realizada via computador. 

Todavia, no período noturno, a devolução destes medicamentos é feita 

manualmente pela equipe de enfermagem, via impresso denominado “Boletim 

Único”, devido à necessidade de realizar o back up do sistema, o qual ocorre 

durante a madrugada, entre as duas e as quatro horas da manhã. Nesta situação, os 

profissionais saem da UTI para realizarem a devolução dos medicamentos na 

farmácia. 
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Neste período, a equipe de enfermagem também necessita solicitar os 

medicamentos, caso haja alteração na prescrição, manualmente e por meio do 

boletim único. Este é preenchido por um dos profissionais da equipe de enfermagem 

e encaminhado à farmácia para que o fármaco seja dispensado e, posteriormente, 

preparado e administrado na UTI. Este controle é realizado pela farmácia do hospital 

com o propósito de otimizar a utilização dos medicamentos e de evitar possíveis 

erros de medicação. 

 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

 

Fizeram parte do estudo os profissionais de enfermagem (enfermeiros e 

técnicos) que atuam na UTI, totalizando 27 participantes.  

Houve também a participação de um médico intensivista na terceira fase da 

pesquisa, por solicitação do mesmo. 

Do total de profissionais de enfermagem que atuavam na UTI, foram 

excluídos quatro profissionais que se encontravam de férias ou de licença no 

período da coleta de dados. Desta maneira, a amostra foi composta por 23 

profissionais de enfermagem e por um médico intensivista. 

 

  

4.4 ASPECTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS 

 

 

Os dados foram coletados após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 

EERP-USP (ANEXO A), conforme resolução 196/96, do Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa do Ministério da Saúde, que aborda a ética em pesquisa com seres 

humanos (BRASIL, 2002). 

Houve a autorização do diretor clínico (ANEXO B) e da chefia de enfermagem 

do hospital (ANEXO C) para a realização do estudo. 

Também, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A) foi assinado pelos participantes da pesquisa. Após comunicação de que os 
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resultados da pesquisa seriam destinados a possíveis publicações, a pesquisadora 

garantiu o sigilo e o anonimato dos participantes e se comprometeu a divulgar os 

resultados do estudo para o hospital.  

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 A pesquisa foi dividida em quatro fases, a saber: Fase 1 – Grupo Focal 1 

(GF1): Conhecendo o ambiente assistencial da equipe de enfermagem onde ocorrem 

o preparo e a administração de medicamentos na UTI; Fase 2 – Narração 

Fotográfica (NF): Documentando as práticas seguras e inseguras no preparo e na 

administração de medicamentos; Fase 3 – Grupo Focal 2 (GF2) – Foto Elicitation: 

Evocando, por meio de imagens, reflexões acerca de potenciais mudanças a serem 

implantadas no sistema de medicação e no ambiente assistencial da UTI; e Fase 4 – 

Documentando, por meio de imagens,  as mudanças ocorridas no sistema de 

medicação e no ambiente assistencial onde ocorrem o preparo e a administração de 

medicamentos na UTI. 

 Antes da coleta de dados propriamente dita, foi agendada uma reunião com a 

gerente de serviço do hospital para apresentar o projeto de pesquisa, seus objetivos, 

métodos e técnicas a serem empregadas, e autorizada a divulgação do estudo por 

meio de um folder de recrutamento (APÊNDICE B). 

Uma semana depois, a investigadora retornou à unidade a fim de realizar 

explanações sobre os objetivos do estudo, assim como sobre os procedimentos 

metodológicos e éticos adotados, aos funcionários da UTI nos períodos diurno e 

noturno. Os Grupos Focais (GFs) ocorreram no próprio hospital, em sala fechada, de 

modo a manter a confidencialidade das discussões. Tendo em mãos o cronograma 

discutido com o grupo, ele foi afixado no quadro de avisos da unidade com um mês 

de antecedência e a pesquisadora retornou à unidade na semana que antecedeu ao 

primeiro grupo focal (GF1) para esclarecer dúvidas que os profissionais ainda 

pudessem ter quanto à pesquisa. Estes primeiros contatos com os participantes e 

com a gerente de serviço foram importantes para a adesão deles aos GFs.  

Posteriormente, iniciou-se a coleta de dados, seguida da organização e da 

análise interativa, nas três primeiras fases da pesquisa, de acordo com a orientação 
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teórica da pesquisa restaurativa em saúde (MARCK et al., 2006a,b,c; CRESWELL, 

2009).  

De acordo com Srivastava e Hopwood (2009), a análise interativa dos dados 

qualitativos é vista como um processo reflexivo, cujo objetivo é gerar conhecimento 

e favorecer o desenvolvimento de significados. Para os autores, a análise envolve 

três questões (Q) básicas que devem ser respondidas ao longo do processo: 

 

 Q1: O que os dados estão me dizendo? 

 Q2: O que eu desejo saber a partir dos dados? 

 Q3: Qual a relação dialética existente entre o que os dados estão me 

dizendo com aquilo que eu desejo saber? 

 

A primeira questão visa identificar os pontos iniciais de interesse ou o foco 

para o qual o pesquisador deve se voltar, tendo por base as questões de pesquisa. 

A segunda tem o propósito de refinar esses pontos, enquanto que a terceira se 

propõe a integrar o conjunto de dados (narrativas e fotografias) por meio do 

cruzamento das informações obtidas no decorrer do estudo. Este cruzamento 

permite ao investigador identificar possíveis falhas na coleta de dados e a 

compreender o que está acontecendo entre os sujeitos e entre eles e o seu meio. 

Neste contexto, o pesquisador poderá se deparar com algumas questões que 

necessitarão de mais esclarecimento por parte dos investigados, as quais deverão 

ser respondidas nas etapas subsequentes da pesquisa. 

A quarta fase consistiu na obtenção de registros fotográficos os quais 

ilustraram as mudanças ocorridas no sistema de medicação e no ambiente 

assistencial da UTI, depois de transcorridos quatro meses do GF2 (foto elicitation), e 

tendo por base as imagens fotografadas na segunda fase da pesquisa (narração 

fotográfica). A Figura 8 ilustra as etapas seguidas nesta investigação. 

 

 



 

 

 

 

Figura 8 - Coleta e análise interativa dos dados segundo a orientação teórica da abordagem restaurativa em saúde
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Devido ao desenho metodológico utilizado nesta investigação, a descrição da 

coleta, organização e análise dos dados foi realizada concomitantemente, conforme 

segue. 

 

 

4.5.1 Grupo Focal 1 (GF1) - Conhecendo o ambiente assistencial da 

equipe de enfermagem onde ocorrem o preparo e a administração de 

medicamento na UTI  

 

 

Nesta fase da pesquisa foram realizadas seis sessões grupais com o intuito 

de discutir os aspectos existentes no sistema de medicação e no ambiente 

assistencial da UTI voltados para a segurança na terapêutica medicamentosa. As 

sessões foram gravadas mediante a utilização de um gravador digital, tiveram 

duração máxima de 60 minutos. Na maioria dos encontros houve a participação de, 

pelo menos, um enfermeiro supervisor. 

Na primeira sessão foram reapresentadas a natureza e os objetivos do estudo 

de maneira clara e genérica, bem como sua relevância para a segurança na 

administração de medicamentos, e salientado que a pesquisa não teria o objetivo de 

apontar os erros das pessoas, mas o de refletir, em conjunto, sobre os problemas 

relacionados ao sistema de medicação e ao ambiente de trabalho da equipe de 

enfermagem onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos. 

Nas sessões subseqüentes foram discutidos detalhes acerca das práticas, 

normas e rotinas do sistema de medicação da UTI e do ambiente físico e cultural 

onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos dentro da unidade. 

Para tanto, foi utilizado um roteiro semi-estruturado (APÊNDICE C) o qual continha 

questões abertas. O Quadro 2 sintetiza a finalidade de cada sessão grupal, bem 

como os participantes que compuseram os grupos, os quais envolveram enfermeiros 

e técnicos de enfermagem dos plantões pares e ímpares e dos períodos vespertino 

e noturno. 

 

 

  



 

 

  

 

 

Continua...  

 
SESSÃO 

 

DATA/PERÍODO 
DA SESSÃO 

PARTICIPANTES FINALIDADE DA SESSÃO 

1ª 
04/01/2010 

vespertino/noturno 
3 técnicas de enfermagem do 
plantão par 

1. Reapresentar a natureza e os objetivos da pesquisa, sua relevância para a 
segurança do paciente, profissionais e UTI no preparo e na administração 
de medicamentos; 

2. Salientar que a pesquisa não tem o objetivo de apontar os erros das 
pessoas, mas o de refletir, em conjunto, sobre os problemas existentes no 
sistema de medicação e no ambiente assistencial da UTI; 

3. Conhecer a prescrição médica, bem como os aspectos positivos e 
negativos relacionados a ela; 

4. Conhecer os recursos disponíveis para esclarecimento de dúvidas sobre 
os medicamentos; 

5. Conhecer o sistema de dispensação/distribuição de medicamentos, bem 
como os aspectos positivos e negativos relacionados a ele. 

2ª 
11/01/2010 

vespertino/noturno 
1 enfermeira e duas técnicas de 
enfermagem do plantão ímpar 

1. Aprofundar a discussão sobre os problemas e sobre os aspectos positivos 
relacionados a prescrição médica; 

2. Aprofundar a discussão sobre os recursos disponíveis para 
esclarecimento de dúvidas sobre os medicamentos; 

3. Aprofundar a discussão sobre o sistema de dispensação/distribuição de 
medicamentos, bem como sobre os aspectos positivos e negativos 
relacionados a ele; 

4. Conhecer o processo de estocagem dos medicamentos e materiais dentro 
da UTI, bem como os aspectos positivos e negativos relacionados a ele; 

3ª 
25/01/2010 
vespertino 

1 enfermeira e 4 técnicos de 
enfermagem 

1. Conhecer os processos de preparo e de administração de medicamentos 
na UTI, bem como os aspectos positivos e negativos relacionados a eles; 

2. Conhecer o local onde os medicamentos são preparados e administrados; 
3. Conhecer os aspectos relacionados aos psicotrópicos no que diz respeito 

ao acondicionamento dentro da unidade e formas de controle. 



 

 

 

 

Conclusão. 

 

Quadro 2 - Síntese das sessões que compuseram o GF1, segundo a data e o período, participantes e finalidade 

 
SESSÃO 

 

DATA/PERÍODO 
DA SESSÃO 

PARTICIPANTES FINALIDADE DA SESSÃO 

4ª 
25/01/2010 

noturno 
1 enfermeiro e 4 técnicos de 
enfermagem 

1. Aprofundar o conhecimento sobre os processos de preparo e de 
administração de medicamentos na UTI, bem como os aspectos positivos 
e negativos relacionados a eles; 

2. Aprofundar o conhecimento sobre os aspectos positivos e negativos 
voltados para o local onde os medicamentos são preparados e 
administrados; 

3. Aprofundar o conhecimento sobre os aspectos relacionados aos 
psicotrópicos no que diz respeito ao acondicionamento dentro da unidade 
e formas de controle. 

5ª 
26/01/2010 
vespertino 

3 técnicos de enfermagem 

1. Conhecer as políticas de gerenciamento de riscos na UTI; 

2. Conhecer as políticas e procedimentos adotados para a segurança na 

medicação nesta unidade; 
3. Conhecer o sistema de notificação dos eventos adversos relacionados 

aos medicamentos na UTI; 
4. Conhecer as formas de discussão sobre a segurança na medicação, erros 

de medicação, eventos potenciais nesta unidade. 

6ª 
26/01/2010 

noturno 
3 técnicas de enfermagem 

1. Esclarecer dúvidas e aprofundar o conhecimento relacionado aos 
aspectos existentes no ambiente assistencial, práticas, normas e 
rotinas do sistema de medicação da UTI e do ambiente físico e 
cultural onde ocorrem o preparo e a administração de 
medicamentos dentro da unidade, discutidos previamente nas 
sessões anteriores. 
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Durante as sessões, a investigadora foi acompanhada por duas auxiliares de 

pesquisa. Uma delas registrava em diário de campo as informações relacionadas às 

sessões grupais (tais como número de participantes, cargo que ocupam na unidade, 

frases que poderiam não ser audíveis durante as transcrições, etc). A segunda 

anotava informações relacionadas à dinâmica do grupo como, por exemplo, 

linguagem não verbal demonstrada pelos sujeitos do estudo. Todos esses registros 

foram analisados junto às transcrições no decorrer da análise dos dados. A 

pesquisadora, vista como a mediadora dos debates, procurou ouvir, fazendo 

intervenções, quando necessário, para manter o foco da discussão.   

As sessões foram realizadas em local privativo, iluminado e ventilado, com 

cadeiras e poltronas confortáveis, disponibilizadas em círculo. Houve a preocupação 

em manter o ambiente agradável e descontraído.  

Ao término de cada sessão, uma síntese do que havia sido debatido era 

desenvolvida e era proporcionado um último espaço para que os participantes 

pudessem acrescentar, esclarecer ou mudar alguma idéia referida no grupo.  

Ao término de cada sessão, a investigadora se reunia com as auxiliares de 

pesquisa, ainda no hospital e em sala reservada, para discutir e registrar suas 

percepções, trocar ideias e avaliar o encontro no sentido de planejar os próximos. 

 

Organização dos dados provenientes do GF1: os depoimentos dos 

participantes foram transcritos na íntegra, todavia pequenas correções gramaticais 

foram realizadas de modo que não houvesse alteração no sentido das frases. Para 

preservar a identidade e o anonimato dos sujeitos do estudo e de empresas citadas 

no decorrer dos GFs, seus nomes foram substituídos por outros fictícios.  

Para representar as falas dos sujeitos, foram utilizadas as letras “E” para 

identificar os enfermeiros, e “T” para representar os técnicos de enfermagem.  

Para a apresentação dos recortes das falas, foram utilizados os seguintes 

códigos: 

[...] – recorte da fala; 

[   ] – explicação dada pelo pesquisador sobre os contextos das falas. 

Os depoimentos dos participantes foram destacados em itálico, e o negrito 

foi utilizado em algumas partes das falas já recortadas para dar maior visibilidade à 

temática em análise. 
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Análise dos dados provenientes do GF1: para a análise dos dados 

provenientes das seis sessões grupais, a investigadora teve em mãos todas as 

transcrições impressas. A Figura 9 ilustra as etapas seguidas durante a análise 

interativa dos dados nesta fase: 

 

 

 
Figura 9 - Análise interativa dos dados provenientes das seis transcrições do GF1 

 

O primeiro passo consistiu numa leitura inicial e exaustiva das seis 

transcrições, relacionando-as com os objetivos do estudo. Finalizada esta etapa, as 

transcrições permaneceram em uma gaveta por cerca de um ou dois dias. 

No segundo momento da análise, foi realizada nova leitura, porém grifando 

e/ou sublinhando palavras e/ou frases que parecessem significantes. Foram feitas 

anotações, comentários ou indagações sobre as percepções da investigadora nas 

margens das folhas impressas com o propósito de identificar similaridades entre as 

palavras e/ou frases grifadas e para revisão subsequente.  
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O próximo passo consistiu na codificação (QUADRO 3) das informações 

grifadas ao longo das transcrições e com o auxílio de um instrumento (APÊNDICE 

D) de codificação de dados elaborado pela própria pesquisadora.   

 

 

TRECHOS DAS TRANSCRIÇÕES 

 

 

CODIFICAÇÃO 

 

“Geralmente a gente tem um estoque de 
medicamentos aqui.” T Identificando presença de estoques de 

medicamentos “E também tem um estoque de soro 
dentro de um arsenal de material.” E 

“É. Eu acho suficiente, pelo número de 
ampolas que eu tenho disponível [...] “ E Sentindo que o espaço é suficiente para 

acondicionar medicamentos “É ótimo. É bem grande, a gente às 
vezes até perde as coisas lá dentro.” E 

“Mas tem muitas ampolas que vêm 
iguais. A ranitidina com a dipirona os 
frascos são iguais.” T 

Percebendo as ampolas/frascos como 
sendo semelhantes entre si “Gente do céu! Aqueles ali são cruéis. 

[...]. E são outras ampolinhas, assim, de 
lasix, dipirona, o fenergan. Eles são 
parecidíssimos.” T 

 

Quadro 3 - Codificando os dados provenientes das transcrições do GF1  

 

O processo cessou quando os dados não revelaram novos achados, 

totalizando 188 códigos.  

Em seguida, procedeu-se ao agrupamento dos códigos semelhantes em 

categorias. Neste sentido, os códigos foram comparados entre si e quando um 

padrão se tornou visível entre eles, deu-se origem às categorias, as quais 

evidenciaram as práticas voltadas para a segurança do paciente na terapêutica 

medicamentosa, os elementos contribuintes para a segurança do paciente na 

terapêutica medicamentosa e os elementos presentes no ambiente de trabalho da 

equipe de enfermagem da UTI associados aos near misses, eventos adversos aos 

medicamentos ou a outros fatores relacionados aos medicamentos que pudessem 

contribuir com a ocorrência de danos aos pacientes.  
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A partir desta análise, chegou-se a um total de 83 categorias, conforme 

exemplificado no Quadro 4: 

 

 

CÓDIGOS 

 

 

CATEGORIAS 

 

Presença de estoques de medicamentos 
na unidade 

Identificando presença de estoques de 
materiais/medicamentos na unidade 

Presença de estoques de materiais na 
unidade 

Percebendo a existência de estoques 
suficientes para o atendimento ao 
paciente 

Percebendo o espaço no mini-armário 
como ótimo para o acondicionamento de 
medicamentos 

Tendo espaços suficientes para o 
acondicionamento de 

materiais/medicamentos Sentindo que o espaço é suficiente para 
acondicionar medicamentos 

Percebendo as ampolas/frascos como 
sendo da mesma cor 

Tendo ampolas/frascos semelhantes 
entre si 

Percebendo as ampolas/frascos como 
sendo iguais entre si 

Percebendo a semelhança entre as 
ampolas/frascos 

 

Quadro 4 - Exemplos de agrupamento dos códigos provenientes dos GFs1 em 
categorias  

 

 Finalizado o processo de categorização dos dados, seguiu-se a redução 

destes em categorias mais amplas, as quais totalizaram 25. Trata-se de um 

processo indutivo e, nesta perspectiva, o investigador compara as categorias já 

formadas e as agrupa em novas formas, estabelecendo conexões entre elas. O 

objetivo é identificar categorias mais abrangentes e, portanto, em menor número, 

pois estas se encontram mais organizadas (CASSIANI, 1994; MIASSO, 2006) 

(QUADRO 5). 
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CATEGORIAS  

 

 

CATEGORIA REDUZIDA 

 

Presença de estoques de 
materiais/medicamentos na unidade 

Estoques organizados de materiais e 
medicamentos 

Comprimidos acondicionados em frascos 
identificados 

Medicamentos acondicionados em 
repartições identificadas 

Psicotrópicos separados dos demais 
medicamentos 

Locais para acondicionamento de 
materiais/medicamentos organizados 

Espaços destinados exclusivamente aos 
medicamentos 

Tendo espaços suficientes para o 
acondicionamento de 
materiais/medicamentos 

Fácil acesso a materiais/medicamentos 

Mini-armários para cada paciente 

 

Quadro 5 - Exemplo de redução das categorias provenientes do GF1 em categoria 

mais ampla 
 

O passo seguinte consistiu no agrupamento das categorias reduzidas e 

relacionadas entre si, denotando um tema.  

 Tendo por base as categorias e os temas preliminares provenientes da 

análise dos dados do GF1, uma lista de problemas (APÊNDICE E), voltada para o 

sistema de medicação e para o ambiente assistencial da UTI onde ocorrem o 

preparo e a administração de medicamentos, foi elaborada para a condução dos 

registros fotográficos e das narrativas na segunda fase da pesquisa.    
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4.5.2 Narração Fotográfica (NF) – Documentando práticas seguras e 

inseguras no preparo e na administração de medicamentos  

 

 

Nesta fase, foram realizados registros fotográficos e narrativas visuais em 

duas sessões, tendo por base a lista de problemas elaborada a partir das 

percepções dos profissionais de enfermagem durante o GF1.  

A câmera fotográfica permaneceu nas mãos da pesquisadora, enquanto a 

enfermeira e gerente de serviço narrava o contexto dos problemas presentes na 

lista, procurando estabelecer causas e refletindo sobre possíveis mudanças a serem 

implantadas na cultura organizacional do hospital, nas práticas diárias, bem como 

nas normas e nas rotinas relacionadas aos processos de preparo e de administração 

de medicamentos na UTI.   

Nesta etapa da pesquisa, foram utilizados como instrumentos para a coleta 

de dados: uma máquina fotográfica digital Fujifilm, modelo Finepix S2000 HD; o 

“Protocolo de Fotografia Digital” (APÊNDICE F) e o “Formulário de Registro em 

Campo de Fotografia Digital” (APÊNDICE G), ambos desenvolvidos por um grupo de 

pesquisadores da Universidade de Alberta – Canadá (MARCK et al., 2006a), além 

do diário de campo e da lista de problemas (APÊNDICE E). 

A investigadora continuou acompanhada pelas duas auxiliares de pesquisa, 

sendo que uma delas realizou registros acerca das áreas fotografadas no formulário 

de campo, e a segunda manteve o gravador próximo à gerente de serviço para que 

as narrativas pudessem ser compreendidas com clareza durante as transcrições. 

Conforme as fotografias iam sendo tiradas, a gerente de serviço refletia sobre 

as atuais circunstâncias em que o sistema de medicação se encontrava, observava 

condições passadas e apontava para possibilidades de melhorias futuras no 

ambiente assistencial onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos 

na UTI.  

Quando houve a necessidade de fotografar o indivíduo (por exemplo, ao 

demonstrar a altura entre o balcão de preparo dos medicamentos em relação à 

altura do profissional), foi solicitada a sua permissão por escrito (APÊNDICE H). Seu 

rosto não foi identificado quando a foto foi exposta ao GF2 e não o será nas 

publicações que advir desta tese. 
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No entanto, os dados que não puderam ser obtidos por meio dos registros 

fotográficos (como, por exemplo, os aspectos relacionados à cultura organizacional 

e às possibilidades de mudanças no sistema de medicação), estes foram narrados 

pela gerente de serviço, gravados e descritos no diário de campo por uma das 

auxiliares de pesquisa. 

 

Organização dos dados provenientes da narração fotográfica (NF): as 

fotografias tiradas nesta fase foram armazenadas em um computador protegido por 

senha de modo que somente a pesquisadora teve acesso aos arquivos.  

Para a análise, foram selecionadas pela investigadora as fotos que ilustravam 

com nitidez os problemas presentes na lista. As fotografias escolhidas para a análise 

foram transferidas para o programa Power Point. 

Em relação às narrativas, estas também foram transcritas na íntegra. Todavia, 

os nomes citados durante as sessões foram substituídos por outros fictícios e as 

falas da gerente de serviço foram representadas pelas letras “GS”. 

 

Análise dos dados provenientes da narração fotográfica (NF): nesta fase, a 

análise de todo o material ocorreu separadamente (fotografias x narrativas) e em 

conjunto (fotografias e narrativas) conforme FIGURA 10, mediante a utilização de 

um instrumento de análise adaptado do estudo de Marck et al. (2006a,b,c) 

(APÊNDICE I).  
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Figura 10 - Análise interativa dos dados provenientes das fotografias e das 

narrativas obtidas durante a Narração Fotográfica 
 

No primeiro dia da análise, todas as fotografias foram visualizadas já no 

programa Power Point e novos códigos foram adicionados, bem como comentários 

e/ou indagações relacionadas com cada imagem, no próprio slide. Segue a 

exemplificação deste processo (FIGURA 11). 

 

 

Figura 11 - Exemplo de análise das fotografias revelando o surgimento de novos 
códigos 
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Após análise das fotografias, foi realizada a revisão de todas as imagens 

selecionadas com o objetivo de adicionar quaisquer outros códigos, comentários ou 

categorias teóricas que pudessem surgir a partir dos dados. 

Posteriormente, procedeu-se à análise das transcrições com o propósito de 

identificar e de introduzir novos códigos, comentários ou categorias teóricas. As 

etapas seguidas nesta análise foram as mesmas seguidas na primeira fase do 

estudo. A seguir, são demonstrados dois exemplos de codificação dos dados a partir 

da análise interativa entre fotografias e narrativas (FIGURAS 12 e 13). 

 

 

TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO 

 

 

CÓDIGOS 

“Nós temos um DEF lá [na UTI], mas ele 
é bem desatualizado [...]” T 

DEF desatualizado 

 

 

Figura 12 - Exemplo de codificação dos dados por meio da análise interativa entre 

fotografia e transcrições o qual evidenciou a desatualização do DEF  
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TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO 

 

 

CÓDIGOS 

“Tem muitas ampolas que vêm iguais. A 
Ranitidina e a dipirona, os frascos são 
iguais [...]” T 

Ampolas semelhantes entre si 

 

Figura 13 - Exemplo de codificação dos dados por meio da análise interativa entre 
fotografia e transcrições o qual evidenciou a semelhança entre as 
ampolas quanto a sua cor, tamanho, aspecto e rótulo 

 

 

O passo seguinte consistiu em comparar os novos códigos identificados nas 

fotografias com aqueles que surgiram no decorrer da análise das transcrições com o 

intuito de captar quaisquer convergências e/ou divergências entre eles. Mais uma 

vez, quando um padrão entre os códigos se tornou evidente, eles foram agrupados 

nas categorias anteriores e/ou em novas categorias, conforme a análise prosseguia. 

Finalizada a etapa de categorização dos novos códigos, as categorias (novas 

e/ou antigas) deram origem a temas mais abstratos, os quais guiaram a seleção das 

fotografias que conduziram o GF2 (Foto Elicitation). 

Foi escolhido, pela pesquisadora, um total de 12 fotos e uma pergunta, cujo 

tema (“Condutas tomadas frente aos erros?”) não foi possível ser fotografado 

durante a NF (Fase 2). As imagens foram selecionadas para o GF2 com o propósito 

de explorar mais detalhes acerca dos aspectos que permeiam a segurança do 

paciente na terapêutica medicamentosa e o ambiente assistencial da UTI onde 
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ocorrem o preparo e a administração de medicamentos. Desta maneira, as 

fotografias selecionadas atenderam aos seguintes critérios de elegibilidade: 

1. Fotografias que ilustrassem questões que a pesquisadora apresentava 

mais questionamentos a respeito do fenômeno sob investigação; 

2. Fotografias que retratassem aspectos do sistema e/ou do ambiente 

assistencial que, segundo a investigadora, precisavam ser esclarecidos 

pela equipe; 

3. Fotografias que apresentassem vários códigos e, portanto, várias questões 

que poderiam ser retratadas e discutidas pelos participantes durante o 

GF2. 

 

Finalizada a seleção minuciosa das fotografias, estas foram transferidas para 

o programa Power Point. Cada slide continha apenas uma fotografia, já que várias 

fotos em um único slide poderiam causar confusão durante as discussões (FIGURA 

14). 

 

 

Figura 14 - Exemplificando a montagem dos slides utilizados no GF2 – Foto 

Elicitation 
 

Conforme visualizado na figura acima, cada slide apresentava uma fotografia 

centralizada e, acima dela, um título simples composto pelo número da fotografia (o 

qual corresponde ao do banco de dados) e o título que retratava o aspecto mais 

importante que deveria ser discutido no decorrer do GF2. 
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Além dos slides, uma lista de tópicos (APÊNDICE J) foi desenvolvida pela 

pesquisadora a qual precisava de maiores esclarecimentos por parte do grupo. Esta 

lista foi originada a partir das análises anteriores e que gerou para a investigadora a 

necessidade de aprofundamento como, por exemplo, se a falta de padronização dos 

medicamentos dificultava a checagem/conferência dos fármacos quando estes são 

dispensados para a unidade dentro das fitas plásticas.  

Esta questão precisou ser abordada novamente durante o GF2 (Foto 

Elicitation) para que a pesquisadora pudesse compreender, mais a fundo, o que isto 

representava para a equipe de enfermagem no que diz respeito à segurança na 

terapêutica medicamentosa. 

Finalizada a etapa de análise dos dados desta fase, foi fixado um segundo 

folder de recrutamento (APÊNDICE L), convidando os funcionários da UTI para 

participarem do GF2. 

 

 

4.5.3 Fase 3: Grupo Focal 2 (GF2) – Foto Elicitation – Evocando, por 

meio de imagens, reflexões acerca de potenciais mudanças a serem 

implantadas no sistema de medicação e no ambiente de trabalho da UTI 

 

 

As fotografias foram apresentadas aos sujeitos do estudo durante um 

segundo GF e em conjunto com os temas que emergiram das análises anteriores.  

Esta fase teve a finalidade de identificar potenciais mudanças a serem 

implantadas no sistema de medicação, nos processos, nas práticas, nas políticas e 

no ambiente de trabalho da UTI. 

A técnica empregada foi a da foto elicitation, já descrita anteriormente, e por 

meio de um segundo GF. Esta sessão foi única, teve duração máxima de 60 minutos 

e foi gravada mediante o gravador digital. A mesma metodologia adotada no GF1 foi 

empregada no GF2, incluindo os cuidados com o ambiente. 

Fizeram parte do GF2 um total de sete sujeitos, sendo um deles a gerente de 

serviço, uma enfermeira da unidade, quatro técnicas de enfermagem e um médico 

intensivista e que, também, apresenta o cargo de coordenador da UTI. 

Os sujeitos foram convidados a participar do GF2 (APENDICE L) com o 

propósito de visualizar as fotografias tiradas durante a narração fotográfica, de 
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compartilhar suas experiências e vivências em relação aos aspectos de segurança 

presentes na UTI, e de discutir sobre as medidas facilitadoras e as barreiras que 

interferem na segurança do paciente no que diz respeito à terapêutica 

medicamentosa.  

Os participantes, por meio da visualização das imagens, propuseram 

potenciais mudanças a serem implantadas no sistema de medicação da unidade e 

no ambiente de trabalho no sentido de melhorar a segurança no preparo e na 

administração de medicamentos na UTI. 

Para tanto, foram expostas 12 fotografias ao GF2 por meio de recurso áudio-

visual (data show). Nesta sessão, foram apresentados os problemas identificados 

pelos sujeitos durante o GF1 e os temas que emergiram das narrativas na fase 2 

com o intuito de estimular a reflexão e a análise crítica das situações apontadas, 

favorecendo as discussões acerca do ambiente de trabalho no qual se encontravam 

inseridos e do sistema de medicação como um todo. 

As fotografias, bem como as categorias das fotos, foram expostas aos 

membros do grupo por meio do programa Power Point. 

 

Organização dos dados provenientes do GF2 – Foto Elicitation: a discussão 

proveniente da técnica de foto elicitation foi transcrita na íntegra, porém preservando 

a identidade e o sigilo dos participantes por meio da substituição de seus nomes por 

outros fictícios. Para representar as falas dos sujeitos foram utilizadas as letras “E” 

para identificar os enfermeiros, “T” para representar os técnicos de enfermagem e a 

letra “M” para ilustrar as falas do único médico participante do estudo.  

 

Análise dos dados provenientes do GF2 – Foto Elicitation: as etapas seguidas 

na análise encontram-se expressas na Figura 15. 
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Figura 15 - Análise interativa dos dados provenientes das narrativas visuais (foto 

elicitation) 
  

 O primeiro dia da análise consistiu na leitura e na análise da transcrição cujas 

etapas foram as mesmas daquelas seguidas nas fases anteriores (GF1 e NF).  

 No segundo momento, a transcrição foi relida e acompanhada da observação 

das fotografias apresentadas durante o GF2 com a finalidade de identificar novos 

códigos e/ou categorias teóricas conforme a análise prosseguia. Ainda, comentários 

que eram considerados relevantes para a investigadora eram registrados no próprio 

slide, bem como anotações sobre suas percepções (FIGURA 16). 
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Figura 16 - Exemplificando a obtenção de novos códigos e categorias a partir da 

análise dos dados oriundos da foto elicitation 
 

 

Conforme a análise prosseguia, novos códigos e/ou categorias iam surgindo 

além daquelas já identificadas nas análises anteriores. Prosseguiu-se, então, a 

categorização dos dados, bem como a sua redução e o agrupamento das novas 

categorias em temas mais abstratos. 

Por fim, partiu-se para a identificação dos temas finais que caracterizam o 

atual contexto ambiental da equipe de enfermagem onde ocorrem o preparo e a 

administração de medicamentos na UTI. 

 Vale destacar que, finalizada a análise interativa dos dados provenientes dos 

GFs (GF1 e foto elicitation) e da narração fotográfica, os códigos, as categorias e os 

temas foram validados junto aos profissionais da equipe de enfermagem e correções 

com relação aos títulos das categorias e/ou temas e à forma de agrupamento dos 

dados foram realizadas com base nas sugestões dos participantes do estudo. 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Sistema de Dispensação

1

CÓDIGO 230 – funcionários novos tendo

dificuldade com a falta de padronização das

nomenclaturas dos medicamentos – Foto

“elicitation” – p.1

CÓDIGO 231 – Medicamentos espremidos na

fita plástica dificulta a conferência Foto

“elicitation” – p.1

CÓDIGO 232 – Sugerindo separar as

seringas dos medicamentos nas fitas

plásticas Foto “elicitation” – p.1

CÓDIGO 233 – Identificando falhas na

dispensação Foto “elicitation” – p.1

CÓDIGO 234 – Sentindo resistência por parte

da equipe da farmácia Foto “elicitation” – p.1,2

CÓDIGO 235 – Sentindo que a farmácia é uma

barreira para as mudanças Foto “elicitation” –

p.1

CÓDIGO 236 – Identificando as falhas na

dispensação como um problema que interfere

na administração de medicamentos Foto

“elicitation” – p.1

CÓDIGO 237 – Percebendo uma falha na

comunicação entre a equipe de enfermagem e

a farmácia Foto “elicitation” – p.1,2,6

CÓDIGO 238 – Sentindo que a preocupação da

administração é com o aumento dos custos

hospitalares em detrimento do erro de

medicação Foto “elicitation” – p.2

CÓDIGO 240 – Percebendo relação entre a alta

rotatividade de funcionários na farmácia e os

erros de dispensação

CÓDIGO 241 – Percebendo a alta rotatividade

de funcionários na farmácia como um fator de

risco para os erros de medicação Foto

“elicitation” – p.2

F1
F2
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  4.5.4 Fase 4 – Documentando, por meio de imagens, as mudanças 

no sistema de medicação e no ambiente assistencial onde ocorrem o preparo e 

a administração de medicamentos na UTI 

 

 

Após quatro meses transcorridos do GF2, isto é, da foto elicitation, a 

pesquisadora retornou a UTI com os propósitos de verificar, por meio da observação 

direta em campo, e de registrar, por meio de fotografias, possíveis mudanças 

ocorridas no sistema de medicação da UTI como um todo, no ambiente assistencial 

onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos, bem como na cultura 

organizacional, em resposta aos grupos focais e à narração fotográfica.  

Os instrumentos utilizados nesta etapa foram a máquina fotográfica Fujifilm, 

modelo Finepix S2000 HD, e as fotografias obtidas durante a fase 2 da investigação, 

no formato impresso, para que as novas imagens pudessem ser registradas sob os 

mesmos ângulos, de modo a favorecer as comparações entre o “antes” e o “depois” 

da pesquisa. 

A investigadora manteve em suas mãos apenas a máquina fotográfica. Por 

este motivo, ela foi acompanhada de um auxiliar de pesquisa o qual manteve em 

seu poder as imagens que deveriam ser registradas. 

As sessões fotográficas ocorreram em dois dias não consecutivos e teve a 

colaboração da gerente de serviço, da enfermeira do setor e dos técnicos de 

enfermagem. Estes profissionais guiaram a investigadora e o auxiliar de pesquisa 

pela unidade com o propósito de mostrarem as mudanças já presentes no ambiente 

assistencial onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos, além de 

mostrarem as mudanças ocorridas no que diz respeito às políticas e à cultura 

organizacional voltadas para a segurança do paciente na terapêutica 

medicamentosa. 

Organização dos dados: as fotografias tiradas nesta fase foram armazenadas 

em um computador protegido por senha de modo que somente a pesquisadora teve 

acesso ao arquivo. Para a comparação subsequente do “antes” e do “depois” da 

pesquisa, as fotografias foram transferidas para o programa Power Point. Cada slide 

continha a imagem obtida na fase 2 (a qual correspondia ao “antes”) e, ao seu lado, 

a fotografia tirada durante a fase 4 (a qual correspondia ao “depois”) da pesquisa. 
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Análise dos dados: cada par de fotografias foi analisada no Programa Power 

Point com o objetivo de registrar as mudanças ocorridas no sistema de medicação e 

no ambiente de trabalho da UTI onde ocorrem o preparo e a administração de 

medicamentos. A descrição destas mudanças foi apresentada no capítulo 5 de 

“Resultados e Discussão”. 

Para facilitar a compreensão da metodologia empregada na coleta, 

organização e análise interativa dos dados deste estudo, é apresentado um resumo 

no Quadro 6. 

 

  



  

FASE PERÍODO QUESTÃO DE PESQUISA PARTICIPANTES 
TÉCNICA 

EMPREGADA 
INSTRUMENTOS 

 
 ANÁLISE 

 

Fase 1 Jan/2010 

1. Como a equipe de enfermagem 
de uma UTI percebe o sistema 
de medicação de seu hospital? 
 

2. Como a equipe de enfermagem 
de uma UTI percebe o contexto 
ambiental onde ocorrem os 
processos de medicação 
(prescrição, dispensação, 
preparo e administração de 
medicamentos) no que diz 
respeito à segurança do 
paciente? 

Enfermeiros e 
técnicos de 
enfermagem 

Grupo Focal (GF
1
) 

em seis sessões 

Gravador digital, lista de 
tópicos norteadores 
(APÊNDICE C) 

Transcrição, 
codificação, 
categorização 
e temas 
emergentes 

Fase 2 Mar/2010 

3. Quais são os elementos 
existentes no sistema de 
medicação e no ambiente da 
UTI onde ocorrem o preparo e a 
administração de medicamentos 
que a equipe de enfermagem 
identifica como sendo 
contribuintes para a segurança 
do paciente? 
 

4. Quais são os elementos 
existentes no sistema de 
medicação e no ambiente da 
UTI, onde ocorrem o preparo e 
a administração de 
medicamentos, associados aos 
eventos adversos aos 
medicamentos, aos near misses 
e aos erros de medicação? 
 

Gerente de 
serviço da 

enfermagem 

Narração 
fotográfica em duas 

sessões 

Máquina fotográfica digital 
Fujifilm modelo Finepix 
S2000 HD; protocolo de 
fotografia digital, 
formulário de registro em 
campo de fotografia 
digital; diário de campo; 
lista de problemas 
(APÊNDICE D); gravador 
digital 

Interativa 
(narrativas e 
fotografias). 
Transcrição, 
codificação, 
categorização 
e temas 
emergentes 

 

Continua... 



  

 

Conclusão. 

FASE PERÍODO QUESTÃO DE PESQUISA PARTICIPANTES 
TÉCNICA 

EMPREGADA 
INSTRUMENTOS 

 
 ANÁLISE 

 

Fase 3 Mai/2010 

1. Quais potenciais mudanças a 
equipe de enfermagem identifica 
no sistema de medicação, nos 
processos, nas práticas, nas 
políticas e no ambiente de 
trabalho da UTI, como sendo 
viáveis e desejáveis para o 
gerenciamento da segurança do 
paciente na terapêutica 
medicamentosa? 

Gerente de 
serviço da 

enfermagem, 
enfermeiros, 
técnicos de 

enfermagem e 
médico 

intensivista 

Grupo Focal (GF
2
) 

e Foto “Elicitation” 
em uma sessão 

12 fotografias e um tema 
inseridos no programa 
Power Point, data show, 
lista de tópicos para 
discussão do GF

2
 

(APÊNDICE N), gravador 
digital 

Interativa 
(narrativas e 
fotografias). 
Transcrição, 
codificação, 
categorização 
e temas 
emergentes 

Fase 4 Set/2010 

2. Registrar, por meio de imagens, 
as mudanças ocorridas no 
sistema de medicação, bem 
como em seus processos e no 
ambiente assistencial da equipe 
de enfermagem relacionadas à 
terapêutica medicamentosa, 
após os grupos focais. 

Gerente de 
serviço da 

enfermagem, 
enfermeira e 
técnicos de 
enfermagem 

Observação em 
campo e registros 
fotográficos em 
duas sessões 

Máquina fotográfica digital 
Fujifilm modelo Finepix 
S2000 HD e as fotografias 
obtidas durante a Fase 2 

Comparação 
entre as 
fotografias 
obtidas “antes” 
e “depois” dos 
grupos focais 

 
Quadro 6 - Resumo dos procedimentos metodológicos adotados para a coleta, organização e análise interativa dos dados 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Participaram do estudo 5 (21,7%) enfermeiros, sendo a gerente de serviço do 

hospital, e 18 (78,3%) técnicos de enfermagem, totalizando 23 (100%) participantes. 

Destes, 19 (82,6%) eram do sexo feminino e 4 (17,4%), do sexo masculino. A idade 

dos profissionais variou de 24 a 50 anos; tinham média de 9,7 anos de formados e 

trabalhavam no setor entre 2 a 5 anos. 

Também participou das discussões, durante a foto elicitation (GF2), por sua 

própria iniciativa, um médico intensivista, de 34 anos, que ocupava o cargo de 

coordenador da UTI. Era formado há 10 anos e há cinco atuava na unidade. 

Os resultados do estudo serão apresentados de duas maneiras. Os dados 

provenientes da análise interativa (fases 1, 2 e 3) serão representados por meio de 

seis temas, quais sejam: 1) Identificando o ambiente assistencial como contribuinte 

para a segurança no preparo e na administração de medicamentos; 2) Identificando 

riscos no ambiente assistencial; 3) Percebendo o ambiente assistencial como fator 

de risco para os acidentes ocupacionais; 4) Tendo que conviver com o sentimento 

de “impotência” diante da cultura organizacional vigente; 5) Convivendo com os 

improvisos no dia-a-dia do trabalho; 6) Vislumbrando possibilidades de mudanças no 

ambiente assistencial.  

Por conseguinte os temas estiveram associados ao sistema de medicação da 

UTI e ao ambiente assistencial, onde ocorrem os processos de preparo e de 

administração de medicamentos, bem como às práticas voltadas para a segurança 

do paciente na terapêutica medicamentosa, aos elementos presentes no ambiente e 

nos processos relacionados aos erros potenciais, aos erros de medicação ou a 

outros fatores relacionados aos medicamentos e que contribuem com a ocorrência 

de danos aos pacientes, segundo a visão e a experiência da equipe de enfermagem.  

Os temas também incluíram os aspectos relacionados à segurança da equipe 

da UTI no ambiente assistencial e às potenciais mudanças a serem implantadas no 

sistema de medicação, nos processos, nas práticas, nas políticas e no ambiente de 

trabalho da unidade, que os sujeitos do estudo perceberam como sendo viáveis e 

desejáveis para o gerenciamento da segurança.  



 
89 

            5 Resultados e Discussão 

 

O Quadro 7 ilustra as categorias reduzidas, provenientes das três primeiras 

fases da pesquisa, as quais deram origem aos seis temas.   

 

 

TEMAS 

 

CATEGORIAS  

A - Identificando o ambiente 
assistencial como contribuinte 

para a segurança no preparo e na 
administração de medicamentos 

Identificando o sistema de distribuição de 
medicamentos em fitas plásticas como mais 
seguro 

Percebendo os estoques de materiais e 
medicamentos como organizados 

Devolvendo medicamentos que sobram na 
unidade 

Identificando a equipe de enfermagem da UTI 
como experiente 

Informando-se sobre os medicamentos diante 
de dúvidas 

Percebendo relações de confiança entre os 
membros da equipe da UTI 

B - Identificando riscos no 
ambiente assistencial 

Identificando riscos de erros de medicação 
relacionados à prescrição médica 

Identificando erros de distribuição de 
medicamentos pela farmácia 

Tendo dificuldades de comunicação com a 
farmácia 

Identificando problemas de infra-estrutura no 
posto de enfermagem 

Tendo dificuldades em esclarecer dúvidas 
sobre os medicamentos no DEF 

Identificando semelhança entre 
ampolas/frascos 

Identificando práticas inseguras relacionadas 
à presença de funcionários novos e 
inexperientes na unidade 

Percebendo a existência de fontes de 
distração durante o preparo dos 
medicamentos 

 

Continua... 
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Conclusão. 

 

TEMAS 

 

CATEGORIAS  

C - Percebendo o ambiente 
assistencial como fator de risco 
para os acidentes ocupacionais  

Tendo que percorrer longas distâncias ao 
longo do dia de trabalho 

Identificando a disposição do mobiliário como 
fator de risco para os acidentes ocupacionais 

Percebendo o carrinho de emergência pesado 

Correndo risco de acidente biológico 

D - Tendo que conviver com o 
sentimento de “impotência” diante 
da cultura organizacional vigente 

Tendo medo de ser demitido diante do erro de 
medicação 

Sentindo-se desamparado pela instituição 

Percebendo a ausência de políticas de 
gerenciamento de risco na instituição 

Percebendo falta de motivação da equipe de 
enfermagem 

E - Convivendo com os improvisos 
no dia-a-dia do trabalho 

Falta de verba/espaço físico favorecendo os 
improvisos 

Percebendo que improvisos são necessários 
para medicar o paciente 

F - Vislumbrando possibilidades de 
mudanças no ambiente 

assistencial 

Identificando possibilidades de mudança em 
curto prazo 

Identificando possibilidades de mudança em 
médio prazo 

Identificando possibilidades de mudança em 
longo prazo 

 

Quadro 7 - Relação de temas e suas respectivas categorias provenientes da análise 

interativa dos dados 
 

Já as fotografias obtidas na fase 4 foram comparadas com aquelas tiradas 

durante a fase 2 (Narração Fotográfica) e suas diferenças descritas em forma de 

texto, conforme apresentado no item 5.7 deste mesmo capítulo. As imagens 

revelaram as mudanças ocorridas no sistema de medicação da UTI, depois de 

transcorridos quatro meses do GF2 (Foto Elicitation), no ambiente de trabalho e na 

cultura organizacional, as quais, segundo os participantes do estudo, podem 

favorecer a segurança no ambiente assistencial da UTI e na terapêutica 
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medicamentosa. Estes resultados são apresentados no item 5.7 cujo título é 

“Mudanças são visíveis no ambiente assistencial da UTI ”. 

 

 

5.1 Tema A: Identificando o ambiente assistencial como contribuinte 

para a segurança no preparo e na administração de medicamentos 

 

 

O primeiro tema foi obtido por meio do agrupamento de seis categorias: 

Identificando o sistema de distribuição de medicamentos em fitas plásticas como 

mais seguro; Percebendo os estoques de materiais e medicamentos como 

organizados; Devolvendo medicamentos que sobram na unidade; Identificando a 

equipe de enfermagem da UTI como experiente; Informando-se sobre os 

medicamentos diante de dúvidas; Percebendo relações de confiança entre os 

membros da equipe da UTI. 

A respeito da categoria “Identificando o sistema de distribuição de 

medicamentos em fitas plásticas como mais seguro”, os profissionais afirmaram: 

 

“Porque cada horário já está ali separadinho. Por ser um plástico 
transparente, você pode conferir ali dentro mesmo. Então, você 
não tem dúvida. Que nem, a gente pede as seringas para as 
sondas, tudo, se necessário. Então, vem separado lá nos „se 
necessário‟. Eu acho assim, muito mais seguro. Entendeu?” (T) 

 
“Então, é mais fácil do que quando vinha aquela bacia assim. Eu 
acho que foi um aspecto muito positivo.” (T) 

 

 A Figura 17 evidencia o sistema individualizado de distribuição do hospital 

onde os medicamentos são enviados às unidades de internação pela farmácia, 

contendo o nome do paciente, segundo a prescrição médica original, cópia direta ou 

transcrição, e para determinado período do dia; geralmente, para as 24 horas. 
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Figura 17 - Distribuição de medicamentos acondicionados em fita plástica 

transparente e separada por horário 
 

Como pode ser percebido, os medicamentos são distribuídos para a UTI 

lacrados em fitas plásticas, segundo o horário de administração contido na 

prescrição médica e por paciente, caracterizando um sistema de distribuição por 

dose individualizada.  

Embora este sistema não seja tão eficaz na prevenção dos erros como o de 

distribuição por dose unitária, o sistema é considerado mais avançado quando 

comparado ao coletivo, no qual os medicamentos são conservados nas unidades de 

enfermagem, na forma de mini-estoques espalhados pelo hospital e sob a 

responsabilidade do enfermeiro encarregado (MIASSO et al., 2006a). 

Neste sentido, o sistema de distribuição adotado pelo hospital do estudo 

diminui as oportunidades para erros, visto que reduz a manutenção de mini-

estoques nas unidades de internação e o acondicionamento incorreto dos 

medicamentos nas enfermarias e nas unidades críticas. 

 Todavia, apesar das fitas plásticas serem reconhecidas como mais seguras 

pelos profissionais da enfermagem da UTI, as embalagens também dificultam a 

conferência dos medicamentos distribuídos devido à presença de diversos 

medicamentos prescritos para serem administrados em um mesmo horário, ficando 

estes espremidos nas fitas plásticas, já que o tamanho das embalagens é 

padronizado pela farmácia do hospital. De acordo com os sujeitos de estudo:  

 

“É prático e não é, porque o paciente tem várias medicações no 
mesmo horário, vem tudo espremido, você não consegue nem 
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ver a medicação ali, qual que é [...] E principalmente comprimido, 
por que você tem que virar pra ver qual que é o nome, qual que não 
é [...] ” (T) 

 
“A gente não pode abrir para poder conferir, tem que ficar 
puxando o saquinho para ler.” (T) 

 

 Percebe-se, por meio da visualização da Figura 18, que as embalagens 

contêm não apenas os medicamentos prescritos, mas seringas, agulhas e diluentes, 

os quais são utilizados no momento do preparo das doses, tornando as fitas 

pequenas para o acondicionamento de todos os materiais e os medicamentos. 

 

 

Figura 18 - Medicamentos espremidos nas fitas plásticas 

 

A presença desses objetos dentro da fita pode gerar confusão no momento da 

checagem pela equipe de enfermagem e conduzir aos erros de medicação pelo fato 

dos profissionais não serem autorizados a abrir as embalagens durante a tarefa de 

conferir os medicamentos solicitados e os distribuídos.  

 A segunda categoria, “Percebendo os estoques de materiais e 

medicamentos como organizados”, diz respeito aos estoques ordenados de 

materiais e de medicamentos, os quais, segundo a equipe, são vistos como 

favoráveis à segurança no ambiente assistencial.  

 

“Os comprimidos ficam todos dentro de potinhos de urina, cada 
um identificado.” (T) 
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“Na gaveta também. Ficam nas repartições da gaveta. A gaveta é 
toda com repartição, então, cada repartição tem o seu 
medicamento identificado.” (T) 

 
“É tudo bem organizado [...]” (T) 

 

Na UTI investigada, os estoques de medicamentos são padronizados pela 

farmácia da instituição e se encontram disponíveis de quatro formas: em caselas 

dentro de gavetas; no carro de emergência; na geladeira da UTI; em sala de arsenal, 

a qual contém frascos de soluções intravenosas de diversos tipos e tamanhos 

estocados, além de outros materiais específicos de unidades de terapia intensiva, 

como kits para procedimentos invasivos (ex. acesso venoso central, cateterismo 

vesical, drenagem de tórax, etc.) e dispositivos para oxigenoterapia invasivos e não 

invasivos. 

A padronização dos medicamentos estocados na unidade é fundamental para 

a segurança do paciente na terapêutica medicamentosa. A farmácia hospitalar, 

dentre suas várias atribuições, tem a função de padronizar os medicamentos que 

serão utilizados nos diversos setores do hospital com o objetivo de assegurar uma 

terapêutica racional e de baixo custo (COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO SERVIÇO 

HOSPITALAR, 2006). 

Segundo Shane (2009), a padronização de medicamentos potencialmente 

perigosos nas unidades de internação se mostrou eficaz na prevenção dos erros de 

medicação em vários hospitais ao redor do mundo, devendo esta prática ser 

estimulada em todas as instituições que prestam assistência medicamentosa aos 

pacientes. 

Alguns dos medicamentos mais utilizados na UTI (ex: ampolas de dipirona, 

ranitidina e de eletrólitos concentrados; comprimidos de captopril, isordil e sustrate; 

frascos de broncodilatadores como brometo de ipratrópio e bromidrato de fenoterol) 

são mantidos em caselas identificadas com os nomes dos medicamentos que, por 

sua vez, ficam acondicionados dentro da primeira gaveta no balcão de preparo 

(FIGURA 19). 
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Figura 19 - Gaveta com repartições identificadas contendo apenas medicamentos 

 

Os comprimidos também podem ser encontrados nesta gaveta, porém em 

pequenos frascos transparentes, separados por nome e dosagem e com 

identificação visível e legível (FIGURA 20). 

 

 

 
Figura 20 - Comprimidos acondicionados em frascos separados e identificados 

segundo o nome e a dosagem 
 

Para a enfermeira, esses estoques são suficientes para atender o paciente 

com eficácia e segurança: 

 

“A gente tem um estoque que dá para gente trabalhar sim [...] O 
que a gente tem de estoque ali, dá para gente trabalhar tranquilo” 
(E) 
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Não obstante, alguns comprimidos contidos nessa gaveta, cujos princípios 

ativos e dosagens são diferentes entre si, são acondicionados dentro de um mesmo 

frasco nomeado como “Diversos” (FIGURA 21). 

 

   

Figura 21 - Acondicionamento de comprimidos diversificados juntos em um mesmo 
frasco 

 

 Estes medicamentos são de uso ocasional e, por este motivo, são mantidos 

juntos com o objetivo de otimizar os espaços destinados ao acondicionamento de 

medicamentos na gaveta do balcão de preparo. 

 Ainda que as embalagens sejam diferentes entre si, esta forma de 

organização do ambiente de trabalho favorece a ocorrência dos erros. Se se pensar 

em uma UTI onde as situações de urgência e de emergência são frequentes e que o 

estresse e o cansaço físico e mental fazem parte do dia-a-dia dos trabalhadores da 

enfermagem, esta prática poderá levar a erros de medicação decorrentes da troca 

entre os medicamentos com repercussão negativa para os pacientes. 

 Recentemente, dois casos de erros, os quais tiveram como consequência a 

morte de pacientes envolvendo a troca de medicamentos, foram reportados. Uma 

das possíveis causas era a semelhança entre as embalagens.  

 No primeiro, jovem de 12 anos recebeu vaselina líquida por via intravenosa, 

em detrimento de soro fisiológico. Destaca-se que ambos os frascos eram 

semelhantes quanto à forma, tamanho, cor, e encontravam-se acondicionados em 

uma mesma sala (GUIMARÃES, 2010).  

 No segundo caso, mulher de 30 anos foi a óbito após ter recebido anestésico 

intravenoso potente (bupivacaína), ao invés de solução salina, para aumentar a 
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pressão arterial. A principal causa teria sido a semelhança entre as embalagens dos 

medicamentos (MORRIS, 2010).  

 Por conseguinte, medicamentos semelhantes entre si quanto à embalagem 

não devem ser mantidos próximos e tampouco acondicionados juntos em um 

mesmo recipiente.  

 Para a OMS, os medicamentos, principalmente os que possuem nomes e/ou 

com sons semelhantes, devem ser mantidos em lugares separados no sentido de 

minimizar as oportunidades para erros (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

No que diz emergência, estes podem ser encontrados no carro de 

emergência da unidade como, por exemplo, ampolas de adrenalina, atropina, 

midazolam; frasco-ampolas de corticoesteróides, etc. Eles se encontram disponíveis 

em caselas separadas, segundo o nome, conforme ilustrado na Figura 22. 

 

 

 
Figura 22 - Medicamentos acondicionados em caselas identificadas no carro de 

emergência 
 

De acordo com uma das enfermeiras, o estoque do carro de emergência 

contém medicamentos e materiais em número suficiente para o atendimento à 

demanda da unidade: 

 

“Mas funciona. Sai dentro do esperado [...] É, em urgência, o 
nosso carrinho, ele tá assim, está bem, de medicação, de 
estoque, mesmo, de material para o carrinho. É difícil você sair do 
carrinho, para pegar alguma outra coisa, assim, num momento de 
urgência.” (E) 
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Para Laschinger e Leiter (2006), a qualidade da assistência de enfermagem é 

influenciada pelo ambiente e pela disponibilidade e manutenção dos recursos 

materiais destinados à realização das tarefas. 

Neste contexto, a falta de organização no ambiente de trabalho e o não 

planejamento das atividades geram desordem na assistência, resultando em perda 

de tempo e de recursos. Em pesquisa realizada com enfermeiros de um setor de 

emergência de Pernambuco foi detectado que a qualidade e a organização do 

ambiente, bem como a presença de equipamentos e de insumos em quantidades 

adequadas, eram aspectos importantes que influenciavam a qualidade do 

atendimento e os resultados alcançados pelos pacientes (FURTADO; ARAÚJO 

JÚNIOR, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). 

Estas pesquisas corroboram com os achados da presente investigação visto 

que os profissionais da enfermagem se mostraram satisfeitos, de maneira geral, com 

as condições de trabalho atualmente presentes na UTI referentes aos espaços 

destinados ao acondicionamento de materiais e de medicamentos e a quantidade de 

suprimentos e de insumos mantidos em estoques dentro da unidade, favorecendo a 

diminuição do desgaste físico e mental decorrente da falta de recursos materiais 

disponíveis para o atendimento ao paciente. Segundo a enfermeira da UTI 

investigada: 

 

“É. Eu acho suficiente [o espaço para acondicionar os 
medicamentos], pelo número de ampolas que eu tenho disponível 
[...] “ (E) 

 

Todavia Leite e Vila (2005), em investigação conduzida em uma UTI de um 

hospital público de grande porte no Distrito Federal, identificaram que a falta de 

recursos materiais foi referida como um grande problema pela equipe de 

enfermagem, resultando em evidente prejuízo para a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes. 

A estrutura física e a organização do ambiente de trabalho devem 

proporcionar uma atmosfera de segurança para a equipe de saúde e, 

particularmente, para a equipe de enfermagem como forma de facilitar o 

desenvolvimento das atividades e de reduzir os esforços físicos e o estresse 

provenientes da carência de recursos físicos, materiais e humanos.  
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No que concerne à conferência dos prazos de validade dos medicamentos 

mantidos estocados dentro do carro de emergência, esta é feita pela própria equipe 

de enfermagem e por meio de um impresso próprio com características de check list: 

 

“A gente tem uma folha. Nessa folha vai estar descrito o que vai 
vencer [...] Os técnicos fazem a conferência diária deste 
carrinho. Cada plantão tem a sua conferência.” (E) 

 

Esta conferência é realizada diariamente pelos técnicos de enfermagem e nos 

plantões vespertino e noturno. O impresso contém informações sobre a quantidade 

dos medicamentos que devem ser mantidos estocados no carro de emergência e a 

data de conferência.  

A organização do carro de emergência é importante para a prevenção dos 

incidentes na UTI, visto que a sua desorganização está relacionada com erros de 

medicação, conforme afirmado por Elliot e Liu (2010). 

Segundo Jenkins e Vaida (2007), é fundamental para a segurança do 

paciente que as áreas de estocagem de medicamentos nas enfermarias e demais 

setores hospitalares sejam organizadas. Para os pesquisadores, a unidade deve 

contar com a colaboração de um membro da equipe para que este supervisione 

medicamentos, diluentes e outros produtos quanto à expiração dos prazos de 

validade, prática esta realizada diariamente na UTI investigada. 

Em relação aos demais espaços físicos, a unidade também dispõe de uma 

sala ampla, denominada “arsenal”, (FIGURA 23) a qual é localizada lateralmente ao 

posto de enfermagem. 
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Figura 23 - Sala de arsenal de materiais e de frascos de soluções intravenosas 

 

Observa-se na Figura 23 que a sala dispõe de prateleiras identificadas, 

segundo o tipo de material acondicionado. Estes insumos são mantidos embalados, 

um a um, com exceção dos kits destinados a procedimentos específicos, como 

drenagem de tórax e cateterismo vesical, os quais possuem materiais diversos 

juntos e lacrados em embalagens estéreis.  

Espaços amplos para o acondicionamento de materiais também ajudam a 

manter o ambiente seguro na medida em que favorecem a circulação dos 

trabalhadores e a adoção de posturas adequadas por eles durante a realização de 

suas atividades laborais. 

Os cuidados com a organização do ambiente de trabalho devem ser 

estimulados e mantidos nas instituições de saúde com o intuito de proporcionar mais 

segurança aos profissionais e, indiretamente, aos pacientes, visto que os ambientes 

apertados e desorganizados contribuem com o estresse da equipe e o desgaste 

físico e mental do profissional. 

No que diz respeito aos estoques de psicotrópicos, estes são mantidos 

separados dos demais medicamentos e acondicionados dentro de uma caixa, 

conforme já mencionado anteriormente. 

 Fahimi et al. (2007), em pesquisa realizada em 12 UTIs de hospitais 

universitários de Tehran, revelaram que, dentre os medicamentos mais envolvidos 

nos erros, os benzodiazepínicos foram um dos principais responsáveis por eles. 
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 Thomas e Panchagnula (2008) identificaram que a morfina foi um dos 

medicamentos mais envolvidos nos erros de medicação, segundo os relatórios de 

notificação da Agência Nacional de Segurança do Paciente do Reino Unido.  

 Reis et al. (2010), em investigação conduzida em clínicas médicas de 

hospitais brasileiros, também identificaram que, dentre as classes farmacológicas 

mais envolvidas nos erros de administração, os do sistema nervoso (destacando-se 

os derivados do ópio) foram um dos principais responsáveis. 

 De acordo com Jenkins e Vaida (2007), muitos dos medicamentos que atuam 

no sistema nervoso são considerados de alto risco, sendo necessária a sua 

identificação e a adoção de precauções extras na prescrição, na dispensação, no 

preparo e na administração dos medicamentos, já que, quando administrados 

erroneamente, podem levar à ocorrência de erros de medicação graves e até 

mesmo à morte. 

 Por conseguinte, manter os psicotrópicos separados dos demais 

medicamentos é fundamental para a segurança do paciente, pois minimiza os riscos 

de erros de medicação (JENKINS; VAIDA, 2007).   

 Em relação ao controle de psicotrópicos, este é realizado diariamente pelo 

enfermeiro do plantão, conforme exposto pela equipe: 

 

“ [...] ela [enfermeira] assume o plantão e confere, e no término 
também.” (T) 

 

“Os psicotrópicos estão dentro de uma caixinha, numa segunda 
gaveta [...] Eu [enfermeira] faço a conferência dessa caixinha. Tem 
um estoque lá.” (E) 

 
“É pelo meu check list. A gente faz o check list [...] quem checa é 
só o enfermeiro.” (E) 

 

Em geral, a monitoração e o controle rotineiro dos estoques de medicamentos 

devem ser feitos pelo pessoal da farmácia no sentido de garantir a integridade do 

produto, bem como sua adequada embalagem, rotulagem e acondicionamento. 

 Apesar da farmácia não realizar o controle e a supervisão destes 

medicamentos na UTI, os enfermeiros, os quais são responsáveis pela tarefa, 

utilizam um sistema de check list para a realização da conferência. A folha impressa 

permanece junto à caixa dos psicotrópicos. Nesta, os profissionais registram a data 
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da vistoria, o número de ampolas existentes dentro da caixa, o prazo de validade e a 

assinatura do profissional responsável pela conferência (FIGURA 24). 

 

 

Figura 24 - Sistema de check list para conferência dos psicotrópicos 

 

Sistemas de check list simples e padronizados são vistos como uma prática 

que favorece a segurança do paciente na terapêutica medicamentosa. Exemplo 

disto é o programa de “check list da segurança” que foi iniciado em um centro 

médico de Michigan-Ohio, na década de 1990, após um erro fatal envolvendo a 

administração de insulina intravenosa em um paciente não diabético e que resultou 

em morte. A equipe multidisciplinar desenvolveu um check list dos itens que 

deveriam ser conferidos diariamente pelos profissionais da saúde naquela 

instituição. A iniciativa levou a redução, no hospital, dos eventos adversos como um 

todo (PIOTROWSKY; HINSHAW, 2002). 

 Muitos dos erros de medicação poderiam ser evitados, reduzindo os estoques 

de medicamentos das unidades, restringindo o acesso aos medicamentos de alto 

risco, e pela dispensação e distribuição de medicamentos em tempo hábil (COHEN, 

2007). 

No entanto, é preciso manter nas UTIs medicamentos que são utilizados em 

situações de urgência e de emergência devido à gravidade e à complexidade das 

doenças do paciente crítico, cuja condição clínica se altera constantemente, 

requerendo tomada de decisão rápida e intervenção imediata. 

 Desta maneira, no contexto da UTI investigada, a presença de caselas 

identificadas e a padronização dos medicamentos mantidos nestas são vistas, pela 
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equipe de enfermagem, como aspectos positivos do sistema, visto que facilitam a 

identificação, o controle e a utilização racional dos medicamentos. 

 Estoques de medicamentos nas unidades de internação podem elevar os 

custos para a instituição devido à expiração do prazo de validade daqueles 

considerados mais caros, havendo a necessidade de controle rigoroso de todos os 

medicamentos mantidos dentro da UTI, e não só dos psicotrópicos e daqueles 

estocados no carro de emergência (CASSIANI et al., 2004). 

Outro aspecto existente no ambiente assistencial que, segundo os sujeitos do 

estudo, favorece a segurança do paciente está voltado para o sistema de devolução 

de medicamentos que sobram no setor. Este aspecto gerou a categoria 

“Devolvendo medicamentos que sobram na unidade”: 

 

“O sistema de devolução facilita bastante para a farmácia porque 
não tem desvio de medicamentos. Às vezes fica sobrando 
medicamento na unidade. Se não foi pedido para aquele paciente 
não tem como devolver. Ele fala que a devolução está recusada [...] ” 
(GS) 

 

Devolver os medicamentos que sobram na unidade contribui com a 

segurança do paciente sob dois aspectos: diminui a formação de mini-estoques 

informais nas unidades de internação e minimiza os riscos de administração de 

medicamentos expirados nos pacientes. 

Guedes, Lima e Assunção (2005) afirmam que os medicamentos que 

“sobram” nas unidades devem ser devolvidos e estornados das contas dos 

pacientes de modo a evitar sua cobrança. Para os pesquisadores, os estoques 

informais provocam distúrbios no pagamento das contas hospitalares pelos 

convênios. 

Vale a pena reforçar que a UTI investigada não mantém mini-estoques 

informais, devendo esta prática ser reforçada e mantida em favor da segurança dos 

pacientes. 

A quarta categoria, “Identificando a equipe de enfermagem da UTI como 

experiente”, também foi vista como um aspecto que favorece a segurança do 

paciente. Segundo os participantes do estudo: 

 

“ [...] Todo mundo tem mais de dois anos no hospital. Então, o 
pessoal já está mais treinado.” (T) 
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No entanto, é preciso considerar que os erros também ocorrem com pessoas 

experientes, visto que quanto mais ousado for o profissional, maiores serão os riscos 

associados às estratégias adotadas por ele e, portanto, mais frequentes serão os 

eventos adversos. Pesquisadores afirmam que os anos de experiência de um 

profissional não estão relacionados com um menor índice de erros, pois a confiança 

excessiva é considerada um fator de risco para os incidentes (ARMITAGE; 

KNAPMAN, 2003; AMALBERTI et al., 2005). 

Faz-se necessário que os profissionais da UTI considerem esta questão e que 

reflitam sobre a importância de seguirem os protocolos institucionais e se 

mantenham atualizados sobre os aspectos relacionados aos medicamentos, 

evitando o excesso de confiança em si mesmo e nos demais membros da equipe. 

 Em relação à quinta categoria “Informando-se sobre os medicamentos 

diante de dúvidas”, ela está relacionada à busca de informações sobre os 

medicamentos pelos profissionais da enfermagem diante de dúvidas. Os recortes 

dos depoimentos, a seguir, revelam as fontes consultadas pela equipe diante da 

necessidade de se obterem informações atualizadas sobre os medicamentos: 

 

“ [...] na dúvida a gente fala com o Marcelo [enfermeiro] ou com o 
médico mesmo [...] ”. (T) 

 

“No primeiro momento, acho que entre nós [...] Se não, à nossa 
supervisão.” (T) 

 

Assim, diante de dúvidas, os profissionais procuram esclarecê-las junto aos 

seus colegas de trabalho, à supervisão de enfermagem, ao médico plantonista, à 

farmácia e ao DEF disponível no setor, corroborando com os achados de Moss et al. 

(2008). 

Obter as informações diante de dúvidas sobre os medicamentos é 

fundamental para uma prática assistencial de qualidade e livre de danos. Percebe-

se, através dos depoimentos, a preocupação da equipe de enfermagem em 

esclarecer dúvidas antes de administrar os medicamentos prescritos. 

De acordo com Jenkins e Vaida (2007), informações limitadas, inadequadas e 

desatualizadas sobre os medicamentos são uma das principais causas de erros de 

medicação, sendo necessário que todos os profissionais tenham acesso às fontes 

diversificadas e atualizadas de informação.   
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As informações também podem ser obtidas por meio dos protocolos 

assistenciais. Segundo relato da enfermeira e gerente de serviço, estes protocolos 

estão passando por uma fase de reformulação: 

 

“Esse aqui é o que tinha antes com a enfermeira antiga. Tinha o 
regimento e os protocolos. Tem os de procedimentos de 

enfermagem [incluindo os de preparo e de administração de 
medicamentos], admissão, banho no paciente, era feito nesta 
estrutura. Foi elaborado nesta estrutura aqui, de acordo com a 
acreditação, então totalmente diferente, está objetivo, referência, 
todo passo a passo. Porém, ele estava sendo revisado e mesmo 
depois de revisado, a gente entrou num o processo de capacitação 
deles.” (GS) 

 

É preciso que tais protocolos sejam divulgados e acessíveis aos profissionais 

e do conhecimento de todos os membros da equipe de enfermagem. No caso da 

UTI investigada, há protocolos assistenciais, porém nem todos têm acesso ou 

conhecimento da existência deles: 

 

“E tem protocolos aqui? 
“Ainda não.” (T) 

 
“Não! Que eu saiba, não tem!” (T) 

 
“Igual eles [técnicos de enfermagem] falam: não sabem o que tem 
e o que não tem. Está aqui por estar [...]” (GS) 

 

Não basta haver protocolos assistenciais e de manuseio de medicamentos se 

estes não forem de conhecimento dos profissionais, visto que a segurança depende 

da utilização de práticas baseadas em evidência e da adesão às normas e às rotinas 

padrões vigentes nos serviços pelos trabalhadores (BETHESDA, 2002). 

 Um dos fatores associados aos erros de medicação diz respeito à ausência 

de normas e de rotinas efetivas nas instituições de saúde, uma vez que os 

profissionais preparam e administram medicamentos segundo seus conhecimentos 

e experiências anteriores, havendo heterogeneidade de práticas. Tendo isto em 

vista, faz-se necessária a elaboração de diretrizes assistenciais para a utilização de 

medicamentos e que estas sejam devidamente revisadas, atualizadas e de 

conhecimento dos profissionais para uso. 

É preciso haver, igualmente, a monitoração contínua da adesão dos 

profissionais às normas, às rotinas e aos protocolos instituídos com a finalidade de 
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sistematizar as práticas e de viabilizar a segurança do paciente (ARMITAGE; 

KNAPMAN, 2003). 

Estudo conduzido por Cassiani e colaboradores (2004) em hospitais 

brasileiros detectou que, nos quatro hospitais universitários de diferentes regiões do 

país, não havia a presença de diretrizes norteadoras para a ação das equipes no 

que concerne à terapêutica medicamentosa. Conforme visto anteriormente, a UTI 

dispõe destes recursos, mas nem todos têm conhecimento e/ou acesso a estes. 

Neste sentido, Luther et al. (2002), em conjunto com a equipe 

multiprofissional de um hospital americano, elaboraram protocolos baseados em 

evidência e esses foram disponibilizados a toda a equipe de diversas maneiras: no 

sistema intranet da instituição, nos postos de enfermagem e nos manuais dos 

residentes, o que certamente não ocorre no hospital estudado. 

A disponibilização de materiais atualizados e facilmente acessíveis sobre os 

medicamentos respalda o profissional na execução do procedimento e proporciona 

mais agilidade e qualidade no atendimento ao paciente. 

A sexta categoria, “Percebendo relações de confiança entre os membros 

da equipe da UTI”, foi igualmente ponderada pelos participantes do estudo como 

um fator que contribui com a segurança no ambiente assistencial e, por conseguinte, 

com a segurança no preparo e na administração de medicamentos, conforme 

afirmado pelo médico: 

 

“É que aqui na unidade a gente tem uma relação de confiança.” 

(M) 

 

Segundo a equipe de enfermagem, o sentimento de confiança está 

relacionado, dentre outras questões, à presença do médico intensivista durante as 

24 horas dentro da UTI: 

 

 “ [...] num setor fechado, que nem aqui na UTI, é mais fácil, porque a 
gente tem contato o tempo todo com o médico, então, fica mais 
fácil de perguntar, sabe, de esclarecer dúvidas.” (T) 
 
“É porque nós temos o intensivista aqui. Vinte e quatro horas.” (T) 
“O que tem mais interessante aqui na UTI é que agente [equipe de 
enfermagem] tem bastante respaldo. Entendeu, então se a gente 
não entendeu, a gente pergunta para o médico que está aqui 
toda hora [...] (T) 
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A presença do intensivista nas 24 horas na unidade, como ocorre na UTI 

estudada, é vista como uma estratégia eficaz de interceptação dos erros de 

medicação, devendo ela ser incentivada e mantida em todas as unidades de 

cuidados críticos (MOYEN; CAMIRÉ; STELFOX, 2008).  

Estudo conduzido em duas UTIs dinamarquesas revelou que a unidade que 

apresentava um intensivista nas 24 horas demonstrou uma incidência menor de 

erros na administração de medicamentos em detrimento da outra que não contava 

com o especialista (VAN DEN BEMT et al., 2002). 

Ainda, os profissionais da enfermagem reconhecem o trabalho dinâmico e 

realizado em equipe como fatores que favorecem a segurança do paciente na 

terapêutica medicamentosa: 

 

“Tem um grupo bom. Sabe, é bem dinâmico o meu grupo.” (E) 

 
“A gente tem muita dinâmica de grupo. A gente tem um grupo 
muito bom, assim [...] Dentro da UTI.” (T) 
“É. Aqui o pessoal trabalha bastante em equipe, né!” (T) 

 

 O trabalho realizado pela equipe de enfermagem é considerado, por si só, 

estressante, principalmente nas UTIs, cujos pacientes necessitam de cuidados 

diretos e intensivos. Neste sentido, a segurança assistencial depende, dentre outros 

fatores, da dinâmica harmoniosa entre os atores envolvidos, sendo o diálogo entre 

eles a chave para o estabelecimento de uma cultura segura (PRETO, 2008; LEAPE, 

2009).  

Estudo realizado por Preto (2008) em cinco UTIs do interior de São Paulo 

apontou que 57,1% dos enfermeiros afirmaram que o local de trabalho é 

estressante, sendo que o relacionamento interpessoal e o excesso de trabalho são 

dois dos principais fatores geradores de estresse. 

Uma das grandes características do cuidado dispensado nas unidades 

críticas é o foco no trabalho em equipe em detrimento de ações individuais. No 

trabalho em equipe, as pessoas desenvolvem relações de confiança, as quais são 

imprescindíveis para a segurança e para a melhora dos resultados apresentados 

pelo paciente (STOCKWELL; SLONIM, 2009). 

Para Leape (2009), trabalhar em equipe representa um esforço coletivo dos 

seus membros no sentido de definir com clareza o foco, de incluir profissionais de 
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diversas áreas da saúde, de abandonar o conceito de hierarquia, bem como de se 

respeitarem e de desenvolverem a habilidade de liderança. 

Amalberti et al. (2005) afirmam que a segurança na assistência à saúde 

depende muito da dinâmica harmoniosa entre os atores envolvidos e que o diálogo 

aberto e explícito entre os membros da equipe é uma chave valiosa para o 

estabelecimento de uma cultura de segurança. 

É interessante notar que os profissionais da UTI investigada se veem como 

uma equipe de fato, e que as atividades desempenhadas dentro da unidade são 

compartilhadas entre seus membros, segundo o depoimento: 

 

“Sabe, um não deixa o outro na mão. Vê que o outro está 

perdido, já chega um ou dois: - „Deixa que eu faço para você, vai 
fazer outra coisa!‟ [...]” (T) 

  

 Por conseguinte, a presença de conflitos e de divergências nos 

relacionamentos interpessoais entre os membros da equipe multidisciplinar pode 

aumentar o estresse no trabalho, favorecendo um ambiente inseguro, tanto para 

profissionais como para pacientes, especialmente nos contextos de urgência e de 

emergência em que a comunicação eficaz e a harmonia entre os trabalhadores da 

saúde são fundamentais para a garantia da qualidade no atendimento. 

 

 

5.2 Tema B: Identificando riscos no ambiente assistencial  

 

 

A problemática dos eventos adversos e dos erros de medicação é multifatorial 

e está associada aos processos existentes no sistema como um todo e à atuação 

dos profissionais envolvidos nos processos, como médicos, farmacêuticos e equipe 

de enfermagem. Por conseguinte, prever um erro e preparar-se para enfrentá-lo é 

um sinal de segurança no sistema (VINCENT, 2009).  

 Tendo este ponto de vista, há de se destacar que a equipe de enfermagem 

pontuou alguns aspectos existentes no sistema e no ambiente assistencial que, 

segundo os profissionais, são considerados riscos e, portanto, favoráveis à 

ocorrência dos erros de medicação. 
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 Este tema foi obtido, então, por meio do agrupamento de oito categorias: 

Identificando riscos de erros de medicação relacionados à prescrição médica; 

Identificando erros de distribuição de medicamentos pela farmácia; Tendo 

dificuldades de comunicação com a farmácia; Identificando problemas de infra-

estrutura no posto de enfermagem; Tendo dificuldades em esclarecer dúvidas sobre 

os medicamentos no DEF; Identificando semelhança entre ampolas/frascos; 

Identificando práticas inseguras relacionadas à presença de funcionários novos e 

inexperientes na unidade; Percebendo a existência de fontes de distração durante o 

preparo dos medicamentos (QUADRO 8). 

 

TEMA 

 

CATEGORIAS 

 

Identificando riscos no ambiente 
assistencial 

Identificando riscos de erros de medicação 
relacionados à prescrição médica 

Identificando erros de distribuição de 
medicamentos pela farmácia 

Tendo dificuldades de comunicação com a 
farmácia 

Identificando problemas de infra-estrutura e 
de organização na unidade 

Tendo dificuldades em esclarecer dúvidas 
sobre os medicamentos no DEF 

Identificando semelhança entre 
ampolas/frascos 

Identificando práticas inseguras relacionadas 
à presença de funcionários novos e 
inexperientes na unidade 

Percebendo a existência de fontes de 
distração durante o preparo dos 
medicamentos 

 
Quadro 8 - Relação de categorias geradoras do tema “Identificando riscos no 

ambiente assistencial” 
 

 Em relação à primeira categoria, “Identificando riscos de erros de 

medicação relacionados à prescrição médica”, vários pontos envolvendo a 

prescrição médica, a qual é elaborada manualmente, foram citados pelos 

profissionais da enfermagem durante os GFs. Dentre os problemas identificados 
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destacaram-se: falta de padronização; caligrafia ilegível; prescrições incompletas e 

com informações incorretas; presença de alterações não comunicadas à equipe de 

enfermagem; presença de abreviaturas e de rasuras. A Figura 25 evidencia alguns 

destes aspectos: 

 

 

 
Figura 25 - Prescrição médica evidenciando alguns dos problemas apontados pela 

equipe de enfermagem durante os GFs 
  

 Sobre este aspecto, os participantes informaram: 

 

“Às vezes, colocam Lasix, às vezes colocam escrito furosemida, 
entendeu? Às vezes colocam midazolan, às vezes, colocam 
Dormonid. Entendeu. Então, vai de cada médico [...]” (T) 
 
“Aí a gente tem dois problemas: não entende a letra dele [do 
médico] e nem o remédio que ele [médico] quer dar. Então, daí fica 
complicado.” (T) 

 
“Alguns [médicos] escrevem a medicação, não colocam a via de 
administração, nem os miligramas.” (T) 
 
“Certas vezes, até as dosagens que o médico pede, né, não 
batem. Entendeu. E se o próprio, assim, funcionário não prestar 
atenção, dá dosagem a mais ou dosagem a menos.” (T) 

 
“Eles [médicos] abreviam muito, né! Abreviam muito, então [...]!” 
(E) 
 
“É. Muitas vezes eles [médicos] colocam uns riscos. A gente tem 
que adivinhar o que é. Porque [...] A gente olha lá na prescrição de 
traz para ver se bate as coisas.” (T) 
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 A falta de padronização das prescrições esteve relacionada a dois problemas: 

à utilização concomitante do nome genérico e comercial e à prescrição das 

diluições. 

 No que se refere à falta de padronização da nomenclatura dos medicamentos 

(denominação genérica x comercial), esta se faz presente nos vários processos que 

compõem o sistema de medicação do hospital (prescrição, transcrição, dispensação, 

preparo e administração de medicamentos), o que pode, certamente, favorecer a 

ocorrência de erros de medicação. 

Assim como na UTI investigada, Gimenes et al. (2009) verificaram o uso 

concomitante do nome genérico e comercial nas prescrições medicamentosas de 

cinco hospitais universitários brasileiros como um problema para a segurança dos 

pacientes.  

Miasso et al. (2009) também identificaram a existência de medicamentos 

prescritos pela denominação genérica e/ou pelo nome comercial em hospitais de 

três regiões do Brasil como um fator de risco para os erros de medicação. 

 Estudo conduzido em um hospital universitário de Nepal revelou que, do total 

de 247 prescrições selecionadas para análise, apenas 15% empregavam o nome 

genérico. Além de favorecer os erros de medicação, a utilização do nome comercial 

aumenta os custos para os serviços de saúde na medida em que pagam mais pela 

marca (ALAM et al., 2006; STEINMAN; CHREN; LANDEFELD, 2007). 

 Cohen (2007) reforça a importância dos prescritores usarem somente o nome 

genérico nas prescrições com o propósito de reduzir os erros desencadeados pela 

prescrição medicamentosa, além de reduzir os gastos para os serviços de saúde. 

A falta de padronização da nomenclatura dos medicamentos nas prescrições 

manuais pode gerar confusão nos profissionais uma vez que, atualmente, milhares 

de medicamentos estão disponíveis no mercado e muitos deles apresentam nomes 

parecidos, porém com indicações terapêuticas diferentes, especialmente quando os 

nomes são semelhantes quanto à sua ortografia e/ou ao som, tornando significativo 

o potencial para os erros. 

Para Jenkins e Vaida (2007), as prescrições manuais podem ser difíceis de 

serem compreendidas e interpretadas, especialmente se houver medicamentos com 

nomes parecidos, contribuindo, sobremaneira, com os erros de medicação. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Michael+A.+Steinman
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Seth+Landefeld
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Na tentativa de minimizar estes riscos, a OMS sugere que o prescritor 

enfatize, na prescrição, as diferenças existentes entre os nomes dos medicamentos 

por meio da utilização de letras maiúsculas (ex: DOPamina x DoBUTamina) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

 Para a enfermeira e gerente de serviço da enfermagem, a dificuldade em 

padronizar as nomenclaturas dos medicamentos está relacionada aos convênios 

médicos que glosam os orçamentos das contas hospitalares por identificarem 

distorções entre os medicamentos prescritos com aqueles que são dispensados pela 

farmácia: 

 

“Eles [farmácia] alegam é que o convênio que paga menos pela 
marca.” (GS) 
 
“A MEDDRUG, se prescreveu voltarem e fizerem outra marca, 
eles [convênio] não pagam.” (GS) 

 

Caso o médico adote a recomendação de prescrever todos os medicamentos 

pela denominação genérica, e, no entanto, a farmácia dispuser do mesmo 

medicamento e dispensá-lo na sua forma comercial, o orçamento será glosado, uma 

vez que as farmácias de instituições públicas e filantrópicas compram materiais e 

medicamentos por meio de licitações como forma de obter o produto mais barato do 

mercado. Esta barreira resulta em prejuízos financeiros para a instituição prestadora 

de serviços a qual deixa de receber pelo atendimento oferecido às operadoras de 

planos de saúde. 

Este impasse também pode ser observado em estudo retrospectivo realizado 

por Rodrigues, Perroca e Jericó (2004) o qual identificou que os medicamentos 

haviam sido responsáveis por 11,6% do total das glosas dos orçamentos de contas 

hospitalares provenientes de uma instituição de ensino do interior paulista, problema 

este que elevou significativamente os custos para a instituição. 

Para a resolução do problema, sugere-se que, nas prescrições, sejam 

incluídos o nome genérico e o comercial dos medicamentos em todas as prescrições 

médicas. 

Por conseguinte, faz-se necessária uma discussão conjunta entre a esfera 

administrativa e as equipes multidisciplinares no sentido de resolverem a questão da 

padronização dos nomes dos medicamentos nas prescrições e no sistema 
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computadorizado do hospital de modo que não ocorram prejuízos aos pacientes e à 

instituição. 

Outro problema associado à falta de padronização das prescrições dizia 

respeito às diferentes condutas médicas adotadas na prescrição das diluições dos 

medicamentos, principalmente no que se referia às sedações dos pacientes em 

ventilação mecânica. Sobre esta questão, os profissionais desabafaram: 

 

“Então, depende muito do plantonista que está de plantão, para 
saber como ele [médico] vai querer. Se a sedação vai ser pura, ou 
se vai ser diluída. Esse tipo de coisa [...] A gente não tem, assim, 
uma padronização.” (E) 

 
“Não existe [padronização], porque cada médico gosta de seguir 
uma forma.” (T) 

 
“Aqui não tem padronização de medicamentos e de sedação, 
então cada um [médico] prepara a nora [noradrenalina] como quer. 
Se é padronizado, o funcionário já vai saber. Não tem que acabar, 
já deixa preparado, no finalzinho já troca. Não tem que esperar o 
médico prescrever. Ou, mudou. De final de semana muda muito. 
Vem o plantonista e aí na segunda muda. Então é uma 
confusão.” (E) 

 

De acordo com Vincent (2009), a necessidade da equipe de enfermagem de 

se adaptar às diferentes condutas médicas pode provocar viabilidade desnecessária 

das práticas assistenciais, aumentando o potencial para o erro, visto que, neste 

caso, os prescritores prescrevem as diluições segundo o seu conhecimento e 

experiências prévias e, em alguns casos, estas não são baseadas nas melhores 

evidências científicas. Problema este também verificado na UTI investigada. 

 A falta de padronização das diluições e das sedações nas prescrições 

provoca transtornos na assistência prestada ao paciente crítico no hospital 

investigado. Conforme afirmado por uma das técnicas de enfermagem, o problema 

tem causado estresse na equipe, atrasos no atendimento, aumento dos gastos para 

a instituição, além de favorecer a ocorrência de eventos adversos indesejáveis: 

 

“E na urgência isso é um problema para a gente. Que nem esses 
dias atrás ele [médico] mandou diluir uma medicação, eu fui lá e 
dilui, ele não queria o soro, ele queria o outro. Aí, eu tive que 
jogar fora, quer dizer, é um custo para a Santa Casa.” (T) 

 
“Porque às vezes você está fazendo um antibiótico diluído num 
soro errado e não vai fazer o efeito que ele [paciente] está 
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precisando. O paciente fica muito mais tempo tomando 
antibiótico que vai demorar muito mais tempo para fazer efeito e, 
às vezes nem efeito vai fazer. Tem o quê? O custo/benefício. Está 
gastando um dinheiro desnecessário.” (T) 
 
“E o gasto é absurdo.” (T) 

 
“Você dosa todinha a sedação, aí o médico na segunda não quer 
daquele jeito que o médico do final de semana prescreveu. Aí você 
joga tudo aquilo fora e prepara uma nova.” (E) 

 

“É por isso que se gasta muito, e é aquele gasto que ninguém vê. 
E quando a gente quer mudar alguma coisa e pede um gasto 
mínimo, eles acham que é muito.” (GS) 

 

A falta de padronização das diluições também existe dentro da farmácia, 

acarretando problemas para o preparo seguro dos medicamentos: 

 

“Tem medicação que vem com diluente. Que nem, o Omeprazol a 
gente pede, o diluente já vem junto. Tem medicação, acho que é o 
Rocefim, que se a gente não pedir diluente eles não mandam e a 
gente não sabe que não vem o diluente. Aí quando chega aqui a 
gente tem que fazer outro pedido. Tem vez que vem e tem vez 
que não vem.” (T) 

 
“Às vezes vem ampolinha de cinco ou ampolinha de três, e você 
pede uma seringa de vinte pensando que é um antibiótico que 
precisa diluir mais, e vem um diluente em menor quantidade.” (T) 

 
“A gente está acostumado com um tipo e aí eles [farmácia] 
mudam e vem sem a água [destilada].” (T) 

 

Sistemas que se apoiam na atenção e na memória dos profissionais são 

vistos como inseguro e a ausência de protocolos de diluição nas unidades de 

internação exige que o profissional tenha conhecimento e memória prévios para que 

seja capaz de preparar as doses com segurança (PRONOVOST et al., 2002).  

Pesquisa realizada por Silva et al. (2007) envolveu a análise de 

questionamentos da equipe de enfermagem durante o preparo e a administração de 

medicamentos. As pesquisadoras detectaram que as dúvidas sobre as diluições 

foram umas das mais frequentes, corroborando com os achados deste estudo.   

A padronização das diluições pelas instituições de saúde irá beneficiar os 

pacientes na medida em que respaldará a ação do médico durante a elaboração das 

prescrições e das atividades da enfermagem durante o preparo e a administração 

dos medicamentos, minimizando as dúvidas e as práticas não baseadas em 
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evidências voltadas para a diluição de medicamentos parenterais, bem como a 

incidência de eventos adversos. O resultado será o aumento da segurança e da 

qualidade da assistência prestada aos pacientes, além da redução dos gastos para 

o hospital decorrente de desperdícios.  

Outros problemas identificados nas prescrições médicas pelos profissionais 

da enfermagem, os quais podem contribuir com erros na assistência, são a letra 

ilegível e a existência de informações incompletas. Estes aspectos também estão 

relacionados com os erros de medicação, conforme evidenciado pela literatura 

nacional (SILVA, et al. 2007; LIMA; LEVENTHAL; FERNANDES, 2008; GIMENES et 

al., 2009, 2011) e internacional (COHEN, 2007; JENKINS; VAIDA, 2007; GOMMANS 

et al., 2008; ELLIOT; LIU, 2010). 

É preciso considerar que as prescrições manuais, devido à caligrafia ilegível, 

requerem tempo extra por parte da equipe de saúde para interpretá-las. Além disso, 

este tipo de prescrição raramente proporciona à equipe da farmácia e da 

enfermagem todas as informações necessárias para a administração segura dos 

medicamentos, devendo os hospitais avaliarem os benefícios da implantação da 

prescrição médica eletrônica em detrimento do alto custo de sua inserção. 

Para Mehta (2005), prescrições ilegíveis são um dos principais fatores 

contribuintes para os erros de medicação, especialmente quando estas são 

associadas a nomes de medicamentos parecidos quanto à ortografia e/ou ao som. 

Fatos estes também considerados pela equipe de enfermagem da UTI. 

Dados de estudos realizados em hospitais universitários brasileiros 

identificaram que, de 294 prescrições médicas analisadas, 102 (34,7%) se 

encontravam ilegíveis e 279 (94,9%), incompletas. Outro estudo evidenciou que, do 

total de 13.056 medicamentos prescritos em um hospital universitário de Londrina, 

2.089 (16%) encontravam-se prescritos de forma incompleta (SILVA et al., 2007; 

CRUCIOL-SOUZA; THONSON; CATISTI, 2008). 

Pesquisa conduzida em um hospital da Nova Zelândia e que perdurou por 6 

anos revelou que, no início do estudo, 86% das prescrições manuais eram ilegíveis 

e não continham dados sobre a via de administração, enquanto que 89% não 

apresentavam a dose e a data de elaboração (GOMMANS et al., 2008).  

Outra investigação realizada em uma UTI neonatal de um hospital 

universitário da Espanha revelou que um dos principais problemas detectados nas 
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prescrições médicas dizia respeito à ausência da via de administração e à 

prescrição incorreta do regime terapêutico (CAMPINO et al., 2008). 

Segundo Jenkins e Vaida (2007), informações incompletas e inadequadas 

sobre os medicamentos são uma das principais causas de erros de medicação, 

conforme demonstrou uma pesquisa conduzida em um hospital universitário 

brasileiro do estado do Acre. Segundo as pesquisadoras, a ausência de informações 

na prescrição médica, como data e via de administração, pode ter contribuído com a 

administração de medicamento em via errada, corroborando com a afirmativa de que 

prescrições completas favorecem a segurança na administração dos medicamentos 

(GIMENES et al., 2011).   

Com relação às modificações feitas nas prescrições ao longo do dia, estas 

também ocorrem com frequência em unidades de internação onde as condições 

clínicas do paciente mudam constantemente no decorrer do tratamento, como é o 

caso dos pacientes gravemente enfermos. Porém isto se torna um problema quando 

as alterações não são comunicadas à equipe de enfermagem, visto que erros 

podem ocorrer, ou pela omissão de um medicamento que foi acrescentado à lista de 

medicamentos prescritos, ou pela administração de sobre-doses ou de doses 

inferiores às recomendadas pelo médico.  

Estes erros podem desencadear riscos significativos, principalmente nos 

pacientes críticos, cuja condição fisiopatológica pode ser agravada, acarretando 

aumento do tempo de internação e morte. A falta de comunicação entre as equipes 

tem sido demonstrada na literatura como uma das principais causas de erros na 

assistência à saúde (COHEN, 2007). 

Outro problema verificado durante as discussões feitas com os profissionais 

nos GFs dizia respeito à presença de siglas e de abreviaturas nas prescrições 

médicas, fato este considerado, em diversos estudos, como um fator de risco para a 

administração segura de medicamentos. As siglas e as abreviaturas podem causar 

dificuldades na leitura e na compreensão dos significados, especialmente se, 

associado a estas, a caligrafia estiver ilegível ou difícil de ler (JENKINS; VAIDA, 

2007; GIMENES, et al. 2009, 2011). 

Do mesmo modo, as rasuras são vistas como um problema para a segurança 

do paciente na terapêutica medicamentosa, uma vez que pode conduzir à leitura 

errônea das informações contidas na prescrição (GIMENES et al., 2011). Elas 
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dificultam o entendimento dos itens descritos favorecendo a ocorrência de erros de 

medicação. 

 Prescrições não padronizadas, ilegíveis, incompletas, abreviadas e rasuradas 

ocasionam problemas de comunicação entre as equipes multidisciplinares e, 

segundo Cohen (2007), falhas na comunicação são uma das principais causas dos 

erros de medicação. Por este motivo, o autor recomenda que as instituições de 

saúde devam favorecer o trabalho em equipe de maneira colaborativa, eliminar as 

barreiras na comunicação entre os profissionais da saúde e padronizar as 

prescrições e as informações sobre os medicamentos no sentido de evitar erros de 

interpretação. 

 Faz-se necessário que a instituição investigada adote medidas de segurança 

voltadas para a elaboração das prescrições de modo que estas sejam padronizadas, 

legíveis, completas, com ausência de siglas/abreviaturas e de rasuras, com o intuito 

de facilitar sua leitura e compreensão pela equipe multidisciplinar. Uma das 

principais recomendações feitas pela literatura diz respeito à implantação da 

prescrição médica eletrônica associada aos sistemas de automação, alerta e apoio à 

decisão (VINCENT, 2009). 

 Apesar do alto custo associado à implantação e à manutenção destas 

tecnologias, é preciso que os hospitais considerem seus benefícios em favor da 

segurança e da qualidade da assistência prestada aos pacientes. 

Outro aspecto no sistema que, segundo a equipe de enfermagem, favorece a 

ocorrência dos erros de medicação refere-se aos erros de distribuição de 

medicamentos, o que gerou a categoria “Identificando erros de distribuição de 

medicamentos pela farmácia”. Este tópico esteve relacionado a dois problemas: 

distribuição de medicamento errado e atraso na distribuição de antibióticos para a 

unidade, conforme depoimentos: 

 

“Esta semana mesmo, nós pegamos uma fita que veio da 
farmácia, que o pessoal deixou pedido e nós trouxemos. O diluente 
do Rocefim era um KCl!” (T) 

 
“Tem medicação, por exemplo, como antibiótico para ser 
administrado às dez, e tem dia que são onze horas e a medicação 
não chegou ainda.” (T) 
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Estudos nacionais e internacionais revelam que os erros de dispensação e de 

distribuição são comuns na prática assistencial, sendo necessário rever o sistema de 

medicação como um todo e os seus processos de modo a minimizar as 

oportunidades para erros e a vulnerabilidade humana (BALLAS; SCOTT; ROGERS, 

2006; COHEN, 2007; COSTA; VALLI; ALVARENGA, 2008; BOHOMOL; RAMOS; 

D´INNOCENZO, 2009; SHANE, 2009). 

Investigação realizada por Ashcroft, Quinlan e Blenkingsopp (2005) identificou 

que, dentre os tipos de erros de distribuição detectados com mais frequência, a 

seleção errada do medicamento foi um dos mais comuns, corroborando com os 

achados da presente pesquisa. A interpretação errada da prescrição médica, 

medicamentos com nomes parecidos e com embalagens semelhantes foram os 

principais fatores contribuintes com os erros no hospital pesquisado, segundo os 

autores.  

Em estudo liderado por Bohand et al. (2009a) em hospital militar francês, 

verificou-se que dose errada e omissão do medicamento foram os tipos mais 

comuns de erros de distribuição e que as principais causas estavam voltadas para 

as falhas na comunicação, para problemas relacionados aos rótulos e às 

embalagens dos medicamentos, às interrupções, ao excesso de trabalho e às 

dificuldades em entender a caligrafia das prescrições manuais.  

Erros de distribuição são compreendidos como falhas ao distribuir o 

medicamento para a unidade de internação e podem incluir doses incorretas, rótulos 

incorretos ou inadequados, preparação incorreta ou inapropriada, distribuição de 

medicamentos com data expirada, medicamento estocado de maneira imprópria ou 

comprometido físico ou quimicamente (SILVA; CASSIANI, 2004). 

Investigadores afirmam que muitos erros de distribuição estão relacionados à 

ausência do sistema de dose unitária. Para os pesquisadores, os medicamentos 

deveriam ser entregues já prontos para serem administrados nos pacientes, 

minimizando a necessidade de reconstituição pelos profissionais da enfermagem 

(COHEN, 2007; LEAPE, 2009). 

Todavia a unitarização de doses de medicamentos tem gerado discussões e 

debates entre os profissionais da enfermagem, uma vez que, no decorrer de sua 

formação, os estudantes são ensinados a não administrarem medicamentos 

preparados por outros. 
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De acordo com o Parecer n° 016 de março de 2011 do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo, o profissional da enfermagem pode administrar 

medicamentos preparados pelo farmacêutico desde que respeitadas as Boas 

Práticas de Manipulação de Produtos em Farmácias, conforme Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) n°67, de 2007 (BRASIL, 2007; CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM, 2011).  

Ainda, segundo o Parecer, a dispensação e o fracionamento de 

medicamentos na farmácia, incluindo a unitarização de doses, são parte da 

assistência farmacêutica e as atividades desenvolvidas na farmácia hospitalar 

devem ser efetuadas sob a supervisão e a responsabilidade do profissional 

farmacêutico habilitado. Todavia o hospital estudado não conta com a presença 

deste profissional em todos os períodos de funcionamento, fato este que inviabiliza a 

unitarização das doses e que, certamente, contribui com os erros de distribuição 

ocorridos na instituição. 

Outro aspecto pontuado pelos participantes do estudo, no que diz respeito 

aos erros de distribuição, esteve relacionado à demora na distribuição dos 

medicamentos para a UTI, principalmente no que se referia aos antibióticos, fato 

este que resulta em retardo no preparo e na administração dos medicamentos na 

hora certa. 

Administrar medicamentos com atraso ou antecedência em relação ao horário 

prescrito pode causar efeitos tóxicos no paciente ou, ao contrário, a dose pode 

deixar de ser dada, resultando em ineficiência do tratamento. 

Bohand et al. (2009a,b), em pesquisas conduzidas em um hospital militar 

francês, identificaram que os atrasos na distribuição dos medicamentos da farmácia 

para as enfermarias foram um dos problemas mais frequentes, resultando em 

déficits na qualidade do atendimento prestado pela equipe de enfermagem aos 

pacientes, já que os medicamentos eram preparados e administrados tardiamente. 

Considerando que muitos dos pacientes críticos recebem antimicrobianos no 

decorrer do tratamento, a administração errada destes medicamentos poderá 

impedir que alcancem o local da infecção, que mantenham concentrações 

suficientes no foco da infecção para exercer sua ação e que permaneçam no local 

tempo suficiente para inibir a multiplicação ou matar os microorganismos 

(MARQUES et al., 2008).  
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Pesquisa realizada por Balas, Scott e Rogers (2006) com enfermeiras de UTI 

revelaram que os antimicrobianos foram uma das classes de medicamentos mais 

envolvidas em erros, de acordo com as profissionais. 

Percebe-se a importância de uma ação conjunta entre médicos, 

farmacêuticos e equipe de enfermagem na prevenção dos danos aos pacientes 

decorrentes do tratamento com antimicrobianos. Nesta perspectiva, os médicos 

devem ser estimulados e educados a prescreverem, de maneira mais racional, os 

antibióticos, levando-se em consideração os protocolos institucionais e os 

guidelines.  

A farmácia deve rever seus processos de modo a distribuir os medicamentos 

para as unidades de internação no horário certo para que a equipe de enfermagem 

possa preparar e administrar os medicamentos com segurança e em tempo hábil. 

Finalmente, a enfermagem deve ater-se ao horário prescrito, à técnica de 

preparo e ao tempo de infusão dos antimicrobianos para evitar possíveis erros de 

medicação. 

Outro problema existente no ambiente assistencial da equipe de enfermagem 

diz respeito às dificuldades de comunicação com a farmácia. Os recortes das 

falas seguintes revelam os problemas de relacionamento existentes entre as equipes 

e o descontentamento dos profissionais da enfermagem em relação aos da 

farmácia:  

 

“Precisa trabalhar a questão da farmácia nesse hospital.” (T) 
 
“Ah! Às vezes, ela [funcionária da farmácia] te fala a medicação 
errada!” (T) 
 
“Vamos supor, às vezes você vem com uma sugestão e eles 
[pessoal da farmácia] têm um pouco de resistência em entender a 
nossa dificuldade. Nem esperam você terminar de falar, e já 
falam: - „Não dá!‟, - „É complicado‟. Uma barreira mesmo.” (T) 
 
“Assim, nós já tentamos conversar com a farmacêutica e, o 
processo é meio, assim, irredutível.” (T) 

 
“Para você ter uma idéia deste problema de comunicação entre o 
setor de enfermagem e a farmácia, aconteceu um problema grave 
com albumina e imunoglobulina. Foi pedido albumina para o 
paciente, foi entregue imunoglobulina. O pessoal [de 
enfermagem] achou estranho e falou. Aí a menina da farmácia que 
trabalha na dispensação falou: - „Mudou a embalagem. É isso 

mesmo!‟. - „Mas está estranho!‟. - „Não, é isso mesmo!‟. - „Mas 
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tem que diluir albumina agora?‟. - „Se está para diluir, dilui!‟ O 
que fizeram? Diluíram! O problema ficou sério e foi para a 
administração.” (GS) 

 
“ [...] vamos supor, eu vou lá e faço um pedido [...] Eu ligo na 
farmácia e falo: -„ Você tem esta medicação?‟ – „Tem‟. – „Eu não 
sei o sal, você sabe?‟ - “Ah, o sal é esse‟. Eu vou e peço com a 
minha senha. Futuramente, um problema que dê vai ser meu 

porque eu que pedi, eu que administrei e eu que chequei. Mas, 
foi ela [funcionária da farmácia] que me falou. E esse contato via 

telefone não é gravado. Esse é um problema muito sério que 
nós temos!” (T) 

 

A comunicação é um processo recíproco, uma força dinâmica capaz de 

interferir nas relações, bem como de facilitar e promover o desenvolvimento e o 

amadurecimento das pessoas e de influenciar comportamentos. Por conseguinte, 

um canal de comunicação eficaz é imperativo para a transferência e a obtenção de 

informações entre a equipe multidisciplinar envolvida no sistema de medicação dos 

hospitais (AVELAR et al., 2010).  

Apesar de a comunicação ser um aspecto fundamental na segurança do 

paciente, os problemas relacionados à transmissão das mensagens persistem em 

ocorrer e são considerados um dos principais fatores contribuintes para os erros de 

medicação nos ambientes hospitalares, resultando em frustração das equipes e em 

comprometimento da qualidade do cuidado (BATES, 2003). 

 No presente estudo, é possível verificar, igualmente, que a resistência do 

pessoal da farmácia às mudanças sugeridas pela equipe de enfermagem nos 

processos e no sistema de medicação como um todo, revela a deficiência do serviço 

em se ajustar às exigências globais de se trabalhar em equipe e de compartilhar 

informações entre pessoas de diversas áreas do conhecimento em favor da 

segurança do paciente. 

Leite e Villa (2005), ao questionarem a equipe multidisciplinar de uma UTI 

quanto às dificuldades vivenciadas por ela no ambiente de trabalho, perceberam que 

a falta de compromisso de alguns profissionais da farmácia contribuía com o 

aumento do estresse, repercutindo, negativamente, na qualidade da assistência. 

Este sentimento parece existir, também, entre os profissionais da equipe de 

enfermagem da UTI investigada, conforme observado nos depoimentos anteriores. 

Pesquisa liderada por Miasso e colaboradores (2006a) em hospitais 

universitários brasileiros identificou dificuldades da equipe de enfermagem em se 
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relacionar com os trabalhadores da farmácia. Segundo os participantes, a 

farmacêutica não reconhecia a existência de erros de distribuição no hospital, ainda 

que alguns incidentes tivessem sido identificados e interceptados pela equipe de 

enfermagem.  

Para minimizar as falhas na comunicação existentes entre equipes de 

enfermagem e farmácia, Simonian (2008) desenvolveu estudo em sete hospitais do 

estado da Califórnia, Estados Unidos, onde um novo sistema eletrônico de 

comunicação e de gerenciamento de prescrições foi implantado com sucesso por 

meio da utilização da tecnologia de imagem. O sistema eliminou os problemas de 

comunicação associados às prescrições manuais, bem como à sua transcrição para 

a farmácia, a qual ocorria por meio de fax. 

É preciso que os profissionais da farmácia do hospital investigado se vejam 

como parte integrante da equipe multidisciplinar e que atuem, ativamente, na 

detecção de falhas latentes e das vulnerabilidades existentes nos ambientes 

assistenciais e em seus processos com o propósito de melhorar a realidade vigente 

no hospital. 

 Ademais, no último recorte dos depoimentos anteriores, a técnica de 

enfermagem se mostrou angustiada, durante o GF1, ao pontuar a questão da 

comunicação verbal existente entre farmácia e a UTI. Para a profissional, o fato das 

ligações não serem gravadas compromete a segurança da equipe e do paciente na 

terapêutica medicamentosa pelo fato de não haver farmacêutico disponível em todos 

os dias e horários para o esclarecimento de dúvidas quanto aos medicamentos e por 

não possuírem material de pesquisa atualizado e de fácil acesso para consulta.  

 Neste contexto, os erros de medicação que possivelmente possam ocorrer 

em decorrência do intercâmbio de informações entre auxiliares da farmácia e equipe 

de enfermagem, via telefone, não são passíveis de comprovação, sendo o 

profissional de enfermagem responsabilizado pelo ocorrido.  

 O sistema de medicação nos hospitais deve assegurar adequada 

comunicação escrita e verbal entre as pessoas envolvidas nos processos e otimizar 

a adequação da terapêutica de modo que o medicamento seja prescrito, distribuído, 

preparado e administrado de maneira segura e racional por meio de um programa 

contínuo e sistemático de melhoria da qualidade.  
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 Há de se considerar, igualmente, que a ausência de farmacêutico em todos 

os horários de funcionamento da farmácia é vista como um problema para a 

administração segura dos medicamentos, uma vez que as auxiliares da farmácia 

não apresentam conhecimentos específicos em farmacologia e demonstram 

despreparo para o cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas, conforme 

observado nos recortes das falas adiante: 

 

“ [...] aí a gente está em prol da moça da farmácia. Se ela nos 
falar que esse medicamento é o tal medicamento, é este que nós 
vamos administrar.” (T) 

 
“Mas tem gente ali na farmácia que não sabe nem dizer o que é [o 
medicamento] [...] teve uma medicação que ele [médico] pediu. 
Perguntou pra moça da farmácia e ela [funcionária da farmácia] 
falou que não tinha. E tinha a medicação, entendeu?” (T) 

 

A ausência de farmacêuticos nas unidades hospitalares, a falta de literatura 

disponível e atualizada sobre os medicamentos nas enfermarias, o despreparo e a 

falta de qualificação de muitos profissionais da saúde são falhas no sistema que 

interferem na segurança da administração de medicamentos. Sobre a ausência da 

farmacêutica nas 24 horas, a equipe revelou: 

 

“Final de semana ela [farmacêutica] não vem, e à noite não tem 
farmacêutico. Somente o pessoal da farmácia mesmo!” (T) 
 
“ [...] até o médico encontra dificuldades com eles [pessoal da 
farmácia]. Porque o médico fala é este, eles dizem não, não tem, não 
existe. Aí fica aquela discussão. E não tem farmacêutica vinte e 
quatro horas.” (T) 

 

A ausência de farmacêutico no hospital tem relação direta com a segurança 

do paciente na administração de medicamentos na medida em que a falta desse 

profissional gera consequências nas etapas da prescrição, da dispensação, da 

distribuição, assim como no preparo e na administração dos medicamentos, 

resultando em um sistema inseguro. 

Sabe-se que a revisão das prescrições médicas por farmacêuticos auxilia na 

redução dos erros de medicação e dos erros potenciais, devendo esses profissionais 

serem incentivados a trabalhar em conjunto com os médicos (BUURMA et al., 2004; 

OLIBONI; CAMARGO, 2009).  
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Nesta perspectiva, o farmacêutico examina as prescrições atentamente, 

cruzando as informações com os dados da história clínica do paciente, levando em 

consideração os aspectos terapêuticos, a sua adequação ao indivíduo, as contra-

indicações e as interações medicamentosas (ANGONESI, 2008). 

A presença do farmacêutico durante a distribuição de medicamentos também 

está associada à redução dos erros de medicação, pois impede que os funcionários 

da farmácia, diante de dúvidas, tentem interpretar a prescrição manual e ilegível com 

base em suposições e em experiências anteriores, denotando a importância do 

farmacêutico clínico nas unidades de internação como um elemento-chave dentro da 

equipe de saúde para realizar o seguimento da farmacoterapia e contribuir para o 

uso racional de medicamentos (ANACLETO et al., 2005, 2007). 

No que se refere à equipe de enfermagem, muitos dos erros ocorridos 

durante o preparo e a administração de medicamentos estão relacionados à falta de 

conhecimento e às dúvidas sobre o medicamento e sua reconstituição, havendo a 

necessidade dos profissionais recorrerem ao farmacêutico para sanar esses déficits.  

 É preciso considerar, igualmente, que o hospital estudado está em desacordo 

com a Lei 5.991 de 1973, a qual estabelece que todas as farmácias devem ter, 

obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho 

Regional de Farmácia e que a presença deste profissional é obrigatória durante todo 

o horário de funcionamento do estabelecimento. Segundo a mesma Lei, na ausência 

do farmacêutico titular, a farmácia deverá contar com a presença do técnico 

responsável substituto. 

 Ainda, de acordo com a Resolução n° 261 de 1994, a farmácia deve contar, 

necessariamente, com a presença e assistência técnica de farmacêuticos em 

número suficiente para cobrir todos os horários de funcionamento da farmácia 

(BRASIL, 1994). 

Todavia os hospitais da região onde o presente estudo foi desenvolvido 

sofrem influências externas (políticas e econômicas, principalmente), as quais 

resultam na diminuição da contratação de mão de obra como forma de sanar os 

déficits financeiros, resultando na ausência de farmacêuticos nas 24 horas. 

Tendo estas questões em vista e levando-se em consideração que no hospital 

investigado o farmacêutico não permanece nele durante as 24 horas, ficando a 

farmácia sob a responsabilidade das auxiliares, tampouco há disponível um sistema 
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de plantão à distância, faz-se necessário que o hospital adote políticas de 

contratação de profissionais farmacêuticos para todos os horários de funcionamento 

da farmácia hospitalar com vistas a minimizar os erros de distribuição, bem como a 

otimizar a prescrição e o uso racional dos medicamentos em favor da segurança dos 

pacientes. 

No que diz respeito à quarta categoria, “Identificando problemas de infra-

estrutura e de organização na unidade”, vários aspectos foram considerados e 

apontados pelos profissionais da UTI, tais como: concentração de atividades no 

posto de enfermagem; ventilação inadequada; material de revestimento do balcão 

de preparo dos medicamentos inadequado; planta física inadequada; espaços 

inadequados e sem utilidades; pia pequena; acondicionamento errado de insulina. 

Segundo o participante: 

 

“Porque quando eu pisei aqui na UTI, o pessoal falou: - „Você viu 
doutor, que bonita está a UTI?‟. Então eu falei: - „Bonita e mal 
feita!‟. Aí me acharam chato. Passou uma semana, começou uma 

porção de coisa: bater o joelho na bancada, a bancada alta, não 
dá para ver os leitos do paciente, a geladeira não entrava debaixo 
do balcão, a pia pequena. A hora que eu bati o olho eu já vi!” (M) 

 

Muitos dos problemas ambientais existentes dentro da UTI estavam 

relacionados ao posto de enfermagem, onde os medicamentos são preparados.  

Em relação ao espaço, este foi considerado tumultuado pelos profissionais da 

enfermagem, visto que área há, além dos materiais necessários para o preparo dos 

medicamentos, prontuários de pacientes, tambores para descarte de lixo, pia para a 

lavagem das mãos, computador e telefone. O local também é utilizado para a 

discussão dos casos clínicos dos pacientes, para passagem de plantão entre as 

equipes médicas e para a realização dos relatórios de enfermagem (FIGURA 26). As 

falas seguintes ilustram os problemas: 

 

“Não é um na medicação. Então, fica um lugarzinho meio 
desconfortável de preparar, mas é apertadinho [...] “ (E) 

 
“É a bancada é pequena.” (E) 
 
“O espaço é muito ruim.” (T) 

 
“ [...] E, está tudo ali, tá tudo concentrado ali. Se eu quiser uma 
seringa, uma agulha, tá concentrado ali.” (E) 
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Figura 26 - Concentração de atividades no posto de enfermagem  

 

A concentração de atividades no posto de enfermagem contribui para o 

espaço reduzido durante o preparo dos medicamentos. Pesquisadores apontam a 

questão da organização do local de preparo dos medicamentos como um fator de 

risco para a segurança do paciente por representar fonte de desatenção e de 

estresse na equipe de enfermagem (PAGE, 2004; BALAS; SCOTT; ROGERS, 2006; 

MIASSO et al., 2006b). De acordo com o depoimento: 

 

“ [...] acho que aquela gaveta de medicações não deveria ficar ali 
no posto, entendeu, ali no Box do paciente. Por que ali, às vezes, é 
um pouco tumultuado ali [...] “ (T) 

 

Para o técnico de enfermagem, o balcão de preparo dos medicamentos não 

deveria estar localizado dentro do posto de enfermagem, uma vez que a área é 

tumultuada e, por conseguinte, favorável à distração do profissional durante o 

preparo das doses. 

De acordo com Moss et al. (2008), profissionais da enfermagem gastam cerca 

de 3 horas por dia preparando e administrando medicamentos em UTIs. Para que a 

tarefa seja executada com segurança, é preciso que o profissional permaneça 

concentrado.  

Neste sentido, a centralização das atividades dentro do posto de enfermagem 

pode resultar em distrações do profissional durante o preparo dos medicamentos. 

Na UTI, este problema é particularmente importante e merece atenção especial, 

visto que muitos dos medicamentos prescritos para pacientes críticos são 
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considerados potencialmente perigosos, podendo acarretar erros de medicação 

severos e até mesmo, morte. 

A estrutura física e funcional do ambiente assistencial e a organização do 

local onde ocorrem os processos de preparo e de administração de medicamentos 

devem favorecer a circulação e a manipulação segura dos materiais, dos 

equipamentos e dos medicamentos que são utilizados no suporte à vida dos 

pacientes, devendo ser de responsabilidade dos líderes organizacionais a provisão 

de recursos físicos, materiais e humanos adequados para garantir a segurança na 

assistência à saúde.  

Tendo isto em vista, o posto de enfermagem da UTI investigada deveria 

proporcionar um ambiente de segurança e bem-estar para os profissionais e 

pacientes de modo a facilitar o desenvolvimento das atividades assistenciais, com 

redução dos esforços físico, mental e do estresse da equipe de enfermagem. 

Segundo a literatura, o posto de enfermagem deve prover área confortável, de 

tamanho suficiente para acomodar as atividades da equipe de saúde e com 

dimensões mínimas de 8m2. O posto deve apresentar uma área de serviços 

destinada ao preparo de medicamentos anexada a ele, também com dimensão 

mínima de 8m2 e parede(s) de vidro para permitir a visualização do paciente e das 

atividades desempenhadas na UTI durante a realização do procedimento (BRASIL, 

1995; WEDELL et al. 1995).  

Isto significa que o local destinado ao preparo de medicamentos da UTI 

estudada deveria estar separado do posto de enfermagem, porém interligado e ser 

de fácil acesso. Desta maneira haveria maior concentração do profissional durante a 

tarefa e mais segurança no preparo dos medicamentos. A equipe, junto aos líderes 

organizacionais, deve repensar novas estratégias para minimizar os riscos de erros 

de medicação associados ao tumulto no posto de enfermagem. 

Em relação à ventilação do local, a enfermeira comenta: 

 

“ [...] em cima, a gente tem aonde coloca os prontuários, então, dá 
aquela sensação de sufocamento também por que não tem 
janela, não é expansivo [...] “ (E) 

 

Miasso e colaboradores (2006b) também detectaram problemas relacionados 

à ventilação no local destinado ao preparo dos medicamentos a qual poderia, na 

percepção da equipe de enfermagem, contribuir com os erros de medicação. 
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Embora apenas um sujeito tenha reclamado da falta de ventilação no posto 

de enfermagem, é preciso atentar para esta questão, uma vez que interfere na 

segurança do profissional, cujo conforto deve ser mantido para a garantia da 

qualidade nas atividades desempenhadas por ele. 

 No que se refere ao material de revestimento do balcão de preparo dos 

medicamentos (FIGURA 6), a equipe de enfermagem o considera inadequado por 

não possuir parede azulejada e pelo fato do balcão ser de madeira. Sobre esta 

questão, os sujeitos afirmaram:  

 

“Eu acho que o balcão é horroroso. Para limpar principalmente 
[...] Porque é de madeira.” (T) 
“Sem dizer que é horrível, o povo não tem cuidado, não limpa a 
medicação que espirra, o local é horrível.” (T) 

 

 Para as técnicas de enfermagem, o material de revestimento do balcão de 

preparo dos medicamentos da UTI não permite a limpeza eficaz do local. Segundo 

as Normas para Projetos Físicos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, os 

materiais adequados para o revestimento de pisos, paredes, pias, balcões, devem 

ser do tipo laváveis e resistentes aos desinfetantes (BRASIL, 1994, 1995). 

 É preciso considerar a preocupação da equipe em manter o ambiente de 

preparo dos medicamentos salubre em favor da segurança dos pacientes, 

respeitando as recomendações de biossegurança. De acordo com elas, a limpeza 

do mobiliário de unidades críticas deve ocorrer diariamente, pelo menos duas vezes 

por turno, e logo após sua exposição à sujidade, com água e sabão, seguida da 

aplicação de álcool a 70% para a desinfecção (OPPERMANN; PIRES, 2003).  

Para que isso seja possível, a parede do balcão de preparo dos 

medicamentos da UTI deve ser revestida por azulejo e o balcão, por material do tipo 

lavável, como granito por exemplo. 

A planta física da UTI foi, igualmente, considerada inadequada pela equipe de 

enfermagem, uma vez que a disposição do posto não permite a total visualização 

dos dez leitos existentes dentro da unidade (FIGURA 27). 
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Figura 27 - Posto de enfermagem lateralizado impedindo a visualização de todos os 

leitos dos pacientes 
 

 Segundo a gerente de serviço da enfermagem: 

 

“Tem muita coisa, porque a disponibilidade do posto é lateralizado 
aos leitos, ele teria que ser central porque perde toda a 
visibilidade de todos os leitos.” (GS) 

 

 A elaboração de projetos de planta física das unidades hospitalares deve 

envolver, necessariamente, uma equipe multidisciplinar e o posto de enfermagem 

deve ser, de preferência, centralizado de modo que permita a visualização contínua 

dos pacientes. Desta maneira, a planta física preferencial é aquela que permite uma 

linha direta de visão entre o paciente e o posto de enfermagem. 

 Outro problema existente no ambiente assistencial da UTI investigada 

relacionado à organização diz respeito à existência de espaços inadequados e sem 

utilidades, retratando a necessidade de reforma e de adequação da unidade. A 

Figura 28 ilustra o mau aproveitamento desses sítios. 
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Figura 28 - Espaço sem utilidade dentro da UTI 

 

Para os profissionais da enfermagem, o local ilustrado na fotografia acima se 

localiza no fundo da unidade e ao lado do sanitário. Por estes motivos, a área não é 

utilizada pela equipe, nem mesmo para o desenvolvimento dos relatórios de 

enfermagem, visto que não apresenta espaço adequado para o posicionamento de 

cadeiras. As falas abaixo revelam o problema: 

 

“Mas não dá nem para fazer anotação naquela bancada.” (T) 

 
“E fica na porta do banheiro.” (T) 

 
“ [...] na verdade é que o posto ficou centralizado aqui. Eles [técnicos 
de enfermagem] não usam a bancada de lá mesmo porque é ruim 
para eles sentarem, não tem cadeira, eles acabam se acomodando 
e ficam para cá.” (GS) 

 

Verificou-se, durante a segunda fase do estudo (Narração Fotográfica), que a 

unidade apresenta espaço amplo, porém mal utilizado, aspecto este também 

detectado em estudos anteriores (MAGALHÃES et al., 2006; RADUENZ et al., 

2010). 

Segundo Bross (2006), o hospital que não adéqua constantemente seus 

espaços está fadado ao fracasso, pois não é capaz de incorporar novos 

equipamentos e serviços. Para o autor, as alterações estruturais devem estar 

relacionadas com os processos e as atividades desempenhadas dentro da unidade. 

A equipe de saúde da UTI, a gerente de serviço e o administrador devem 

discutir e rever o melhor aproveitamento dos espaços existentes no setor de modo a 

otimizar o recurso físico disponível e a redistribuir as atividades atualmente 
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concentradas no posto de enfermagem, de modo a reduzir as distrações ocorridas 

no momento do preparo dos medicamentos em favor da segurança do paciente. 

Outro aspecto existente na UTI e que foi considerado importante pela equipe 

dizia respeito à cuba da pia destinada à lavagem das mãos. Para os participantes do 

estudo, ela é considerada pequena para a realização do procedimento com eficácia 

e segurança, conforme observado nas falas dos sujeitos e na Figura 29: 

 

“Na verdade, a pia é um problema porque não é uma pia [ênfase], é 
uma pia [...] né, é uma coisa reduzida. É uma coisa para um 
lavabo, não para uma UTI, onde dois, três, possam tá ali, sabe... 
Então, é uma coisa bem pequena mesmo.” (E) 

 
 “ [...] pia onde a gente lava a mão que cai tudo água pro chão, 
porque é deste tamainho [...]” (T) 

 
“Você toma banho, você não lava a mão.” (T) 

 
“Você vai lavar as mãos e elas batem no fundo da pia ou na 
torneira.” (E) 

 

 

 

 

Figura 29 - Pia para a lavagem das mãos 

 

Estudo realizado por Benatti e Nishide (2000) em uma UTI de Campinas 

detectou problemas ambientais semelhantes no que se refere ao tamanho reduzido 

da cuba da pia, tendo os profissionais sugerido sua troca por outra maior e mais 

adequada. 
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As instituições de saúde devem considerar o tamanho das pias antes de 

efetuar sua compra, já que, durante a lavagem das mãos, os profissionais podem 

tocar nas bordas da cuba, reduzindo a eficácia do procedimento na prevenção de 

infecção. Ainda, as pias devem, preferencialmente, ser do tipo que dispensam o 

contato com as mãos contaminadas (BRASIL, 1994).  

Tendo isto em vista, as pias cujos sistemas de dispensação de água ocorrem 

por meio de sensor de movimento são vistas como as mais indicadas. Todavia, 

conforme visualizado na Figura 29, as pias da UTI são dotadas de torneiras, as 

quais requerem o contato direto com as mãos do profissional para que a água seja 

dispensada. 

Outro aspecto relacionado à organização do ambiente observado dentro da 

unidade diz respeito ao acondicionamento dos frascos de insulina na porta da 

geladeira (FIGURA 30), problema este que está ligado a dois fatores: falta de 

conhecimento sobre o acondicionamento correto do medicamento e necessidade do 

profissional da enfermagem se abaixar para acessar o medicamento dentro da 

geladeira. As falas abaixo ilustram o problema: 

 

“Eu penso que é porque é mais prático, você abrir e já está aqui.” 
(T) 
“O problema delas [técnicas de enfermagem] é abaixar.” (M) 

 

 

 

Figura 30 - Acondicionamento de insulinas na porta da geladeira 

  

 Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, o frasco de 

insulina deve ser conservado na parte inferior interna da geladeira com o objetivo de 
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mantê-lo a uma faixa de temperatura entre 2°C e 8°C. Desta maneira, a insulina não 

deve ser mantida na porta da geladeira, pois há maior variação da temperatura e 

mobilidade do frasco a cada abertura da porta (GROSSI; PASCALI, 2009). 

 Por este motivo é preciso que o conhecimento da equipe de enfermagem seja 

atualizado no que diz respeito ao acondicionamento da insulina de modo a 

proporcionar mais vida útil ao produto e mais segurança aos usuários do 

medicamento. 

 A falta deste conhecimento não é o único fator associado ao problema; há o 

fato da geladeira ser baixa e os profissionais precisarem se abaixar todas as vezes 

que forem acessar o medicamento durante a tarefa de aspirar as doses dos frascos. 

 É preciso considerar que a maioria dos profissionais da enfermagem não 

flexiona os membros inferiores ao se abaixarem, levando-os a inclinarem a coluna 

vertebral. Verifica-se a necessidade de educação continuada da equipe em relação 

ao uso adequado dos movimentos, com base nos princípios ergonômicos, e de 

modificações no ambiente de trabalho por meio da incorporação de mobiliários 

adequados a fim de que o trabalhador possa assumir postura ergonômica e 

confortável durante a realização de suas atividades laborais (RIBEIRO, DINIZ, 

2006). 

 No que se refere à busca por informações sobre os medicamentos, diante de 

dúvidas, os participantes da pesquisa recorrem, principalmente, ao dicionário de 

especialidades farmacêuticas (DEF), o que gerou a quinta categoria, “Tendo 

dificuldades de esclarecer dúvidas sobre os medicamentos no DEF”. Porém o 

material se revelou desatualizado (datado de 2000/2001) e em mau estado de 

conservação, conforme observado nos recortes das falas dos sujeitos e na Figura 

31: 

 

“Não temos um DEF atualizado. Então, qualquer dúvida que a 
gente tenha, a gente não tem onde procurar [...] ” (T) 
 
“Só que o nosso [DEF] está meio velhinho. O nosso DEF está 
meio ultrapassado.” (E) 
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Figura 31 - DEF datado de 2000/2001 e em mau estado de conservação 

 

Além do DEF, a equipe conta com um guia de remédios datado de 1999, 

também em estado precário de conservação, conforme visualizado na Figura 32.  

 

 

 
Figura 32 - Guia de remédios, datado de 1999, e em mau estado de conservação 

 

Apesar da existência dos dois livros, os profissionais utilizam com mais 

frequência o DEF, o qual é mais recente quando comparado ao guia de remédios. 

Os participantes também afirmaram que, além do DEF ser desatualizado, o material 

não fornece informações suficientes para o esclarecimento de dúvidas quanto aos 

medicamentos: 
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“Eu acho que o DEF não esclarece muito não!” (T) 
 
“ [...] eu acho [o DEF] que é um meio duvidoso.” (T) 

 
“Acho complexo! Assim, para o pessoal entender. Ele não é tão 
esclarecedor, porque nem a equipe médica procura o DEF.” (E) 

 

 Para Barros (2000), o DEF, apesar de ser uma das principais fontes para 

obtenção de informações sobre os medicamentos pelos profissionais da saúde, é 

constituído, principalmente, de informações de natureza comercial, além de 

apresentar deficiências significativas de ordem qualitativa e quantitativa, fato este 

que contribui para a prescrição e para a utilização menos racional de diversos 

produtos. 

 Segundo o autor, a importância outorgada ao DEF como fonte de informação 

e consulta regular é preocupante, uma vez que ele deixa de incluir dados essenciais 

para respaldar uma prescrição racional; seu conteúdo não passa pelo crivo de 

especialistas em farmacologia, dando a impressão de ser um somatório de bulas, e 

apresenta uma conotação mercadológica, tratando-se de um manual informativo 

isento de natureza técnico-científica. 

 Mesmo não fornecendo todas as informações necessárias sobre os 

medicamentos, a maioria dos hospitais obtém o DEF como material para consulta 

pelo fato de ser um dos mais conhecidos pelos profissionais da saúde e por ser 

facilmente obtido junto aos representantes dos laboratórios, gratuitamente. 

A necessidade de ter à mão material atualizado para consulta, frente às 

dúvidas que surgem no dia-a-dia do trabalho, ficou evidente por meio da fala do 

técnico de enfermagem: 

 

“Mas a gente fica meio duvidoso, entendeu. Porque a gente 
deveria ter alguma coisa, assim, que a gente olhe, entendeu. A 
gente olhe e fale: - „Não. É isso aqui!‟. A gente devia ter um 
acesso geral nessa parte. Para saber para que serve [o 
medicamento] , como que age.” (T) 

 

Vale destacar que a UTI de Pirassununga não conta com um DEF on-line e 

tampouco os profissionais têm acesso à internet, o que dificulta ainda mais o acesso 

às informações sobre os medicamentos.  

Quase metade dos erros de medicação ocorre por falta de informação sobre o 

paciente ou sobre os medicamentos, ou pelo fato do profissional não ter recebido a 



 
136 

            5 Resultados e Discussão 

 

informação, ou porque os dados não estavam disponíveis (COHEN, 2007; 

VINCENT, 2009).  

Pesquisadores detectaram a falta de conhecimento sobre os medicamentos 

como um dos problemas vivenciados pelos profissionais da enfermagem nos 

hospitais brasileiros (MIASSO et al., 2006b; OLIVEIRA et al., 2010). 

Grou et al. (2004) igualmente identificaram que os profissionais da equipe de 

enfermagem de um hospital universitário do interior de São Paulo apresentavam 

dúvidas em relação à diluição e à nomenclatura dos medicamentos (genérico x 

comercial) padronizados na instituição. 

Em outra investigação realizada por Silva et al. (2007), os enfermeiros 

buscaram esclarecer suas dúvidas sobre os medicamentos com os médicos (2,7%), 

com os profissionais da farmácia (7,5%), com a equipe de enfermagem (9%) e na 

literatura (39,2%) a qual incluía livros específicos de enfermagem e de farmacologia, 

apostilas, bulas, DEF eletrônico, artigos científicos, manual de padronização do 

hospital, internet, dentre outros. Semelhante ao que ocorre no hospital estudado. 

Para que os profissionais tenham segurança e confiança nas tarefas de 

preparar e administrar medicamentos, faz-se necessário que estes possuam 

conhecimentos suficientes e adequados, bem como acesso às informações. As 

dúvidas que não são esclarecidas corretamente levam às incertezas e à insegurança 

(COHEN, 2007; SILVA et al., 2007). 

É imprescindível para a segurança do paciente que os profissionais sejam 

respaldados cientificamente por meio de materiais diversificados, de qualidade e 

recentes quanto aos medicamentos, visto que, atualmente, há disponível no 

mercado uma infinidade de produtos farmacêuticos, cujos regimes terapêuticos são 

complexos e favoráveis à ocorrência de eventos adversos. 

A falta de material para consulta aos medicamentos também contribui com os 

atrasos no atendimento ofertado ao paciente, uma vez que, diante de dúvidas e na 

ausência da farmacêutica, a funcionária da farmácia dispende tempo considerável 

na busca por esclarecimentos, conforme colocado pela técnica de enfermagem: 

 

“É aí que dá, na maioria das vezes, aqueles problemas em relação ao 
DEF [...] Porque a gente fala o sal que o Drº prescreveu, ela 
[funcionária da farmácia] desconhece [...] Até ela fazer o contato 
com a farmacêutica [...] E daí, isso demora um pouco. É tempo 
que a gente perde. Que podia estar administrando de imediato.” (T) 
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 Entretanto esperar pela informação diante de dúvidas sobre o medicamento é 

mais seguro do que administrá-lo em tempo, sem saber o que é, para que serve e os 

possíveis efeitos colaterais e/ou reações adversas. 

 Ressalta-se o papel fundamental que a instituição tem em proporcionar 

acesso dos profissionais às informações sobre os medicamentos. Ele pode ser feito 

por meio do fornecimento de literatura de qualidade e atualizado em tempo hábil, do 

uso da internet, de cursos de atualização e da participação dos profissionais em 

eventos científicos e em programas de educação continuada/permanente. 

 Em relação a esta última recomendação, pesquisas realizadas com 

enfermeiros revelam que uma das principais queixas destes profissionais diz 

respeito à inexistência de treinamentos, especialmente quanto ao manuseio 

adequado dos equipamentos, repercutindo em sérias consequências para o 

atendimento à população e em alto nível de tensão nos enfermeiros (LUTHER et al., 

2002; FURTADO; ARAÚJO-Jr, 2010). Problema este também verificado na UTI 

investigada. 

  De acordo com Kosnik, Brown e Maund (2007), os erros de medicação estão 

frequentemente relacionados à falta de experiência e de treinamento dos 

profissionais que estão na linha de frente do atendimento.  

A falta de treinamento das equipes de saúde parece ser uma problemática 

comum em muitos hospitais brasileiros, onde profissionais recém contratados não 

passam por treinamento adequado e tampouco têm suas atividades supervisionadas 

pelo enfermeiro, devendo estes aprender normas, rotinas e técnicas específicas de 

enfermagem com os colegas mais antigos.  

Este aspecto contribui sobremaneira com os erros de medicação, 

especialmente em unidades críticas, como as de terapia intensiva, urgência e 

emergência, e de centro cirúrgico, devido à complexidade dos pacientes, da 

tecnologia frequentemente utilizada na prevenção e no tratamento das doenças, e 

dos próprios procedimentos, que requerem conhecimentos específicos e de áreas 

diversas. 

Por conseguinte, as instituições devem se responsabilizar pela atualização 

permanente de seus profissionais, tanto dos novos como dos mais antigos, de modo 

a favorecer e a manter a qualidade e a segurança no atendimento prestado aos 

pacientes. 
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Pesquisadores afirmam que uma das formas de se evitarem erros reais e/ou 

potenciais é por meio da educação continuada, visto que há correlação entre o 

conhecimento do profissional e a problemática dos erros de medicação (TELLES-

FILHO; CASSIANI, 2004; COHEN, 2007).  

Vale destacar que, na UTI investigada, os treinamentos são esporádicos e, 

quando estes ocorrem, não enfocam a utilização dos medicamentos. Quando 

indagados sobre esta questão, os participantes afirmaram: 

 

“Eu acho que umas duas vezes, eu acho que vieram dar 
educação continuada para gente. Mas não sobre medicação [...] ” 

(T) 
 
“Agora está tendo pouco. Já teve mais [treinamentos] “ (T) 

 
“Olha, já foram feitas algumas reuniões. Mas assim, elas são 
muito distantes umas das outras. Antes a gente tinha um pouco 
mais de treinamento. Então, todo mês tinha treinamento. Eles 
batiam na mesma tecla. Hoje está bem espaçado [...] “ (T) 

 

De acordo com um enfermeiro, os treinamentos voltados para os 

medicamentos são escassos porque a equipe se sente cansada para rever as 

técnicas que, para os profissionais, fazem parte do seu dia-a-dia: 

 

“ [...] Não é muito aceito. Tipo assim, o pessoal está cansado de 
fazer aqui na UTI [medicação], entendeu, é uma coisa que a gente 
faz sempre. Vou lá de novo [participar do treinamento], outra vez, 
que o pessoal na verdade quer em um treinamento. Uma coisa 
diferente [...]” (E) 

 
“Porque, às vezes você vai lá dar o treinamento, o funcionário 
não presta atenção, entendeu? Porque é uma coisa que ele está 
tão [pausa] É uma rotina dele fazer, pode ser que ele não faça 
certo. Pode ser que ele não faça certo, que ele contamine, isso e 
aquilo, mas ele não quer mais aprender isso dali, entendeu [...] ” 
(E) 

 

No entanto é preciso considerar que confiança em excesso também é um 

fator que contribui com os erros de medicação, conforme discutido anteriormente. 

Além disso, preparar e administrar medicamentos são atividades mais desenvolvidas 

pela equipe de enfermagem no dia-a-dia do trabalho e, não obstante, os erros 

persistem em ocorrer.  
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Para Doucette (2006), as principais barreiras, relacionadas à equipe de 

saúde, que interferem na adoção de medidas de segurança nos ambientes 

assistenciais são o sentimento de invulnerabilidade dos profissionais e a relutância 

para admitir os erros. 

Por conseguinte, faz-se necessário que as técnicas de preparo e de 

administração de medicamentos e o conhecimento em farmacologia sejam revisados 

continuamente, apesar de a enfermagem preparar e administrar medicamentos 

diariamente. 

De acordo com alguns profissionais, a falta de treinamento e de reciclagem 

também contribui com o aumento dos gastos para a instituição, especialmente 

quando na presença de equipamentos novos, conforme observado no relato abaixo: 

 

“Por que há uns tempos atrás, teve uma senhora que estava num 
respirador [...] a gente não sabia mexer entendeu [...] Aí teve que 
comunicar a quem forneceu o aparelho para estar explicando 
como que é. Vê, é uma coisa que a gente poderia ter sido evitado. 
Um custo maior, ter de sair de lá vir aqui, porque eles cobram, né!” 

(T) 
 

Para o técnico de enfermagem, a falta de treinamento para manusear 

adequadamente os equipamentos novos pode ser dispendiosa para o hospital na 

medida em que o funcionário se vê na necessidade de acionar os representantes 

e/ou fornecedores para que as instruções de uso possam ser concedidas. 

Para Grou et al. (2004), o atual desenvolvimento tecnológico dos produtos 

farmacêuticos, as diferentes embalagens, formas de apresentação, diluição e modos 

de preparar e de administrar os medicamentos geram dúvidas significativas nos 

profissionais, reconhecendo-se a importância da educação continuada e do 

conhecimento atualizado da equipe para a promoção da segurança do paciente na 

terapêutica medicamentosa. 

Os programas de educação continuada têm a missão de criar espaços, propor 

estratégias e alocar recursos para que os profissionais dominem as situações, a 

tecnologia e os saberes de seu tempo e de seu ambiente, de forma que isso lhes 

possibilite o pensar e a busca de soluções criativas para os problemas atuais na 

área da saúde. Estes programas devem procurar conciliar as necessidades de 

desenvolvimento pessoal e grupal com as da instituição e da sociedade 

(PASCHOAL; MANTOVANI; LACERDA, 2006). 
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 Neste contexto, os serviços de saúde não podem negligenciar a necessidade 

de implantação e de manutenção de programas de educação 

continuada/permanente nos serviços se tiverem o objetivo de promover mais 

qualidade e segurança na assistência medicamentosa prestada aos pacientes 

hospitalizados. 

Outro aspecto existente no ambiente assistencial da UTI diz respeito à 

semelhança entre as ampolas no que concerne ao tamanho, à cor do frasco e ao 

rótulo, que deu origem à sexta categoria, “Identificando semelhança entre 

ampolas/frascos”. A Figura 33 ilustra o problema em questão, seguida dos relatos 

dos profissionais: 

 

 

 
Figura 33 - Ampolas de ranitidina, de dipirona e de lisador e de glicose 50% e 

sulfato de magnésio, semelhantes quanto à cor, ao tamanho e ao 
rótulo, acondicionadas próximas uma das outras 

 

“É então, a dipirona e a ranitidina elas são muito parecidas [...] 
Então tem que parar e observar [...] Se não você acaba 
administrando outra coisa [...] ” (T) 

 
“Gente do céu! Aqueles ali são cruéis. Aí, você tem que catar e lê-
los. Aqueles são cruéis. E são outras ampolinhas, assim, de Lasix, 
Dipirona, o Fenergan. Eles são parecidíssimos.” (T) 

 
“Ele [KCl] parece a ampola de sulfato de magnésio e a ampola de 
cloreto de sódio.” (T) 
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Conforme observado nas fotografias anteriores, além das ampolas serem 

semelhantes entre si, estas são guardadas próximas umas às outras, dentro da 

gaveta do balcão de preparo, fato este que pode aumentar as oportunidades para os 

erros de medicação. De acordo com o médico intensivista: 

 

“A medicação de urgência deveria ser codificada por cor [...] 
cada laboratório faz de um jeito. A maioria delas já tem a mesma 
cor, tudo escura.” (M) 

 

Medicamentos parecidos, ou cujos nomes soam semelhante, são fontes de 

erros de medicação, segundo relato da literatura (McCOY, 2005; BASCO et al., 

2010; SAUBERAN  et al., 2010; KVANCZ, 2010). 

A semelhança entre as ampolas destinadas ao atendimento de urgência e de 

emergência oferece risco ainda maior para a segurança do paciente crítico, pois 

pode conduzir à troca dos fármacos pela equipe.  

Há de se considerar, igualmente, que estes medicamentos são administrados, 

com frequência, pela via intravenosa resultando em efeito imediato. Além disto, 

muitos apresentam janela terapêutica estreita, característica esta que pode 

favorecer a toxicidade medicamentosa, principalmente nos casos de pacientes 

portadores de doenças crônicas, resultando em aumento da morbimortalidade. 

Pathak et al. (2004) relataram o caso de uma idosa portadora de insuficiência 

renal crônica admitida em um hospital com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. A 

troca de acebutolol por amiodarona resultou em bradicardia e hipotensão na 

paciente. O problema foi relacionado às embalagens parecidas dos medicamentos 

genéricos, visto que a maioria destes é produzida com embalagens semelhantes 

para minimizar custos. Para os pesquisadores, investimentos voltados à embalagem 

dos medicamentos contribuirão com a redução dos erros de medicação severos, 

especialmente na população idosa.  

 É importante considerar a semelhança entre as embalagens e os rótulos dos 

medicamentos na prevenção dos erros, uma vez que embalagens parecidas e 

medicamentos mal rotulados são fatores de risco para os erros (COHEN, 2007).  

 McCoy (2005) descreveu um caso de uma senhora de 69 anos admitida em 

uma unidade de oncologia de um hospital universitário de grande porte para 

correção hidroeletrolítica. A paciente recebeu, inadvertidamente, o medicamento 

primacor (um cardiotônico) em detrimento do cloreto de potássio. O erro foi 
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associado às embalagens parecidas dos medicamentos, levando o hospital a 

repensar e a reorganizar os armários onde os medicamentos eram acondicionados, 

a identificar melhor os medicamentos intravenosos com embalagens parecidas, 

dentre outras intervenções.  

 Sauberan et al. (2010) também avaliaram cinco notificações de erros de 

medicação ocorridos em um hospital acadêmico de grande porte nos Estados 

Unidos. De acordo com os pesquisadores, os erros envolveram a dispensação de 

medicamentos parecidos entre si quanto à embalagem e ao nome. Deste total, 

quatro estiveram relacionados à troca entre fórmulas de medicamentos destinadas a 

pacientes adultos e pediátricos. Os autores afirmam que os problemas relacionados 

ao acondicionamento dos medicamentos na farmácia, à rotulagem e à distribuição 

foram os principais fatores causais. 

Verifica-se, por meio destes relatos, que as embalagens parecidas contribuem 

com os erros de medicação, não sendo suficiente solicitar aos profissionais que 

prestem mais atenção, visto que é da natureza humana identificar objetos por meio 

da cor, da forma, de símbolos ou de outras características existentes nos produtos 

(COHEN, 2007). 

Há de se considerar, ainda, que a presença de estoques de medicamentos 

nas unidades, aliada à semelhança entre as embalagens e os rótulos de 

medicamentos, é fator que contribui para o aumento dos riscos de erros de 

medicação, conforme observado no recente caso levado a público, o qual envolveu 

a troca entre frascos de soro e de vaselina por uma profissional da equipe de 

enfermagem de um hospital do interior paulista (GUIMARÃES, 2010). 

É preciso considerar que, apesar das soluções apresentarem viscosidades 

diferentes, os frascos eram muito semelhantes quanto à forma, ao tamanho, à cor e 

ao rótulo, e que ambos estavam acondicionados em uma mesma sala, fatos estes 

que podem ter contribuído com o erro fatal o qual culminou na morte de uma jovem 

de 12 anos. 

Vincent (2009) aponta algumas estratégias para reduzir os erros de 

medicação envolvendo embalagens de medicamentos parecidas quanto ao seu 

aspecto e/ou nome. Dentre estas: remover os medicamentos de alto risco dos 

setores, como soluções eletrolíticas concentradas; rotular claramente os 

medicamentos de alto risco para indicar o seu perigo e remover ou diferenciar 
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claramente os medicamentos que têm recipientes ou nomes parecidos. Neste 

contexto, medicamentos que se assemelham entre si quanto a sua embalagem e/ou 

nome devem ser eliminados das enfermarias.  

Tendo isto em vista, os órgãos públicos devem fiscalizar a atuação das 

indústrias farmacêuticas no que concerne à fabricação de produtos com embalagens 

parecidas e/ou nomes semelhantes com o propósito de evitar os erros. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão público brasileiro 

que tem como missão proteger e promover a saúde da população por meio da 

garantia da segurança sanitária de produtos e serviços, deve, junto às indústrias 

farmacêuticas e a outros órgãos governamentais, desenvolver um plano de trabalho 

nacional com a finalidade de resolver os problemas associados aos nomes, às 

embalagens e à rotulagem dos medicamentos comercializados com o objetivo de 

minimizar os erros na assistência à saúde. 

Em relação à categoria “Identificando práticas inseguras relacionadas à 

presença de funcionários novos e inexperientes na unidade”, para a equipe de 

enfermagem, a falta de experiência dos profissionais novos contribui com o risco de 

erros de medicação, conforme relatado pelos sujeitos do estudo: 

 

“ [...]. De erros de medicação que a gente constatou que foi feito foi 
logo no início que a gente começou com um funcionário novo, 
porque quando montou a UTI, trouxe muita gente nova, sem 
experiência nenhuma mesmo, experiência, crú, mesmo, não tinha 
experiência [...]” (E) 

 
“O que aconteceu também é que ocorria muita mudança de 
funcionário lá na farmácia e pessoas que não tinham uma 
preparação para estar trabalhando lá, às vezes liberava a 
medicação errada.” (GS) 

 
“ [...] tem funcionário em treinamento, é um risco grande que a gente 
corre neste sentido, a mudança do funcionário e ele estar 
treinamento.” (GS) 

 

Os recortes das falas acima revelam que a existência de funcionários novos e 

inexperientes é um fator que interfere não apenas nas ações da enfermagem, mas 

também na qualidade da assistência oferecida pela farmácia. 

Segundo os participantes, funcionários novos e inexperientes no hospital e 

que não são devidamente treinados contribuem com a ocorrência de acidentes. 

Investigação conduzida por Cassiani et al. (2005), com o objetivo de analisar os 
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sistemas de medicação de hospitais brasileiros a partir da opinião dos profissionais 

da saúde, evidenciou que a falta de treinamento e de conhecimento da equipe 

favoreciam os erros de medicação. 

Coronetti et al. (2006) afirmam que a falta de experiência da equipe de 

enfermagem no cuidado ao paciente grave predispõe o profissional ao desgaste 

físico e emocional, além de sobrecarregar aqueles mais experientes. 

Há, ainda, outro agravante na UTI investigada. Os funcionários recém 

admitidos dificilmente passam por treinamento adequado antes de iniciarem suas 

atividades profissionais. Geralmente são “supervisionados” pelos colegas de 

trabalho mais antigos, em detrimento da supervisão feita pelo enfermeiro, e acabam 

por adotar práticas nem sempre baseadas em evidências científicas.  

Moyen, Camiré e Stelfox (2008) afirmam que, dentre as estratégias existentes 

para prevenir os erros de medicação, a supervisão e o treinamento adequados de 

estagiários e funcionários novos é uma das mais importantes. 

No que diz respeito à oitava categoria “Percebendo a existência de fontes 

de distração durante o preparo dos medicamentos”, foram identificados, durante 

o estudo, que os alarmes provenientes dos equipamentos médicos (ex. bombas 

infusoras, respiradores, monitor cardíaco, etc.) e os pacientes que não se 

encontravam sedados poderiam levar à distração da equipe durante o preparo e a 

administração dos medicamentos (FIGURA 34). 

 

 

Figura 34 - Equipamentos médicos como fontes de distração  

 

Estudos realizados com enfermeiros afirmam que as interrupções e as 

distrações durante o preparo e a administração de medicamentos são importantes 
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fatores de risco para a ocorrência de erros de medicação (MOSS et al., 2008; 

PATRICIAN; BROSH, 2009).  

De acordo com Grundgeiger e Sanderson (2009), as interrupções interferem 

nos processos de memória das pessoas. Para os pesquisadores, novas tarefas 

deslocam da memória ideias e informações mais antigas e a necessidade de 

recordar o plano de trabalho anterior passa a ser mediada por palpites.  

Considerando que muitas das interrupções e distrações provêm dos ruídos 

existentes dentro das UTIs, Muniz e Stroppa (2009) realizaram estudo no qual 

detectaram que as principais fontes causadoras de barulho estavam relacionadas ao 

diálogo próximo ao leito, aos funcionários ao telefone, às conversas do médico e ao 

telefone tocando.  

Kakehashi et al. (2007) também desenvolveram pesquisa em uma UTI 

neonatal de São Paulo onde detectaram que as principais fontes de ruídos 

provinham do alarme de respiradores, dos oxímetros e de conversas entre 

profissionais. 

Ruídos excessivos contribuem com as falhas na comunicação entre equipes e 

podem ocasionar distúrbios no organismo do paciente (como fadiga, distúrbio do 

sono e aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial), cujo processo de 

recuperação ficará dificultado, e no profissional, cujo comportamento poderá ser 

modificado devido à fadiga, à irritabilidade e ao incômodo, induzindo-o ao erro 

(MUNIZ; STROPPA, 2009). 

Em se tratando de uma UTI, o controle dos ruídos é um desafio, visto que o 

aparato tecnológico é necessário para o diagnóstico e o tratamento das doenças e 

para a monitoração da evolução clínica dos pacientes críticos.  

Os ruídos provenientes do aparato tecnológico empregado no suporte à vida 

podem ser opressores, principalmente para os profissionais novos e, por este 

motivo, é imprescindível para a segurança do paciente a detecção das fontes de 

distração nos ambientes assistenciais para que estas possam ser removidas, 

quando possível, e/ou minimizadas. 

Fica evidente que os problemas existentes no ambiente assistencial da UTI 

investigada (como falhas na prescrição medicamentosa, erros de distribuição, 

problemas na comunicação ente as equipes de enfermagem e da farmácia e de 

infra-estrutura, dificuldade de acesso à informação atualizada e de qualidade, 
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semelhança entre embalagens de medicamentos, presença de funcionários novos e 

mal treinados e existência de fontes de distração no posto de enfermagem) podem 

influenciar a segurança do paciente na terapêutica medicamentosa, na medida em 

que contribuem para a sensação de exaustão, de despersonalização e de realização 

pessoal, devendo os líderes organizacionais assumirem a responsabilidade de 

promover e de manter um ambiente de trabalho agradável, ético e seguro 

(LASCHINGER; LEITER, 2006). 

Para que estes problemas possam ser minorados e a segurança na utilização 

dos medicamentos na UTI viabilizada, os profissionais sugeriram mudanças no 

ambiente assistencial, as quais serão discutidas mais adiante no item 5.6. 

 

 

5.2 Tema C: Percebendo o ambiente assistencial como fator de risco 

para os acidentes ocupacionais 

 

 

 O terceiro tema foi obtido por meio do agrupamento de quatro categorias: 

Tendo que se deslocar na unidade e fora dela com frequência ao longo do dia de 

trabalho; Identificando a disposição do mobiliário como fator de risco para os 

acidentes ocupacionais; Percebendo o carrinho de emergência pesado; Correndo 

risco de acidente biológico. 

A primeira categoria, “Tendo que se deslocar na unidade e fora dela com 

frequência ao longo do dia de trabalho”, está voltada para a necessidade dos 

trabalhadores da enfermagem de percorrerem longas distâncias ao longo do dia por 

precisarem sair do setor, em situações diversas (ex. alterações nas prescrições e na 

internação de pacientes, principalmente), para buscarem os medicamentos na 

farmácia, a qual é distante da unidade, e pela atual organização do ambiente dentro 

da UTI: 

 

“Um tipo de medicação simples, como o Kanaquion que, às vezes, 
o médico pede, a gente tem que correr na farmácia [...] “ (T) 

 
“Aí, você acha? Vê se pode! Os técnicos têm que sair daqui da 
UTI e ir lá buscar [...] ” (T) 
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“A disposição dos lixos para descarte do material. Porque antes 
era um lixo único. Hoje é diferenciado, o biológico do lixo comum. 
Então, eles ficam distantes do lugar onde a gente prepara.” (T) 

 
“É porque a gente, a hora que abria uma seringa, a gente já catava o 
papel e tinha um lixo ali. A gente já jogava dentro. Agora colocaram 
[os enfermeiros] tudo distante. Às vezes, você vai para jogar ali, aí 
tem que ir lá para o outro lado [...]” (T) 

 

Estas falhas no ambiente de trabalho podem trazer consequências danosas 

para o paciente sob dois aspectos: a ausência do profissional na unidade pode 

prejudicar a qualidade do atendimento nas situações emergenciais e a necessidade 

de percorrer longas distâncias, no decorrer do plantão, pode levar ao desgaste físico 

do profissional. 

Na primeira situação, a ausência do funcionário responsável pelo paciente irá 

gerar sobrecarga de trabalho e mais estresse aos demais membros da equipe, 

podendo contribuir com os incidentes. Este problema pode igualmente gerar atrasos 

na assistência, pondo em risco a segurança do paciente, conforme discutido 

anteriormente. 

Na segunda, os deslocamentos excessivos e desnecessários poderão 

interferir na carga cognitiva e física do trabalhador, resultando em diminuição da 

concentração do profissional, oportunizando a ocorrência do erro: 

 

“É porque a farmácia é meio longinha.” (T) 
 
“Oh, é muito cansativo. Toca pra correr [...] ” (T) 
 

“É cansativo, demora, tem que ficar aguardando!” (T) 
 

“Mas é longe, eu chego aqui baforada.” (T) 
 

Pesquisa realizada por Leitão, Fernandes e Ramos (2008), em uma UTI de 

um hospital público da cidade de Fortaleza-CE, identificou que uma das maiores 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais da enfermagem no ambiente de trabalho 

dizia respeito ao deslocamento excessivo do trabalhador, resultando em altos níveis 

de fadiga e de estresse, sendo necessário repensar a questão da planta física e a 

organização do trabalho em favor da segurança dos trabalhadores e dos pacientes.  

 Os deslocamentos excessivos podem igualmente contribuir com o cansaço 

físico e mental da equipe, uma vez que todos os profissionais da UTI investigada 
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apresentam carga horária de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso e 

apenas duas folgas por mês.  

A maioria destes profissionais possui dupla jornada de trabalho, com vínculo 

empregatício em duas ou mais instituições de saúde, o que pode comprometer, 

ainda mais, a saúde do trabalhador, com repercussões negativas para a sua própria 

segurança. 

No que diz respeito à segunda categoria, “Identificando a disposição do 

mobiliário como fator de risco para os acidentes ocupacionais“, os técnicos de 

enfermagem afirmaram que acidentes também ocorrem, dentre outros aspectos, 

devido ao posicionamento inadequado dos tambores para descarte de lixo e do 

coletor de materiais pérfuro-cortantes, evidenciando a exposição dos profissionais 

aos riscos acidentais no ambiente assistencial: 

 

“Quase que o doutor caiu aqui outro dia. Fica [tambor para 
descarte de lixo] no meio do caminho.” (E) 

 
“Fora a gente que vive batendo, eu estou com um roxo na perna, 
imenso [mostrando o hematoma na perna].” (T) 
 
“Na correria, bate ali no lixo.” (T) 

 

Os tambores para descarte de lixo ficam localizados ao lado do balcão de 

preparo dos medicamentos e entre o posto de enfermagem e a sala de recepção 

dos pacientes. Nesta sala também há a geladeira, duas poltronas, uma mesa auxiliar 

e acesso ao corredor, o qual, por sua vez, fornece acesso à copa, ao quarto do 

médico intensivista, aos sanitários e à rouparia (FIGURA 35), o que dificulta a 

circulação segura dos profissionais. 

 

 

Figura 35 - Posicionamento dos tambores para descarte de lixo 
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Já o coletor para descarte de materiais pérfuro-cortantes fica localizado na 

extremidade distal do posto de enfermagem, conforme visualizado na Figura 36, 

problema este que contribui com os acidentes ocupacionais relacionados ao 

manuseio de materiais pérfuro-cortantes, na medida em que o profissional se vê na 

necessidade de se deslocar do balcão de preparo até o local onde o coletor se 

encontra para desprezar os materiais. 

 

 

Figura 36 - Posicionamento do coletor de materiais pérfuro-cortantes  

  

 Riscos ambientais são classificados em cinco grupos, sendo os acidentais 

aqueles representados por arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos 

sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, 

eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, 

presença de animais peçonhentos, ou outras situações de risco que podem 

contribuir para a ocorrência de acidentes (BRASIL, 1994). 

 Tendo isto em vista, o coletor de materiais pérfuro-cortantes deve estar 

posicionado próximo ao balcão de preparo de medicamentos para evitar 

deslocamentos excessivos dos profissionais durante a realização da tarefa e 

possíveis acidentes de trabalho associados ao manuseio de materiais pérfuro-

cortantes. 

Outro aspecto abordado pelos participantes do estudo esteve voltado para a 

disposição inadequada da mobília a qual, segundo os participantes, favorece os 

acidentes ocupacionais. Exemplo disto é a prateleira com prontuários de pacientes 
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(FIGURA 37). Ela está localizada acima do balcão de preparo dos medicamentos e 

não possui qualquer tipo de proteção, aspecto este que pode ter contribuído com o 

acidente relatado pela funcionária: 

 

“Prontuários. Já caíram na minha cabeça.” (T) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Prateleira com prontuários de pacientes no nível da cabeça do 

profissional  
 

 Benatti e Nishide (2000) verificaram que as prateleiras altas e sem proteção 

foram consideradas, pela equipe de enfermagem, um risco para lesões físicas. 

Segundo as investigadoras, as experiências, as percepções e as opiniões dos 

trabalhadores devem ser levadas em consideração na análise do ambiente e dos 

processos de trabalho no sentido de prevenir, de controlar e/ou de eliminar os riscos 

de acidentes ocupacionais. 

A Figura 38 também revela a bancada com gavetas baixas, o que torna o 

local de preparo inseguro para a saúde dos trabalhadores, visto que o profissional 

necessita abaixar-se para acessá-las sem, no entanto, flexionar as pernas. 

 

“É, fica bem baixo [as gavetas] [...] aqui é uma, depois tem outra pra 
baixo, então, é bem desconfortável para estar pegando 
medicação.” (T) 

 
“Não é um negocinho [as gavetas] que fique, por exemplo, na 
frente deles, que fique de fácil acesso, então vamos dizer, em 
termos de ergonomia é péssimo, não é?” (E) 

Prateleira com 
prontuários no 
nível da 
cabeça 
profissional 
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Figura 38 - Posicionamento de gavetas em bancada  

  

Gavetas baixas induzem a adoção de postura inadequada pelo trabalhador 

durante a execução de suas atividades, podendo estas serem consideradas um fator 

predisponente ao aparecimento de lombalgias, resultando em altos índices de 

afastamento dos profissionais (SOUZA et al., 2010).  

Os índices de absenteísmos, quando associados à escassez de funcionários, 

prejudicam a qualidade da assistência por sobrecarregar a equipe de enfermagem, 

favorecendo a ocorrência de erros de medicação. 

Em relação à terceira categoria, “Percebendo o carrinho de urgência 

pesado”, pesquisadores enfatizam a necessidade dos profissionais de enfermagem 

de despenderem força física demasiada para a execução de atividades como 

transporte de pacientes e de equipamentos, requerendo a adoção de postura não 

ergonômica, resultando em fadiga muscular e em distúrbios musculoesqueléticos 

nos trabalhadores (FONSECA; FERNANDES, 2010). 

Faz-se necessário que as instituições adotem estratégias voltadas para a 

prevenção de danos à saúde do trabalhador por meio da revisão da organização dos 

processos de trabalho e do ambiente físico e cultural onde as atividades de 

enfermagem são desempenhadas com o propósito de viabilizar a segurança nos 

ambientes assistenciais, tanto para profissionais como para pacientes. 

No que concerne à quarta e última categoria, “Correndo risco de acidente 

biológico”, percebe-se, por meio da Figura 39, que o recipiente destinado ao 

descarte de lixo reciclável não está de acordo com as normas da ANVISA, visto que 

não apresenta pedal, o que favorece o contato do lixo com as mãos dos 
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profissionais da saúde e, consequentemente, a sua contaminação por 

microorganismos patogênicos (BRASIL, 2006). 

 

 

Figura 39 - Recipiente para descarte de lixo reciclável 
  

 De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR – 32), os riscos biológicos 

constituem a probabilidade da exposição ocupacional aos agentes biológicos, 

representados por microrganismos geneticamente modificados ou não, às culturas 

de células, às parasitas, aos fungos, aos vírus, aos protozoários, às toxinas e aos 

príons (BRASIL, 2005). 

Todo lixo hospitalar deve ser acondicionado em recipientes de material 

lavável, resistente à punctura, à ruptura e ao vazamento, com tampa provida de 

sistema de abertura sem contato manual, sendo aqueles acionados por pedal os 

mais indicados (BRASIL, 2008).  

Há de se considerar, igualmente, que parte dos hospitais brasileiros visa à 

redução de custos, mas de maneira irracional. Gestores e administradores precisam 

ter em mente que os gastos dispensados às licenças-saúde dos profissionais são 

mais dispendiosos do que aqueles voltados para a compra de materiais adequados, 

de qualidade e em quantidade suficientes. 

Pode-se observar na Figura 39 que, além do recipiente ser inadequado para o 

ambiente hospitalar, este se encontra posicionado em local impróprio. A área priva a 

abertura satisfatória da tampa para o descarte do material e ocupa um espaço que 

poderia ser aproveitado para outras finalidades. 

Este cenário é semelhante ao do estudo realizado por Mauro et al. (2010) em 

um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro, o qual revelou que a má 



 
153 

            5 Resultados e Discussão 

 

distribuição do espaço físico, a ordem e a limpeza insuficientes, o risco de queda do 

profissional, os choques contra materiais/equipamentos, o risco de tropeçar em 

objetos, o esforço físico demasiado, a exposição  a material biológico, dentre outros, 

são problemas comuns no ambiente de trabalho da enfermagem, comprometendo a 

segurança do trabalhador. 

Para Magnago et al. (2010), condições laborais inadequadas favorecem as 

doenças ocupacionais e, portanto, devem ser (re)conhecidas pelos líderes 

organizacionais e pelos próprios profissionais com a finalidade de melhorar as 

condições de saúde e de trabalho da equipe de enfermagem. 

No caso da UTI, os profissionais precisam repensar a forma de gerenciar a 

organização do ambiente assistencial com os recursos físicos e materiais 

disponíveis no momento. Neste sentido, faz-se necessário que a equipe em conjunto 

com a gerente de serviço e a esfera administrativa revejam e analisem os riscos 

existentes no ambiente assistencial de modo a evitar danos à integridade física, 

psicológica e moral dos trabalhadores, melhorando, desta forma, as condições de 

trabalho e a qualidade da assistência prestada aos pacientes. 

Tendo por base todos estes aspectos (necessidade de se deslocar na 

unidade e fora dela com frequência; disposição inadequada de mobiliário; carro de 

emergência pesado e risco de acidente biológico), sugestões foram realizadas pela 

equipe de enfermagem com o intuito de favorecer a segurança ambiental, as quais 

serão apresentadas mais adiante no item 5.6. 

 

 

 5.4 Tema D: Tendo que conviver com o sentimento de “impotência” 

diante da cultura organizacional vigente 

 

 

 O quarto tema foi obtido por meio do agrupamento de quatro categorias, a 

saber: Tendo medo de ser demitido diante do erro de medicação; Sentindo-se 

desamparado pela instituição; Percebendo a ausência de políticas de gerenciamento 

de riscos na instituição; Percebendo falta de motivação da equipe de enfermagem. 

 Os recortes das falas adiante evidenciam a cultura organizacional vigente no 

hospital a qual é fortemente marcada pelas pressões administrativas: 
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“Em termos de punição aqui, agora eu estou falando da UTI, 
falando daqui, não de fora, aqui, a punição é [pausa] Muitas vezes já 
deu justa causa. Eles [administração] não toleram mesmo.” (E) 

 
“Aí ela [enfermeira] chamou e orientou: - „Se você continuar, vai 
acontecer isso, isso e isso! Da próxima vez que eu [enfermeiro] 
pegar, você já sabe como é que vai ser!‟ ” (T) 
 
“Acho que vai muito de quem está lá. De quem está lá em cima! 
[...] A última palavra é dele [administrador] e você vai fazer o que? 
Aí ele fala: - „É você que sabe! [...] Você quer continuar neste 
lugar?‟ A gente pensa nisso! [...] ali é o único lugar onde eu 
tenho para tirar o meu sustento e se não tirar dali, para aonde 
que eu vou?” (E) 
 
“ [...] Nós estamos numa fase agora acho que é a pior que nós 
estamos passando. Está todo mundo aqui desmotivado, porque 
nós andamos por aí um tempo com aquela coisa assim atrás da 
gente: - „Oh, tem gente que vai ser mandado embora‟  Sabe, 
trabalhar sobre pressão, literalmente, então [...] (E) 

 

As pressões administrativas estão presentes em várias organizações e, neste 

ambiente, as margens de segurança são destruídas pouco a pouco, podendo, 

eventualmente, levar a um acidente. Tendo isto em vista, administradores e líderes 

organizacionais devem ser tão responsáveis pela segurança na assistência prestada 

aos pacientes, quanto os profissionais que estão na linha de frente do atendimento, 

como é o caso da equipe de enfermagem (REASON, 2001; VINCENT, 2009). 

 Stockwell e Slonim (2006) afirmam que a cultura organizacional não punitiva é 

fundamental na promoção de um ambiente de qualidade e seguro para os pacientes 

críticos, de modo que a comunicação aberta ajude no alcance dos objetivos. Os 

autores também afirmam que a administração hospitalar e seus líderes devem estar 

comprometidos com a segurança ambiental e com a criação de uma cultura que 

minimize a punição das pessoas e favoreça a identificação das falhas latentes 

existentes nos diversos níveis do cuidado. 

A cultura da punição se mostrou presente durante as discussões nos GFs, 

não só no setor investigado, mas no hospital como um todo, gerando medo nos 

profissionais de sofrerem ações disciplinares e de serem demitidos diante da 

ocorrência do erro, dando origem à primeira categoria, “Tendo medo de ser 

demitido diante do erro de medicação”. Este problema pode ser percebido por 

meio da falas dos participantes do estudo: 
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“Mas é o jeito deles [supervisores e administração] virem abordar. 
Eles vêm de uma certa maneira que você fica com medo. Aí, foi o 
que eu falei você faz uma coisa errada, você vai falar?” (T) 

 
“Porque se você for falar [...] fala, aí, eu preciso do meu emprego, 
né. É onde que todo mundo, acho, muita gente que faz coisa 
errada, não por querer, depois que percebe que está feito, não vai 
falar [...] De medo [pausa] De como vai ser a abordagem, ou qual vai 
ser a reação.” (T) 
 

Unidades de terapia intensiva são lugares vulneráveis aos eventos adversos 

devido a sua complexidade e ao aparato tecnológico frequentemente utilizado nos 

procedimentos diagnósticos e nos tratamentos. Por conseguinte erros de medicação 

são comuns nestas unidades e até esperados, cabendo aos líderes organizacionais 

desenvolverem estratégias para minimizar os incidentes por meio da cultura não 

punitiva e de um ambiente que favoreça a notificação dos eventos adversos. 

Não obstante, o medo da punição, além de favorecer a desmotivação dos 

profissionais, impede que estes aprendam com os erros, que sejam capazes de 

antecipá-los e que identifiquem as fragilidades do sistema, por inibi-los de 

reportarem o ocorrido. 

Estudos revelam que um dos principais fatores associados a não notificação 

dos erros de medicação está voltado para o medo dos profissionais de sofrerem 

ações disciplinares (BALAS; SCOTT; ROGERS, 2006; PATRICIAN; BROSH, 2009). 

Patrician e Brosh (2009), em investigação realizada com enfermeiros de um 

hospital militar francês, afirmam que os principais motivos contribuintes para a não 

notificação dos erros de medicação pelos profissionais estão relacionados à 

percepção de que a administração hospitalar foca suas ações no indivíduo em 

detrimento do sistema; às acusações feitas aos enfermeiros envolvidos nos erros; ao 

medo das sanções disciplinares e de serem considerados incompetentes por seus 

colegas de trabalho. 

Outros fatores que podem, certamente, contribuir com o “medo” dos 

profissionais da UTI investigada dizem respeito à política de advertências verbais e 

escritas voltadas para a pessoa envolvida no incidente, caracterizando, mais uma 

vez, a cultura da punição: 

 

“Faz muitos anos e eu até levei uma advertência, porque acho que 
eu fiz, não sei o quê foi feito no lugar de tramal [...] Por causa 
daquela medicação quase que eu fui mandada embora.” (T) 
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“No caso de advertência por escrito [...] porque primeiro é realizada 
orientação, aí depois são advertidos [...] Não é uma advertência 
verbal, mas uma orientação e é colocado no prontuário dele [do 
profissional da enfermagem]. Se houver uma recidiva e a gente 
[supervisão] ver que o problema é o funcionário, aí ele é advertido 
por escrito.” (GS) 

 
“E se eu tornar a fazer, aí ela vai notificar por escrito.” (T) 

 

Estilos autoritários de supervisão, arbitrários, nos quais as opiniões e as 

necessidades dos funcionários são desconsideradas, pela falta de diálogo e de feed 

back negativo, ocasionam o estresse organizacional e acarretam insatisfação, baixa 

produtividade e comprometimento da qualidade assistencial (MARTINS et al., 2000), 

conforme observado no recorte da fala da técnica de enfermagem abaixo: 

 

“Logo quando eu comecei a trabalhar aqui, um colega trocou o 
dreno de tórax e deixou sem o selo d`água e a gente passou o 
plantão e foi embora. Ele tomou advertência e eu também, porque 
estava junto! Só que pergunta se alguém veio falar: - „Vocês dois 

sabem qual é o correto e por que?‟. Não! Sabe, ninguém veio 
explicar o porquê!” (T) 

 

Estudo desenvolvido por Womer et al. (2002) em um ambulatório de 

quimioterapia revelou que, antes das mudanças na cultura organizacional 

ocorrerem, as enfermeiras recebiam advertências verbais diante do primeiro erro 

envolvendo quimioterápicos e advertências por escrito após o segundo. Diante de 

recorrências, as profissionais eram suspensas de suas atividades laborais ou até 

mesmo demitidas do serviço. Este também é o caso da UTI investigada. 

Advertências, suspensões e demissões são problemas comuns enfrentados 

pela equipe de enfermagem nos hospitalares brasileiros, conforme relatado por 

Cassiani e colaboradores (2005). Situação esta muito semelhante à confrontada 

pela equipe de enfermagem da UTI. 

De acordo com Leape (2009), apesar de a literatura afirmar que a maioria dos 

erros é causada por falhas no sistema em detrimento da falta de cuidado das 

pessoas, tem sido difícil para médicos, enfermeiros e demais profissionais aceitarem 

este conceito e criarem um ambiente não punitivo, no qual seja seguro falar sobre os 

acidentes e o objetivo seja o de compreender as falhas existentes nos processos em 

detrimento da punição dos indivíduos. As falas a seguir evidenciam o problema: 
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Esses tempos atrás, eu fiz uma heparina num paciente, era 
subcutânea e eu fiz no braço [...] Aí o paciente teve alta e foi para a 
clínica [...] Nossa, Faltaram derrubar o hospital –„Quem foi que fez 
no braço do paciente?, porque estava roxo‟. Sabe, na passagem 
do plantão: -„Ah! Quem foi que fez? Porque não foi no nosso plantão‟ 
[...] Tinha à noite. Eu peguei e fiquei quieta. Não falei que era eu, 
sabe [...] Sabe quando você fica assim –„Ai meu Deus, fui eu que 
fiz!‟. (T) 

 
“Ah, mas tem gente que às vezes até comete [erro] e não fala 
nada, então [...]” (T) 

 

Percebe-se, por meio dos relatos acima, que os sujeitos do estudo se sentem 

acuados diante da ocorrência de um erro e que, por este motivo, temem reportar o 

ocorrido aos seus supervisores, visto que os profissionais têm a consciência de que 

sofrerão penalidades. 

Vincent (2009) afirma que, nos casos de erros de medicação com 

consequências mais graves, sanções igualmente graves são aplicadas e esta 

postura administrativa é uma barreira à melhoria da segurança.  Nas instituições 

onde não há um fluxo livre de informação acerca dos erros, o aprendizado se torna 

inviabilizado, impedindo-a de resolver os problemas de segurança.  

Pesquisa conduzida em quatro hospitais brasileiros demonstrou que, em 

geral, as providências administrativas, frente aos erros de medicação, eram voltadas 

para o profissional em detrimento do desenvolvimento de estratégias que 

transformassem o erro em aprendizagem para a melhoria dos processos. Em 

contrapartida, os autores afirmam que, em outras situações, providência alguma era 

tomada, o que gerava frustração no profissional e em toda a equipe (MIASSO et al., 

2006a). 

 Os incidentes devem ser vistos como um dado valioso, um recurso e uma 

pista para o progresso científico, além de um fator de estímulo à reflexão sobre as 

práticas clínicas. Todavia o relato por si só não é suficiente para melhorar a 

segurança nos ambientes assistenciais, visto que se deve prevalecer a coleta 

sistemática dos dados e os sistemas de notificação devem abranger, também, os 

relatos dos erros potenciais, problemas de segurança em geral e qualquer coisa que 

preocupe os profissionais. Deve ser fornecido, ainda, feedback na forma de 

relatórios regulares sobre os incidentes e sobre as ações realizadas para melhorar a 

segurança, proporcionando um retorno direto aos profissionais que notificarem as 

ocorrências (VINCENT, 2009). 



 
158 

            5 Resultados e Discussão 

 

 Outros três aspectos pontuados pelos participantes que, segundo estes, 

contribuem com a insegurança no ambiente assistencial da UTI e com o sentimento 

de “impotência” frente à cultura organizacional vigente, estão voltados para a 

sobrecarga de trabalho, ao desgaste da equipe de enfermagem e à falta de 

participação administrativa nas questões relacionadas à segurança, gerando a 

categoria “Sentindo-se desamparado pela instituição”: 

 

“A maioria das pessoas tem dois empregos. Então eles saem 
daqui, já tem outro compromisso [...]”  (T) 

 
“Já tem, né, o desgaste grande de doze horas aqui. 
Comprovadamente, seis horas você trabalha muito bem, oito, 
nem, tanto, e doze [pausa] Isso é comprovado [...]” (E) 
 
“ [...] no início foi tudo bonito. Quando credenciou, tinha um 
monte de funcionário né, parecia um conto de fadas né. Ah, mas 

não deu duas semanas, credenciou. Tirou um funcionário de 
cada plantão, ficaram quatro, entendeu.” (E) 
 
“A administração nem as caras dá aqui.” (T) 

 

Pesquisadores afirmam que a sobrecarga de trabalho dos profissionais 

contribui com o aumento do estresse da equipe, o que pode favorecer a ocorrência 

de erros de medicação (PRONOVOST et al., 2002). 

A dupla jornada de trabalho e o fato da maioria dos sujeitos do estudo ser do 

sexo feminino levam, por si só, à sobrecarga de trabalho, uma vez que a mulher 

agrega atividades do lar (MONTANHOLI; TAVARES; OLIVEIRA, 2006). 

Para Pedreira (2009), são poucos os profissionais da enfermagem que 

trabalham em condições apropriadas, em termos de número suficiente e de 

qualificação profissional, e com recursos que lhes permitam desenvolver os 

cuidados de enfermagem que aprenderam durante a sua formação ou que 

idealizaram para os pacientes com qualidade e segurança. 

A escassez de funcionários da enfermagem tem levado à sobrecarga de 

trabalho da equipe em hospitais de todo o mundo, devendo este fato ser 

considerado pela instituição na análise dos fatores causais dos erros de medicação.  

A literatura afirma que a incidência de erros de medicação está relacionada 

com a fadiga da equipe e com a desproporção existente entre o número de 
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profissionais da enfermagem e o de pacientes sob a sua responsabilidade (JODAS; 

HADDAD, 2009; MAGNAGO et al., 2010). 

Camiré, Moyen e Stelfox (2009) afirmam que o risco para os erros de 

medicação é aumentado dentro das UTIs quando esta proporção supera 1,3 a 2,0 

pacientes por profissional. 

Nascimento et al. (2008), em estudo realizado em um hospital brasileiro, 

também identificaram que a incidência de erros de medicação aumentava conforme 

a desproporção existente entre o número de pacientes e o de profissionais. 

Faz-se necessário que os administradores tenham em mente que o corte dos 

gastos hospitalares por meio da redução da mão de obra na área da enfermagem é 

um erro e, portanto, uma prática insegura. Em longo prazo, as despesas serão 

aumentadas na medida em que mais erros na assistência à saúde ocorrerão devido 

à sobrecarga de trabalho que recairá sobre a equipe, prolongando o tempo de 

internação dos pacientes.  

 Um terceiro aspecto pontuado pela equipe de enfermagem nos GFs que 

gerou a categoria, “Sentindo-se desamparado pela instituição”, diz respeito à falta 

de participação administrativa na resolução dos problemas ligados à segurança no 

hospital e, mais particularmente, na UTI. Percebe-se, por meio das falas a seguir, o 

sentimento de desamparo e de “impotência” da equipe frente ao sistema e aos seus 

superiores:  

“E ninguém [administração] aprova nada.” (T) 

 
É ninguém aprova nada, é isso daí que acontece com os 
enfermeiros [...] (E) 
 
“Porque existem pessoas, administradores muito sensíveis, né, 

que entendem, agora têm outros, que você pode provar, 
mostrar, e [pausa] A última palavra é dele e você vai fazer o que? 
[...] ” (E) 

 
“Aqui sempre o médico está de plantão, mas eu já discuti com a 

Santa Casa para colocar uma impressora aqui para imprimir as 
prescrições. Já fiz inclusive os modelos no computador. Estão 
prontinhos só precisa pôr a impressora, só que nunca que a 
impressora chega! Já faz mais de um ano!” (M) 

 

Este problema interfere na promoção de um ambiente seguro, pois impede a 

comunicação aberta entre profissionais, supervisores, líderes organizacionais e 

gestores. 
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Quando há um clima organizacional favorável, os profissionais de saúde 

sentem-se mais empenhados em aderir às normas, às rotinas, às políticas 

institucionais, e em colaborarem com a notificação dos eventos adversos, 

identificação das fragilidades dos sistemas e com a evocação de estratégias de 

mudanças. 

Há de se considerar que administradores hospitalares e líderes 

organizacionais apresentam um papel fundamental na criação e na manutenção de 

um ambiente de segurança que, por sua vez, permita que a equipe multiprofissional 

atue de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela profissão, aumentando a 

satisfação no trabalho, evitando o desgaste físico e mental e garantindo que os 

pacientes recebam cuidados de qualidade, eficazes e seguros (LASCHINGER; 

LEITER, 2006).  

 Pesquisa realizada em uma UTI americana revelou que a equipe 

multidisciplinar não acreditou, a priori, que a cultura organizacional, até então focada 

na punição, mudaria em algumas semanas. Mas aos poucos os profissionais foram 

percebendo as novas atitudes adotadas por seus líderes na forma de abordar as 

questões voltadas para a segurança. Para os investigadores, não é possível 

estabelecer uma cultura de segurança se não houver apoio, envolvimento e 

incentivo dos gestores, dos administradores e dos líderes organizacionais 

(PIOTROWSKI; HINSHAW, 2002). 

Há de se considerar, no contexto institucional da UTI, que o hospital não 

provê de um instrumento de notificação de eventos adversos, o qual envolve o 

preenchimento de um relatório de ocorrência logo após um incidente e que, 

posteriormente, é encaminhado à análise com o objetivo de avaliar a sua qualidade 

e as questões relacionadas à segurança (STOCKWELL; SLONIM, 2006), aspecto 

este que gerou a terceira categoria “Percebendo a ausência de políticas de 

gerenciamento de riscos na instituição”.  

Quando indagados sobre a existência de instrumentos de notificação de 

eventos adversos e de erros de medicação na UTI, os participantes responderam: 

 

“Eu não sei nem te responder [...]” (T) 

 
“Não tem formulário. Não tem formulário próprio não, mas quando 
acontece erro de medicação a supervisão que levanta e vê onde 
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que está o problema, se é da farmácia [...] O que a gente faz é 
orientação dos funcionários da equipe frente ao erro.” (GS) 

 

Os incidentes devem servir como sinalizadores de possíveis problemas na 

assistência e estímulos à reflexão sobre a prática clínica. Tendo isto em vista, os 

relatórios de notificação de erros não devem ser vistos como um documento de 

punição, mas como uma ferramenta de análise da qualidade cujo propósito é 

identificar as falhas latentes no sentido de avançar rumo à segurança (VINCENT, 

2009). 

Todavia muitos profissionais deixam de notificar devido ao medo das ações 

disciplinares, conforme visto anteriormente, prejudicando a identificação das causas 

e dos fatores associados aos erros.  

Investigação realizada por Womer et al. (2002) revelou que o número de 

notificações aumentava conforme a equipe ia se sentindo mais confiante de que o 

objetivo institucional não era o de punir o profissional, mas o de melhorar o sistema 

e os processos. 

No contexto da UTI investigada, os erros potenciais também não são 

comunicados, conforme afirmado pela gerente de serviço da enfermagem: 

 

“Na verdade os erros existem, mas quando não tem nenhuma 
consequência às vezes não é nem comunicado porque o pessoal 
[equipe de enfermagem] não dá tanta importância a isso, ou não 
considera como se fosse um erro [...] “ (GS) 

 

Os erros potenciais são considerados erros de medicação, uma vez que, em 

um sistema eficiente e seguro, é possível identificar a presença de problemas no 

decorrer dos processos de maneira a impedir que cheguem até o paciente. Embora 

passíveis de prevenção, os erros potenciais ocorrem com frequência nos serviços de 

saúde, devendo estes também ser notificados. 

Vincent (2009) afirma que nenhuma instituição estará segura se esta não 

possuir um sistema de relato efetivo. Para o autor, a notificação dos erros potenciais 

é fundamental, pois serve como um aviso sobre os riscos e permite atitudes pró-

ativas em relação à segurança e à prevenção de futuros acidentes, ao mesmo 

tempo em que serve como um lembrete constante aos profissionais sobre os perigos 

que estão presentes nos ambientes assistenciais. 
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 Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração pelo hospital 

do estudo diz respeito à ausência de análise dos erros na UTI investigada, fato este 

que contribui com o sentimento de “impotência” da equipe, conforme verbalizado 

pela enfermeira e gerente de serviço: 

 

“Não tem um levantamento do que aconteceu, leva só em 
consideração, funcionário errou. Ele vai ser orientado a prestar 
mais atenção, mas é só isso que está acontecendo hoje.” (GS) 

 

Condições latentes preparam o terreno para os acidentes, pois criam as 

condições nas quais os erros e as falhas podem ocorrer. Uma avaliação mais 

detalhada das suas causas revela uma série de eventos e o abandono de práticas 

seguras, as quais são influenciadas pelo ambiente e pelo contexto organizacional 

(VINCENT et al., 1998; REASON, 2000). 

Teixeira e Cassiani (2010) identificaram um total de 70 erros de medicação 

em uma unidade de clínica médica de um hospital universitário do interior de São 

Paulo e, por meio do método de análise da causa raiz, as autoras detectaram os 

fatores que contribuíram para a ocorrência dos incidentes. Segundo as 

pesquisadoras, o método deveria ser adotado por todas as instituições de saúde, 

visto que sua proposta não se resume, unicamente, à identificação das causas 

raízes, mas de tornar claro o que de fato ocorreu a fim de que recomendações 

sejam feitas para evitar que novos episódios venham a acontecer. 

Vê-se que a UTI carece de políticas de segurança sistematizadas que visam à 

prevenção de danos e à correção dos erros quando estes ocorrem. Uma das formas 

com que a equipe lida com estas situações é por meio de conversas informais feitas 

pela chefia de enfermagem com os envolvidos nos incidentes, quer seja 

individualmente ou em grupo: 

 

“ [...] ela [supervisora] chamou o próprio funcionário e conversou 
com ele [...] ela [supervisora] chega diretamente na pessoa e fala.” 
(T) 
 
“ [...] uma vez ocorreu um erro e a supervisora juntou a turma da 
manhã e da noite e expôs o que havia acontecido e pediu que 
não acontecesse mais. Mas ela chamou as duas equipes que 
praticamente estavam envolvidas [...] ” (T)  
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Diante de um erro, o profissional, geralmente, vivencia sentimentos de pânico, 

desespero, preocupação, culpa, vergonha, medo, insegurança, e a oportunidade de 

ser ouvido sobre o ocorrido proporciona alívio de seu sofrimento e a situação passa 

a ser melhor elaborada (SANTOS et al., 2007).  

Apesar das conversas informais ajudarem a minimizar esses sentimentos, 

elas não resolverão o problema e tampouco reduzirão os erros de medicação. 

Recomenda-se que estratégias mais sistematizadas sejam elaboradas, implantadas 

e avaliadas continuamente por toda a equipe de saúde e pelos líderes e gestores. 

Uma proposta viável é a instituição de uma comissão multidisciplinar de segurança, 

a qual tem por objetivo promover um ambiente livre de punição e favorecer a 

notificação dos erros de medicação de maneira voluntária e anônima por todos os 

profissionais envolvidos nos processos, com o intuito de identificar suas causas e de 

propor medidas de prevenção mais seguras.  

Por conseguinte a ausência de políticas de gerenciamento de riscos na 

instituição pode contribuir com o sentimento de “impotência” na medida em que os 

profissionais deixam de acreditar que mudanças irão ocorrer a partir de seus relatos, 

uma vez que não há análise dos fatores causais no hospital investigado, 

impossibilitando o conhecimento dos verdadeiros motivos dos erros. Neste cenário, 

as falhas latentes permanecem no ambiente assistencial, mantendo-o inseguro, 

tanto para profissionais como para pacientes. 

Ainda, a ausência dessas políticas favorece a manutenção da cultura punitiva, 

a qual impede que os profissionais se sintam seguros para relatar as falhas 

ambientais que, segundo as equipes, poderiam contribuir com a ocorrência dos 

erros de medicação. Para “driblar” este campo minado, os profissionais passam a 

adotar medidas inseguras por meio dos improvisos (COHEN, 2007), conforme 

discutido anteriormente. 

 Em relação à categoria, “Percebendo falta de motivação da equipe de 

enfermagem”, a enfermeira afirma: 

 

“Mas também acho que tem a desmotivação. São [técnicos de 
enfermagem] muito desmotivados [...] “ (E) 

 

Pode-se pensar que a desmotivação da equipe de enfermagem tem forte 

relação com as pressões administrativas, como visto anteriormente, e com o medo 
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da punição diante dos erros de medicação, cujos fatores de risco são multifatoriais. 

Sobre estas questões, o enfermeiro desabafou: 

 

“ [...] então ele [técnico de enfermagem] vai se sujeitar a trabalhar 
dobrado, porque [...] Porque se ela não se sujeita, outro vem e se 

sujeita. Porque no final do mês, você tem que por o pão na 
mesa.” (E) 

 

 Bezerra et al. (2010), em entrevista realizada com enfermeiros de um hospital 

de Aracajú, identificaram que 60% dos profissionais não consideravam suas equipes 

motivadas e relacionaram o problema à forma de organizar o ambiente de trabalho, 

aos baixos salários, à carga horária de trabalho aumentada e à carência de cursos 

de capacitação. Resultados estes semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. 

A somatória dos fatores como complexidade da assistência, escassez de 

funcionários, sobrecarga de trabalho, baixos salários, desmotivação e medo das 

ações disciplinares, pode, certamente, contribuir com o sentimento de impotência 

dos profissionais e, consequentemente, aumentar os riscos de erros de medicação, 

repercutindo nos resultados de qualidade almejados. 

 É preciso que os administradores, gerentes e supervisores revejam as 

políticas internas de suas empresas e que adotem estratégias de promoção à 

motivação profissional de modo a favorecer a qualidade e a segurança assistencial 

oferecida aos pacientes. 

Tendo todas essas questões em vista, o relatório americano “Keeping patients 

safe: transforming the work environment of nurses” afirma que nenhuma medida 

isolada pode manter os pacientes seguros, uma vez que vários fatores presentes 

nos processos e diversos componentes do sistema criam situações que alimentam 

os erros nos ambientes de trabalho dos enfermeiros. Por isso o relatório cita 

algumas estratégias que devem ser tomadas pelas instituições com o propósito de 

diminuir, substancialmente, as oportunidades para os erros e, assim, melhorar a 

segurança do paciente. São elas: (1). Mudanças na gestão e na forma de liderança 

dos hospitais; (2). Mudanças na força de trabalho; (3). Mudanças nos processos e 

na organização do trabalho; (4). Mudanças na cultura organizacional (PAGE, 2004). 

Sem estas mudanças nas políticas e na forma de gerenciamento do cuidado, 

não haverá oportunidade para aprendizagem e os hospitais estarão fadados a 

permanecerem inseguros para sempre. Nesta perspectiva, o paciente, cuja vida é 
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confiada às mãos dos profissionais da saúde e cuja expectativa é a de receber o 

melhor atendimento possível, terá sua segurança comprometida.  

 

 

 5.5 Tema E: Convivendo com os improvisos no dia-a-dia do trabalho 

 

 

 O quinto tema foi obtido por meio da compilação de duas categorias: Falta de 

verba/espaço físico favorecendo os improvisos e Percebendo que improvisos são 

necessários para medicar o paciente. 

Os seres humanos são muito adaptáveis e, em grande parte, desenvolvem 

hábitos bons ou ruins, de acordo com o ambiente ético que os cerca (VINVENT, 

2009).  

Neste contexto, os profissionais de saúde improvisam suas práticas por vários 

motivos sendo que, em muitos casos, eles percebem o próprio sistema como uma 

barreira para o atendimento eficiente ao paciente. No entanto, embora os improvisos 

possam economizar tempo, também podem ter consequências terríveis 

(MARYLAND, 2002). Sobre este tópico, a enfermeira colocou: 

 

“Bom, é assim, cada um vai se adaptando, né. No que tá ali dentro. 
Dentro da realidade [...] ” (E)  

 

Falhas nos sistemas favorecem os improvisos pelos profissionais os quais, 

pensando em atender às necessidades dos pacientes, violam normas e rotinas e 

seguem atalhos de modo que o cuidado seja prestado. Porém esta prática pode 

tornar o sistema ainda mais perigoso. 

Entende-se por improvisos as mudanças ocorridas no modo de realizar uma 

das etapas do processo ou à maneira com que uma nova etapa é adicionada 

(HASSAN et al., 2010). 

Em relação à necessidade de improvisação para resolver os problemas 

relacionados aos espaços, a qual gerou a categoria, “Falta de verba/espaço físico 

favorecendo os improvisos”, duas questões foram apontadas pelos participantes: 

uma dizia respeito ao tamanho da mesa de cabeceira do paciente, problema este 

citado por apenas um técnico de enfermagem, e o tamanho das gavetas destinadas 
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ao acondicionamento de materiais no balcão de preparo dos medicamentos. A fala 

abaixo evidencia a primeira questão: 

 

“Eu acho que é mais, assim, é uma bancadinha em cada leito [se 
referindo à mesa de cabeceira]. Às vezes não tem um espaço [...] 
Muitas vezes a gente acaba pondo a bandeja em cima do 
paciente porque às vezes, no criado mudo que a gente tem, tem 
sempre uma coisa ou outra, então não tem onde colocar [...] ” (T) 

  

Não obstante, a fala da técnica de enfermagem apresentada abaixo contradiz 

a de seu colega de trabalho: 

 

“Geralmente, a mesinha tem que deixar livre em cima. Só fica o 
termômetro, copo, uma seringa, só.” (T) 

 

A Figura 40 ilustra o local destinado ao apoio da bandeja para a 

administração de medicamentos, na beira do leito do paciente. 

 

 

Figura 40 - Mesa de cabeceira destinada ao apoio da bandeja para a administração 

de medicamentos 
 

Apoiar a bandeja sobre o paciente deve ser vista como um ato inseguro, pois 

favorece a infecção se se considerar que ela é um veículo de transmissão de 

microorganismos patogênicos. 

 As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes 

e sua prevenção e seu controle envolvem medidas de qualificação da assistência. 
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Neste sentido, todos os profissionais da saúde devem ser diligentes quanto às 

práticas de prevenção e de controle de infecção (BRASIL, 1998; POTTER; PERRY, 

2009). 

 A bandeja deve ser sempre apoiada sobre a mesa de cabeceira em 

detrimento do leito e/ou do paciente. Para que isto seja possível, a equipe de 

enfermagem deverá estar, continuamente, organizando o ambiente de trabalho, de 

modo a manter a mesa livre de materiais e de equipamentos desnecessários e 

procedendo à limpeza concorrente, por meio da utilização de produtos desinfetantes 

aprovados pelo Ministério da Saúde e/ou álcool a 70%, com o propósito de evitar a 

transmissão de infecção aos pacientes. 

 A segunda questão dizia respeito ao acondicionamento inadequado de 

materiais na gaveta do balcão de preparo dos medicamentos. Percebe-se, por meio 

da fala da gerente de serviço de enfermagem, que o problema está relacionado à 

falta de espaço existente dentro das gavetas em relação à quantidade de materiais 

necessários para o atendimento aos pacientes da UTI: 

 
“Eu acho que o espaço é pequeno pelo tanto de materiais que 
eles [técnicos de enfermagem] têm lá, então eles acabam 
armazenando de forma errada. Aquele elastiquinho, eu já falei 
tantas vezes em todos os setores. Porque aí eles apertam e 

contaminam todo o material. Mas é por causa do espaço e 
amarrando eles ficam mais organizados.” (GS) 

 

Quando questionados sobre a maneira com que os dispositivos intravenosos 

eram acondicionados dentro da gaveta, a técnica de enfermagem confirma: 

 

“Improvisado, né!” (T) 

   

 Para os sujeitos do estudo, alguns fatores contribuem com os improvisos, 

como, por exemplo, a falta de verbas e de espaço físico. A Figura 41 ilustra o 

problema: 
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Figura 41 - Dispositivos intravenosos presos com elástico dentro da gaveta 

  

Conforme observado na figura anterior e com base na explicação da 

enfermeira e gerente de serviço da enfermagem, a utilização de elásticos com o 

objetivo de manter os dispositivos intravenosos agrupados deve ser visto com 

cautela e, portanto, como uma prática insegura, visto que o elástico pode 

comprometer a integridade da embalagem e contaminar o material. 

 A inserção de agulhas contaminadas diretamente na corrente sanguínea do 

paciente pode levar à transmissão de diversos tipos de patógenos, resultando em 

eventos adversos significativos, como abscessos e reações tóxicas, ou até mesmo 

em morte (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010b). 

 De acordo com as recomendações da OMS, a equipe de saúde deve sempre 

inspecionar a embalagem do material para se certificar de que a barreira protetora 

não foi violada e, na presença de rupturas na embalagem, o material deverá ser 

descartado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010b). 

 Sendo assim, a equipe de enfermagem deve estar sempre atenta à 

integridade e ao prazo de validade dos materiais que serão utilizados nos pacientes, 

de modo a evitar erros na assistência, os quais podem prolongar o tempo de 

hospitalização do doente e aumentar os gastos para a instituição. 

 Dentre os improvisos “permitidos” no sistema de medicação da UTI, bem 

como nos seus processos, e que, segundo a equipe de enfermagem, são 

necessários para prestar assistência ao paciente, destacam-se: a presença de 

estoques de cloreto de potássio (KCl) dentro da unidade; a necessidade de abrir 

cápsulas e de triturar comprimidos durante o preparo dos medicamentos devido à 
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ausência de apresentações farmacêuticas na farmácia;  a necessidade de aceitar a 

inserção de informações, à lápis, na prescrição. Estes improvisos geraram a 

categoria “Percebendo que improvisos são necessários para medicar o paciente”. 

Leite e Vila (2005) revelam em estudo que um dos maiores problemas 

vivenciados pela equipe multidisciplinar de uma UTI diz respeito à falta de recursos 

materiais (e de medicamentos) na unidade, problema este que contribui com os 

improvisos, embora isto nem sempre traga benefícios para os pacientes. 

Pesquisa conduzida por Koppel et al. (2008) em um hospital acadêmico de 

nível terciário americano detectou um total de 15 improvisações as quais estavam 

relacionadas com a estrutura e a forma de organizar o trabalho. Para os 

investigadores, os improvisos podem resultar de uma ou de diversas causas e estas 

podem estar associadas a múltiplos improvisos, resultando em aumento dos riscos 

de erros.  

Neste contexto, os estoques de medicamentos são mantidos na UTI devido 

ao sistema de medicação do hospital, embora os profissionais da enfermagem 

precisem sair da unidade, com frequência, para buscar os medicamentos na 

farmácia a qual é distante do setor, conforme discutido anteriormente. 

Para “driblar” o problema das longas distâncias percorridas durante os 

plantões, o qual resulta na ausência do profissional na unidade e em perda de tempo 

para a prestação do cuidado e porque, em muitas situações, os pacientes requerem 

intervenção imediata, os profissionais optaram por manter os estoques de KCl 

dentro da unidade. 

Exemplo de improvisos semelhantes a estes pode ser observado no estudo 

realizado por Guedes, Lima e Assunção (2005), no qual, diante de perturbações 

causadas pela não disponibilidade do medicamento no horário da administração, 

auxiliares de enfermagem de um hospital geral tomavam medicamentos 

emprestados dos estoques informais existentes dentro do setor.  

Pesquisa revela que os estoques de medicamentos não emergenciais ainda 

são frequentes nos hospitais e que esta prática tem contribuído com a ocorrência de 

números elevados de erros de medicação (MIASSO et al., 2006a).  

 No entanto o maior desafio da UTI investigada é em relação aos estoques de 

soluções concentradas de eletrólitos dentro da unidade, como é o caso das ampolas 

de KCl. Embora esta não seja utilizada nas situações de emergências clínicas, a 
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solução é mantida na UTI devido ao elevado número de pacientes infartados que 

são internados no setor.  Nestes casos, o médico solicita, no momento da 

internação, o início da infusão contínua de soro intravenoso contendo KCl. Abaixo, 

segue a justificativa para a manutenção desses estoques, segundo a gerente de 

serviço da enfermagem: 

 

“O nosso índice de infartados é muito grande e é o que eles 
[médicos] acabam entrando, é soro com potássio, é mais ou 
menos uma rotina de todos os médicos. Internou lá é soro com 
eletrólitos, que é o soro basal, que eles falam. Então é por isso que 
acabam mantendo estoque.” (GS) 

 

 Todavia este “improviso” pode, sem dúvidas, contribuir com a ocorrência dos 

erros de medicação. Phillips e colaboradores (2001), em estudo retrospectivo, 

identificaram um total de 5.366 erros de medicação entre os anos de 1993 e 1998, 

dos quais 270 resultaram em morte do paciente. Destes, 14 envolveram a 

administração de KCl em detrimento de furosemida, heparina ou cloreto de sódio, 

medicamentos estes também mantidos em esquema de estoque na UTI investigada. 

Segundo a OMS (2007), uma das nove soluções envolvendo a segurança do 

paciente diz respeito ao controle rigoroso de soluções concentradas de eletrólitos 

nas enfermarias. Pesquisadores recomendam a sua retirada das unidades de 

internação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007; LEAPE, 2009), ou que sejam 

acrescentados rótulos extras e diferenciados para alertar os profissionais durante o 

seu manuseio. 

Kane-Gill e Weber (2006) também sugerem a implantação de farmácias 

satélites como estratégia para minimizar os estoques de medicamentos nas 

enfermarias. De acordo com os pesquisadores, o estabelecimento dessas farmácias 

reduzirá o tempo de processamento dos pedidos deles, além de disponibilizar 

informações sobre os fármacos e recursos clínicos aos profissionais em um local 

mais acessível. 

 A necessidade de abrir cápsulas durante o preparo das doses também foi 

considerada um improviso necessário para a medicação dos pacientes, problema 

este relacionado com a ausência de formas de apresentações farmacêuticas 

diversas dos medicamentos na farmácia, resultando em desperdícios e em aumento 
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dos gastos para a instituição, além de favorecer os erros durante o preparo das 

doses: 

 

“Isso acontece muito. Eles [médicos] passarem um tanto de 

miligramas, mas não tem na farmácia e vai vir com uma 
quantidade maior! De miligramas maior!” (T) 
 
“Às vezes, assim, tem que quebrar. Quebrar comprimido para dar. 
Porque se não você dá uma quantidade maior, uma dosagem 
maior.” (T) 

 
“Então, é que nem a gente falou aquele dia do Clexane que era de 
sessenta. Às vezes, o médico pedia de quarenta ou de vinte, e 
tinha que desprezar. Isso acabava fazendo aqueles hematomas 
no paciente [...]” (T) 

 

A realidade de muitos hospitais brasileiros favorece a ocorrência de erros de 

medicação por não adotarem o sistema de dispensação e de distribuição por dose 

unitária, situação esta que obriga a equipe de enfermagem a se responsabilizar pela 

reconstituição dos medicamentos antes de serem administrados, principalmente nos 

casos de pacientes portadores de sondas enterais.  

Pelliciotti e Kimura (2010), em investigação realizada em três UTIs de um 

hospital privado de São Paulo, detectaram frequência de 10,7% de erros de 

medicação relacionados à forma de apresentação dos medicamentos, sendo este 

um dos eventos mais recorrentes. 

Miasso et al. (2006a) identificou a ausência de formas farmacêuticas diversas 

como um fator de risco para a ocorrência de erros durante o preparo dos 

medicamentos, obrigando a equipe de enfermagem a abrir  as cápsulas de 

omeprazol para passá-las através das sondas enterais, assim como identificado na 

UTI investigada. 

Alguns dos medicamentos padronizados pela farmácia são obtidos em 

apenas uma forma de apresentação, como são os casos do omeprazol por via oral, 

do gastrium e do floratil, todos na forma de cápsula (FIGURA 42). 
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Figura 42 - Medicamentos disponíveis na farmácia apenas na forma de cápsula  

  

 “A farmácia não disponibiliza todas as doses, né, e daí a gente 
acaba tendo que, né, adaptar.” (T) 

 
“Negativo, como eu já aprendi com você, é misturar os 
comprimidos ali, cápsula [...] Abrir. O que a gente sabe que não 
pode, mas tem que fazer, porque o paciente está com sonda. 
Não tem outro jeito [...]” (T) 

 
“ [...] a gente abre a cápsula do paciente.” (T) 

 
“ [...] Aqui, no caso, a gente improvisa [...]” (T) 
 

A equipe de enfermagem também se vê na necessidade de triturar os 

comprimidos para, em seguida, diluí-los, geralmente em água, e passá-los através 

da sonda enteral. Os profissionais do hospital têm o hábito de misturar os 

medicamentos sólidos em um mesmo recipiente antes de sua administração e é 

sabido que esta prática é um fator de risco para a ocorrência de interações 

medicamentosas importantes e que podem causar a obstrução da sonda e reações 

adversas significativas, principalmente se o profissional não tiver o cuidado de lavá-

la após o procedimento (HEYDRIC; HEINECK; BUENO, 2009).  

O processo de trituração e de solubilização de formas farmacêuticas sólidas 

orais pode gerar problemas como a destruição do revestimento de proteção dos 

medicamentos de liberação entérica ou controlada ou até mesmo o entupimento da 

sonda, resultando em aumento no risco de morbimortalidade e, também, nos custos 

referentes ao tratamento medicamentoso (VAN DEN BEMT et al., 2006).  

 Há de se considerar, igualmente, que nem sempre a água potável comum é o 

diluente mais indicado para o preparo dos medicamentos, visto que pode haver 

incompatibilidades químicas que podem decorrer da combinação de sólidos 
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dissolvidos presentes nela e dos fármacos que estão sendo acrescentados, 

resultando em precipitação, em mudanças na coloração e, em alguns casos, em 

efervescência (ANSEL, 2000). 

 Pesquisa realizada por Heydric, Heineck e Bueno (2009), a qual visou o 

acompanhamento de 60 auxiliares de enfermagem durante o preparo e a 

administração de medicamentos através de sondas para alimentação, detectou que 

41 profissionais misturaram mais de um medicamento durante o preparo e a 

administração dos medicamentos. 

Métodos incorretos de preparo e de administração de medicamentos por 

sondas enterais podem resultar em obstrução do tubo, reduzir a eficácia da 

terapêutica medicamentosa, aumentar o risco para os eventos adversos ou 

favorecer a incompatibilidade entre medicamentos. Desta maneira, é preciso que, 

antes de um medicamento sólido ser administrado através da sonda, que os 

profissionais da saúde considerem a possibilidade de manipulá-lo durante o preparo 

(ex. triturar comprimidos e drágeas e/ou abrir cápsulas) (WILLIANS, 2008). 

 Por conseguinte, administrar medicamentos corretamente aos pacientes é 

tarefa que compete à equipe de enfermagem, que representa importante barreira 

para interceptação de erros. Entretanto, é preciso que os profissionais estejam 

respaldados técnica e cientificamente para a realização de uma prática segura e 

eficaz de administração da farmacoterapia. Ações multidisciplinares integradas, 

envolvendo enfermeiros, farmacêuticos, médicos e nutricionistas, promovem a 

correta aplicação da terapia medicamentosa principalmente em pacientes com 

utilização de sondas gástricas ou entéricas (VAN DEN BEMT et al., 2006).  

Estas recomendações devem estar contidas nos manuais e nos protocolos 

assistenciais da unidade de modo a uniformizar e a sistematizar a prática da 

enfermagem, com o propósito final de minimizar os eventos indesejáveis associados 

a técnicas de preparo e de administração de medicamentos não embasadas em 

evidências científicas.  

A equipe de enfermagem também deve estar inserida em programas de 

educação continuada e permanente, de modo a melhorar as habilidades e 

competências voltadas para a segurança do paciente na terapêutica 

medicamentosa, e suas atividades devem estar sendo supervisionadas, 

continuamente, pelo enfermeiro, mas dentro de uma cultura não punitiva. 
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Em relação à presença de informações a lápis nas prescrições, a Figura 43 

evidencia outro tipo de improviso bastante comum nos hospitais, principalmente no 

período noturno, quando os médicos se encontram repousando. Nestas situações, a 

equipe de enfermagem se vê na necessidade de acatar a prescrição que é passada, 

na maioria das vezes por telefone, de modo que o paciente não deixe de receber o 

medicamento necessário para o seu tratamento. Todavia este tipo de prescrição 

também está associado aos de erros de medicação. Sobre esta questão, o médico 

afirmou: 

 

“Isso às vezes acontece à noite, quando pede pra fazer uma 
medicação, a enfermagem anota e checa. De manhã cedo, o 
médico passa à caneta as medicações que foram feitas.” (M) 

   

 

Figura 43 - Inserção de informações a lápis na prescrição pela equipe de 

enfermagem 
 

 As prescrições a lápis, no caso do hospital investigado, estão relacionadas às 

ordens verbais que são dadas, via telefone, no período noturno. Todavia, dentre os 

erros de medicação notificados na Food and Drug Administration (FDA) desde 1997, 

vários estiveram relacionados com a prescrição verbal, principalmente quando havia 

medicamentos com nomes parecidos.  

 Neste contexto, o hospital deve elaborar políticas que visem excluir essa 

prática do ambiente assistencial em favor da segurança do paciente e, nas situações 

de emergência, desenvolver protocolos bem definidos para a utilização da 

prescrição verbal como, por exemplo, repetir claramente o nome e a dosagem do 

medicamento e solicitar que o prescritor soletre o nome do medicamento 

corretamente (THE JOINT COMMISSION, 2001). 

 Para reduzir os riscos associados a este tipo de prescrição, a National 

Coordinating Council for Medication Error and Prevention (NCC MERP) recomenda 

que as prescrições verbais sejam limitadas às situações emergenciais nas quais  a 

prescrição por escrito ou por via eletrônica é inviável. Segundo a comissão, as 

instituições de saúde devem, no entanto, estabelecer políticas e diretrizes para a 
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elaboração destas prescrições. Dentre estas, destacam-se (NATIONAL 

COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION REPORTING AND PREVENTION, 

2006): 

 Descrever as limitações e/ou proibições para o uso das prescrições 

verbais; 

 Prover mecanismos de validação/autenticação da prescrição junto ao 

prescritor; 

 Listar os elementos que deverão ser incorporados na prescrição verbal; 

 Descrever as situações em que as prescrições verbais poderão ser 

utilizadas;   

 Prover protocolos para a elaboração de prescrições verbais claras e 

efetivas. 

  

 Mas, segundo a técnica de enfermagem: 

 

“Mas o treinamento que a gente teve passaram para gente que não 
pode, que é proibido, que a gente não pode. Ao mesmo tempo 
que o médico falou para fazer, aí ele fala que não era aquilo, a 
responsabilidade vai ser nossa.” (T) 

 

Verifica-se que a equipe tem sido orientada quanto às prescrições verbais, 

por estas serem consideradas uma prática insegura. Segundo o Conselho Regional 

de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP), prescrições a lápis não têm 

respaldo legal e devem ser abolidas da prática assistencial (CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM, 2004).  

Tendo isto em vista, os sistemas de medicação existentes nos serviços de 

saúde não devem permitir que esta prática exista, pois favorece a ocorrência de atos 

inseguros por parte dos profissionais, favorecendo a ocorrência de erros de 

medicação. 

 Improvisos são comuns em sistemas complexos e, geralmente, favorecem 

práticas inadequadas e não baseadas em evidências, como forma de driblar as 

falhas existentes no ambiente assistencial e nos seus processos. Ainda, as pessoas 

acabam se acostumando com os improvisos, que geram, nos profissionais, um falso 

sentimento de confiança e de segurança, transformando-os em rotina. Estes 

aspectos, em conjunto, tornam o ambiente assistencial inseguro e propenso a erros 
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de medicação, havendo a necessidade de repensar os atuais ambientes 

assistenciais em favor da segurança do paciente na administração de 

medicamentos. 

 

 

5.6 Tema F: Vislumbrando possibilidades de mudanças no ambiente 

assistencial 

 

 

 O sexto e último tema foi obtido por meio do agrupamento de três categorias: 

Identificando possibilidades de mudança em curto prazo; Identificando possibilidades 

de mudança em médio prazo; Identificando possibilidades de mudança em longo 

prazo. 

No setor médico-hospitalar, o atendimento é uma área extremamente variada 

e as causas de iatrogenias, bem como as soluções associadas a estas, são 

diferentes de acordo com os processos que forem analisados (VINCENT, 2009). 

Com base neste raciocínio, algumas das fotografias que representavam os 

problemas existentes no ambiente assistencial da UTI, onde ocorrem os processos 

de preparo e de administração de medicamentos, foram apresentadas para os 

profissionais da UTI com o intuito de fazerem refletir sobre os aspectos que 

favorecem a segurança no ambiente assistencial ou que, ao contrário, podem 

predispô-los aos atos inseguros.  Outrossim, foram estimulados a identificar 

estratégias de mudanças em favor da segurança do paciente na terapêutica 

medicamentosa, tendo por base as discussões provenientes da observação das 

imagens. 

Por conseguinte os participantes do estudo apontaram 30 mudanças 

potenciais a serem implantadas no sistema de medicação da UTI, assim como nos 

processos, nas práticas, nas políticas e no ambiente assistencial, conforme 

observado no Quadro 9. 
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POTENCIAIS MUDANÇAS SUGERIDAS PELA EQUIPE DA UTI 
 

 
Curto Prazo 

 
Médio Prazo Longo Prazo 

Providenciar material para 
consulta aos medicamentos 

Reorganizar os espaços Prescrição digitalizada 

Disponibilizar DEF on-line Trocar a pia por outra maior 
Separar o balcão de 
preparo dos medicamentos 
do posto de enfermagem 

Padronizar os nomes dos 
medicamentos pela 
denominação genérica 

Reposicionar os tambores 
para lixo e o descarpack no 
posto de enfermagem 

Mudar a nomenclatura dos 
medicamentos diretamente 
no sistema 

Realizar os treinamentos 
dentro da própria UTI 

Aumentar o número de 
gavetas 

Colaboração dos 
laboratórios em relação à 
semelhança entre ampolas 

Rever os horários dos 
treinamentos 

Padronizar as diluições e as 
sedações 

Dispensar medicamentos 
líquidos na dose unitária 

Incluir a participação do 
profissional nos 
treinamentos no banco de 
horas 

Elaborar as prescrições 
durante a noite 

Rever a manutenção das 
bisnagas de medicamentos 
na unidade 

Rever o tamanho das fitas 
plásticas 

Enfermeiro realizar o 
aprazamento dos 
medicamentos 

Farmácia dentro do 
hospital 

Codificar a cor das ampolas 
destinadas às urgências 

- - 

Substituir o DEF pelo 
dicionário terapêutico da 
Guanabara 

- - 

Acrescentar divisórias 
dentro das gavetas de 
materiais 

- - 

Acondicionar as insulinas 
dentro de um frasco na 
geladeira 

- - 

Azulejar a parede do balcão 
de preparo dos 
medicamentos 

- - 

Estimular a pró-atividade da 
equipe 

- - 

 

Quadro 9 - Identificação das potenciais mudanças a serem implantadas na UTI 
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 Observa-se no Quadro 9 que a técnica da Foto elicitation foi eficiente na 

evocação de idéias para a promoção de um ambiente seguro, tanto para os 

profissionais como para os pacientes. A técnica permitiu que os participantes, ao 

visualizarem as imagens e refletirem sobre o dia-a-dia no trabalho, repensassem 

estratégias futuras para melhorar os aspectos de segurança no sistema de 

medicação como um todo e nos seus processos. 

Estudo conduzido por Luther et al. (2002) em hospital pediátrico no Texas 

envolveu a participação direta dos profissionais da saúde na identificação dos 

problemas existentes no sistema e nos seus processos e na detecção de sugestões 

de mudanças, tais como: padronizar protocolos e equipamentos, viabilizar e 

fortalecer o papel das lideranças locais, aumentar o número de profissionais 

assistenciais e proporcionar mais educação continuada/permanente.  

Investigação liderada por Sauberan et al. (2010) revelou que a colaboração 

conjunta da equipe multidisciplinar em relação ao sistema de medicação daquele 

hospital auxiliou a farmácia a identificar, a resolver e a prevenir erros de medicação 

associados ao acondicionamento e à rotulagem inadequada de medicamentos, ao 

sistema de distribuição, ao conhecimento insuficiente dos profissionais e à 

documentação da administração das doses. Os resultados desta pesquisa 

demonstram a importância da participação dos profissionais na linha de frente do 

atendimento na identificação de problemas reais e potenciais no ambiente 

assistencial, bem como nos seus processos, e na tomada de decisão voltada aos 

aspectos de segurança na administração de medicamentos. 

 O Quadro 10 também revela sugestões de mudanças mais simples e que não 

necessitarão de recursos financeiros (tais como rever os horários de treinamento da 

equipe; mudar a forma de acondicionar os frascos de insulina na geladeira; 

reposicionar os recipientes para descarte de lixo; realizar as prescrições durante a 

noite), assim como mudanças mais amplas, as quais necessitarão de investimentos 

em recursos humanos, materiais e financeiros (como padronizar os nomes dos 

medicamentos pela denominação genérica; rever o tamanho das fitas plásticas 

destinadas à dispensação dos medicamentos; codificar as cores das ampolas 

destinadas ao atendimento de urgências e de emergências; azulejar a parede do 

balcão de preparo dos medicamentos e trocar a cuba da pia). Os depoimentos, a 

seguir, ilustram algumas destas propostas:  
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“A prescrição devia ser feita à noite. À noite, se fosse eletrônico, 
melhor ainda. Imprimiria a noite, fazia as alterações necessárias, o 
enfermeiro da noite colocaria o horário e faria o pedido à noite. 
Porque os meninos de manhã ficam sentados digitando, de manhã a 
dinâmica é outra, é muito corrido, e ele sai da assistência e a 
medicação é liberada duas horas da tarde. Para este mesmo 
funcionário conferir aquelas duas cestas de medicação, fita por 
fita, ele fica estressado porque já é uma e meia da tarde e ele não 
almoçou, não fez o horário de almoço, aí, sabe, acho que iria evitar 
muitas coisas. Pelo menos aqui na UTI, se mudasse, facilitaria 
para o pessoal do dia.” (E) 
 
“A medicação de urgência devia ser codificada por cor, devia ser, 
por exemplo, assim, de todas as marcas, assim, adrenalina azul, ou 
com a ponta azul, atropina verde, cada laboratório faz de um jeito. A 
maioria delas já tem a mesma cor, tudo escura.” (M) 

 
“Trabalhar com padronização, que eu acho que é um pouco mais 
fácil para gente. Que a gente sabendo que é com aquilo que a 
gente vai trabalhar, não tem como, né. Aí, quer dizer, se a equipe se 

padronizar, o médico vai ter que se adaptar a padronização do 
hospital.” (T) 

 
“Eu acho, por exemplo, o tamanho padrão do saco. Tem um 
comprimido de Capoten para o paciente às duas horas, vem um 
comprimido neste saco desse tamanho [ênfase]! É o tamanho 
padrão deles, então vem um comprimidinho na fita grande. 

Quando vem bastante medicamento e no meio tem comprimido, 
ai fica difícil estar procurando.” (T) 

 

 

Com relação às intervenções classificadas como sendo de “curto prazo”, a 

substituição do DEF por outro livro foi sugerida pelo médico intensivista da UTI, visto 

que a falta de DEF atualizado e em bom estado de conservação foi um dos 

problemas mais citados durante os GFs: 

 

“O DEF eu acho uma publicação muito falha pra consultar. 
Existe o dicionário terapêutico, muito melhor, é tudo consultado 
por sal. É um resumo da farmacologia. É da Guanabara, é ridículo 
de barato. O DEF você vai procurar, você encontra coisas 
redundantes, várias medicações com nomes diferentes, e algumas 
você não encontra quase nada, é colocado pequenininho.” (M) 

 

O dicionário terapêutico, além de possuir preço acessível, proporciona 

informações atualizadas dos medicamentos atualmente disponíveis no mercado e 

segundo a denominação genérica e a comercial. Também conta com uma breve 
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descrição farmacológica dos medicamentos e em linguagem de fácil compreensão 

por todos os profissionais da saúde. 

O dicionário obedece às normas de nomenclatura proposta pela OMS e seus 

autores possuem cautela ao introduzir nele novos fármacos, cuja liberação 

prematura possa ser modificada posteriormente, devido ao surgimento de eventos 

adversos pós-comercialização. Ainda, o livro traz consigo tópicos sobre 

nomenclatura dos fármacos proposta pela padronização das denominações comuns 

brasileiras, dentre outros assuntos de interesse para os profissionais da saúde 

(KOROLKOVAS; FRANÇA, 2011). 

 No que concerne à padronização dos nomes dos medicamentos pela 

denominação genérica, apesar de entendida como um fator de risco para a 

segurança do paciente, ela tem sido um dos maiores desafios da instituição, visto 

que tem ocorrido um número elevado de glosas por parte dos convênios médicos, os 

quais, diante de discrepâncias encontradas entre o medicamento prescrito com 

aquele dispensado pela farmácia (ainda que possuindo o mesmo princípio ativo), 

deixam de pagar o medicamento para o hospital, resultando em prejuízos financeiros 

para a instituição, conforme já discutido anteriormente. 

 Outra sugestão proposta pela equipe que merece consideração diz respeito à 

codificação da cor das ampolas destinadas às urgências e/ou às emergências. Vale 

destacar que, embora a diferenciação possa chamar a atenção do profissional, 

minimizando a oportunidade de erro, esta prática também poderá comprometer a 

segurança no preparo e na administração de medicamentos, caso a equipe confie 

apenas na cor da embalagem e deixe de conferir o rótulo. 

No que diz respeito às mudanças em médio prazo, a concentração de 

atividades dentro do posto de enfermagem foi um dos principais problemas 

identificados pela equipe nos GFs. Por conseguinte os participantes do estudo 

sugeriram reorganizar os espaços existentes na UTI, conforme comentado pela 

enfermeira e técnica de enfermagem: 

 

“Ah! É um impasse. A própria medicação que fica ali tudo 
apertadinho na gaveta, podia ir para cima, pode ser soro ali em 
cima. O prontuário pode ser distante. Poderia ser aqui, nesta 
parede.” (E) 
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“Aqui nesta parede poderia ser porque aqui tem acesso de macas do 
centro cirúrgico. Se o armário fosse aqui, ficaria disposto uma 
mesa aqui só para os médicos. Uma bancada para os médicos 
fazerem as prescrições. Porque tem bastante espaço aqui para 
reaproveitar o espaço.” (T) 

 

Estas sugestões foram apontadas pela equipe porque a sala de recepção de 

paciente é ampla, porém mal utilizada, já que, no projeto inicial da UTI, a área seria 

destinada à monitoração de pacientes que provinham do centro cirúrgico até a sua 

recuperação. Todavia, na prática, percebeu-se que a ideia não era viável e os 

pacientes que necessitavam de cuidados mais especializados e intensivos eram 

transferidos, automaticamente, para um dos leitos da UTI. Desta forma, a sala 

permaneceu sem utilidade.  

Já, muitas das mudanças propostas em longo prazo, exigirão investimentos 

financeiros, visto que, parte delas, envolverão reformas na planta física do hospital, 

como, por exemplo, separar o balcão de preparo dos medicamentos do posto de 

enfermagem. 

Vale destacar que a metodologia da pesquisa restaurativa aplicada nesta 

investigação forneceu subsídios para toda a equipe continuar identificando as falhas 

existentes no sistema de medicação e no ambiente assistencial e os instigou a 

repensarem, de maneira ininterrupta, estratégias viáveis e aplicáveis ao seu 

contexto: 

 

“Agora, com todas estas idéias que vocês [técnicos de 
enfermagem] estão tendo [...], será uma próxima proposta. Tudo 
que acontecer de erro, vocês já trazerem uma proposta para não 
acontecer isso! Vamos mudar, porque assim vocês ajudam a 
gente [enfermeiros], porque vocês estão na frente, mesmo nestes 
quase erros, vocês notificarem para terem idéias, ou vocês já 
darem a idéia!” (GS)  

 

 Percebe-se, por meio da fala da gerente de serviço de enfermagem, que há a 

intenção dos profissionais de darem continuidade ao proposto pela pesquisa e de 

tornar a metodologia empregada no estudo uma ferramenta de transformação do 

ambiente assistencial com o intuito de torná-lo mais seguro e ético, tanto para os 

pacientes como para os próprios profissionais. 

 Apesar de todas estas sugestões terem sido feitas durante a terceira fase da 

pesquisa, é preciso considerar que, após quatro meses transcorridos da Foto 
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Elicitation, já era possível observar mudanças no ambiente assistencial onde 

ocorrem o preparo e a administração de medicamentos na UTI, conforme 

apresentadas a seguir. 

 

 

5.7 Mudanças são visíveis no ambiente assistencial da UTI  

 

 

Conforme citado no início desta mesma seção, a quarta fase da pesquisa teve 

por objetivo identificar as mudanças ocorridas no sistema de medicação da UTI, no 

ambiente assistencial onde ocorrem os processos de preparo e de administração de 

medicamentos, bem como na cultura organizacional vigente na instituição. Desta 

maneira, os resultados desta fase foram apresentados mediante a comparação entre 

as fotografias obtidas durante a segunda fase do estudo com aquelas provenientes 

da quarta fase. 

Segundo a gerente de serviço de enfermagem, houve, recentemente, um 

planejamento para retomarem os treinamentos da equipe de enfermagem em 

relação aos diversos temas que envolvem a segurança do paciente. Estes 

treinamentos foram reiniciados no mês de outubro de 2010 e estavam previstos mais 

quatro deles até o final do mesmo ano. 

De acordo com a gerente, os treinamentos ocorrerão no próprio ambiente de 

trabalho, durante o plantão dos profissionais da enfermagem e durarão cerca de 30 

minutos cada, conforme sugerido pelos técnicos nos GFs. 

Em relação à codificação da cor das embalagens de medicamentos 

destinados ao atendimento de urgências e de emergências, a farmácia do hospital 

passou a comprar ampolas de adrenalina e de atropina com frascos diferentes entre 

si, conforme visualizado na Figura 44. 
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Figura 44 - Da esquerda para direita: ampolas de adrenalina e atropina diferentes 

quanto ao seu aspecto, à cor, ao tamanho e ao rótulo, após a pesquisa 
restaurativa em saúde 

  

Antes da pesquisa restaurativa, ambas as ampolas eram marrons e com 

tamanhos semelhantes, diferindo apenas no rótulo. Após a conclusão do estudo, as 

ampolas se encontravam diferentes quanto ao seu aspecto, à cor, ao tamanho e ao 

rótulo, o que facilitou sua identificação nos atendimentos emergenciais, visto que 

são mantidas em caselas, uma ao lado da outra, dentro do carro de emergência, 

minimizando a oportunidade para o erro de medicação. 

Apesar das diferenças serem significativas, estas não isentam os profissionais 

da necessidade e da responsabilidade de ler, atentamente, o rótulo do medicamento 

antes de aspirar e de administrar o medicamento no paciente.  

A organização do ambiente de trabalho, principalmente do posto de 

enfermagem, também foi uma das principais preocupações da equipe de 

enfermagem, uma vez que os materiais acondicionados nas gavetas do balcão de 

preparo foram reorganizados por meio da utilização de recipientes plásticos; os 

elásticos foram abolidos como recurso para manter os dispositivos intravenosos 

agrupados (FIGURA 45); as insulinas foram retiradas da porta da geladeira e foram 

acondicionadas em um recipiente de isopor dentro dela (FIGURA 46); a parede do 

balcão de preparo dos medicamentos foi revestida por azulejos (FIGURA 47).  
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Figura 45 - Gaveta reorganizada destinada ao acondicionamento de materiais, após 

a pesquisa restaurativa em saúde 
 

 

 

 

Figura 46 - Insulinas acondicionadas em recipiente de isopor dentro da geladeira, 

após a pesquisa restaurativa em saúde 
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Figura 47 - Parede do balcão de preparo dos medicamentos com azulejos, após a 

pesquisa restaurativa em saúde 
 

 Observa-se na Figura 45 que a gaveta está mais organizada, facilitando o 

acesso aos materiais e mantendo a integridade das embalagens por não possuírem 

mais os elásticos. 

 Na Figura 46, verifica-se que a equipe de enfermagem da UTI teve o cuidado 

de retirar os frascos de insulina da porta da geladeira, mantendo neste local, apenas 

ampolas de soro fisiológico e as bisnagas de cremes para realização de curativos. 

Todavia as insulinas foram colocadas dentro de uma caixa de isopor no interior da 

geladeira, junto a outros medicamentos, dando margem a novos fatores de risco 

para erros de medicação, pois poderá favorecer a troca entre os medicamentos. 

 É importante considerar que, em ambientes complexos, as mudanças 

ocorridas nem sempre resolverão todos os problemas de segurança, visto que novos 

incidentes poderão surgir, devendo as equipes permanecerem sempre atentas aos 

fatores causais de erros de medicação nos ambientes assistenciais e, também, 

manterem discussões frequentes sobre os aspectos que permeiam a segurança do 

paciente por meio de reuniões periódicas junto às comissões de segurança ou de 

gerenciamento de riscos do hospital. 

 A Figura 47 ilustra a parede do balcão de preparo de medicamentos com 

parede azulejada, o que favorecerá a limpeza do local e a manutenção de sua 

salubridade, minimizando os riscos de contaminação dos materiais durante o 

preparo das doses. 

 Marck et al. (2006a), em estudo realizado no Canadá e que empregou a 

abordagem restaurativa em saúde, verificou que a metodologia auxiliou a equipe do 



 
186 

            5 Resultados e Discussão 

 

hospital a repensar e a reorganizar os processos de distribuição e de estocagem dos 

materiais e dos medicamentos dentro da unidade, além de renovar o ambiente de 

trabalho dos profissionais em favor da segurança do paciente na terapêutica 

medicamentosa.  

 No que se refere às intervenções em “médio prazo”, os espaços existentes na 

UTI já estão sendo reorganizados de modo a utilizá-los de maneira mais racional e a 

viabilizar o trabalho da equipe de enfermagem durante o preparo e a administração 

dos medicamentos. A Figura 48 revela que a área destinada ao tambor para 

descarte de lixo descartável foi substituído pelo estoque de soluções intravenosas 

da unidade. Esta mudança permitiu a diminuição dos deslocamentos feitos pelos 

profissionais durante o preparo das soluções, já que, antes da pesquisa, os frascos 

ficavam estocados na sala denominada de arsenal. 

 

 

 
Figura 48 - Substituição do local destinado ao recipiente de lixo descartável por 

estoque de soluções intravenosas, após a pesquisa restaurativa em 
saúde 

  

 Conforme observado nas Figuras 48 e 49, os frascos de soluções 

intravenosas foram trazidos da sala de arsenal para o espaço, até então mal 

utilizado, abaixo do balcão de preparo dos medicamentos. 
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Figura 49 - Reorganização do local, antes mal utilizado, destinado ao 
acondicionamento de frascos de soluções intravenosas, após a 
pesquisa restaurativa em saúde 

  

 Outra alteração realizada no ambiente após a pesquisa restaurativa foi com 

relação ao reposicionamento do recipiente de descarte de material pérfuro-cortante, 

o qual era distante do balcão de preparo dos medicamentos, conforme observado na 

Figura 50. 

 

 

Figura 50 - Reposicionamento do recipiente de descarte de material pérfuro-
cortante, após a pesquisa restaurativa em saúde 

 

A iniciativa de trazerem o recipiente próximo ao balcão irá, possivelmente, 

minimizar deslocamentos desnecessários do pessoal da enfermagem e, mais 
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importante, irá evitar possíveis acidentes ocupacionais, visto que, durante o preparo 

dos medicamentos, o profissional necessitava caminhar do balcão até o recipiente 

para descartar os materiais. 

No que diz respeito ao reposicionamento dos tambores para descarte de lixo 

comum e hospitalar, a equipe não encontrou ainda uma solução para o problema, 

mas, segundo os participantes, os profissionais, junto à gerente de serviço, estão 

estudando o local mais adequado para reposicioná-los. 

Com relação à padronização das diluições e das sedações, já é possível 

identificar a presença de protocolos voltados para a diluição dos antimicrobianos, 

não só para a UTI investigada, mas para o hospital todo. Estes protocolos foram 

afixados nas paredes dos postos de enfermagem de todas as unidades de 

internação. 

No que diz respeito à elaboração das prescrições médicas no período 

noturno, vale destacar que alguns médicos da UTI já estão elaborando as 

prescrições durante a noite e uma enfermeira já assumiu para si a responsabilidade 

de aprazar os medicamentos prescritos para todos os pacientes, embora estas 

mudanças ainda não tenham sido institucionalizadas. 

Com relação às intervenções em longo prazo, a implantação da prescrição 

digitalizada é sem dúvida um dos maiores desafios para a maioria dos hospitais 

brasileiros devido ao elevado custo para a sua implantação e sua manutenção. No 

entanto a tecnologia não é suficiente para manter os ambientes assistenciais 

seguros se não houver mudança na cultura organizacional, a qual deve focar a 

atenção nas falhas latentes existentes nos sistemas e nos seus processos em 

detrimento do erro humano. Todavia os profissionais têm estado atentos a esta 

questão e já possuem um projeto para instituir a prescrição digitalizada no hospital. 

Mudanças nos processos são difíceis e requerem mudanças culturais, em 

termos ambientais, e abandono de velhos hábitos por meio do investimento maciço 

em educação e da adoção de práticas baseadas em evidências (AMALBERTI et al., 

2005; GALLESIO, 2008). 

É preciso reconhecer, no entanto, os esforços da equipe da UTI em melhorar 

o ambiente assistencial em favor da segurança do paciente, visto que mudanças 

importantes já foram e estão sendo realizadas com o propósito de tornar o ambiente 

e os processos mais simples, éticos e seguros. 
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É preciso destacar, igualmente, que, no decorrer do estudo e após 

transcorridos quatro meses da coleta de dados, houve mudanças significativas no 

que diz respeito ao modo de gerenciar a questão da segurança do paciente no 

hospital como um todo. 

Exemplo desta mudança foi a filiação da gerente de serviço da enfermagem 

do hospital à Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP) – Pólo Ribeirão Preto, em setembro de 2010. 

A gerente também teve a iniciativa de estruturar uma “Comissão de Controle 

de Segurança do Paciente” no hospital, a qual está sendo liderada por uma 

enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e que integra 

três técnicos de enfermagem de cada setor de internação e uma enfermeira 

supervisora. A primeira reunião da Comissão ocorreu no dia 01 de outubro de 2010. 

Esta proposta vai ao encontro do estudo realizado por Luther et al. (2002) 

que, junto aos enfermeiros de um hospital pediátrico, montaram uma comissão 

multiprofissional de segurança do paciente e trabalharam no sentido de mudar a 

cultura organizacional que estava presente, até aquele momento, na instituição. 

Juntos, revisaram os sistemas, simplificaram processos, investiram na formação da 

equipe e padronizaram condutas. A ação conjunta de pesquisadores-pesquisados 

resultou na diminuição dos erros de medicação naquele hospital. 

Ainda, a gerente de serviço da enfermagem implantou, na sala de descanso 

dos profissionais, uma caixa denominada “Gerenciamento de Riscos” (FIGURA 51) 

para que todos os colaboradores da instituição sejam estimulados a notificarem, de 

maneira voluntária e anônima, todos os eventos adversos ocorridos no dia-a-dia do 

trabalho e que tenham relação com a segurança do paciente. 

 

 

Figura 51 - Implantação de um sistema de notificação de eventos adversos 
voluntário e anônimo, após a pesquisa restaurativa 
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 A caixa possui uma pequena abertura na face superior, possibilitando apenas 

a entrada do papel. O local foi eleito porque é o único, no hospital, que não 

apresenta câmera de vigilância interna, o que pode favorecer a notificação dos erros 

na assistência à saúde pelos profissionais. A caixa também é mantida trancada e 

somente a gerente de serviço possui acesso à chave. 

Embora o hospital ainda não conte com um impresso próprio para esta 

finalidade, é preciso valorizar as iniciativas da equipe que tem se preocupado em 

gerenciar, de maneira mais organizada e menos punitiva, a questão dos erros 

cometidos na assistência médico-hospitalar, de modo a refletir sobre as mudanças 

que deverão ocorrer no sistema de medicação, bem como no ambiente assistencial, 

não só da UTI, mas de todo o hospital. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

 Participaram do estudo 23 profissionais da enfermagem, de um total de 27, 

dos quais cinco eram enfermeiros (18,52%), sendo um a gerente de serviço do 

hospital e 18 (66,67%), técnicos de enfermagem. A pesquisa também contou com a 

participação de um médico intensivista.  

Em relação ao sistema de medicação da UTI, este apresentou processos 

inter-relacionados os quais envolviam a influência recíproca dos vários membros da 

equipe multidisciplinar, a qual é composta por médicos, farmacêuticos e profissionais 

da equipe de enfermagem, a saber: prescrição; transcrição; dispensação e 

distribuição; preparo e administração de medicamentos. Segundo a visão dos 

participantes do estudo, estes processos apresentam aspectos que contribuem com 

a segurança do paciente no preparo e na administração de medicamentos e que, 

portanto, devem ser mantidos. Os sujeitos do estudo também identificaram outros 

aspectos que, para a equipe, são considerados fatores de risco, devendo estes ser 

(re)pensados e corrigidos de modo a minimizar os problemas existentes no ambiente 

assistencial que podem predispor aos erros de medicação e aos acidentes 

ocupacionais. 

Por conseguinte, na primeira fase da pesquisa (GF1), os participantes tiveram 

a preocupação de diagnosticar as dificuldades, os problemas e os riscos existentes 

no ambiente assistencial voltados para a segurança no preparo e na administração 

de medicamentos, bem como a de identificar as medidas facilitadoras, as quais 

foram valorizadas pelos participantes. 

O segundo momento do estudo favoreceu a reflexão acerca dos problemas 

existentes no sistema, no ambiente assistencial da UTI e na cultura organizacional, 

os quais poderiam favorecer os erros de medicação. Porém possibilidades de 

mudanças começaram a emergir, por meio da técnica da narração fotográfica, uma 

vez que a gerente de serviço, junto à investigadora, refletia sobre condições 

passadas com a finalidade de compreender a situação presente e de modo a 

repensar o futuro da organização, no que diz respeito aos aspectos de segurança. 

O terceiro momento da investigação (GF2 – Foto Elicitation) consistiu no 

reconhecimento, pelos profissionais, de que mudanças são possíveis e desejáveis 

para a promoção de um ambiente seguro tanto para pacientes como para a própria 
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equipe, e que a mobilização de todos os envolvidos no sistema e em seus processos 

é fundamental para o alcance deste objetivo. 

Por conseguinte os achados da presente investigação auxiliaram na 

compreensão das barreiras e das medidas facilitadoras voltadas para a segurança 

do paciente no preparo e na administração de medicamentos, e para a segurança da 

equipe de enfermagem, no contexto dos cuidados intensivos, por meio da obtenção 

de seis temas: Identificando o ambiente assistencial como contribuinte para a 

segurança no preparo e na administração de medicamentos; Identificando riscos no 

ambiente assistencial; Percebendo o ambiente assistencial como fator de risco para 

os acidentes ocupacionais; Tendo que conviver com o sentimento de “impotência” 

diante da cultura organizacional vigente; Convivendo com os improvisos no dia-a-dia 

do trabalho e Vislumbrando possibilidades de mudanças no ambiente assistencial. 

Os temas revelaram que, apesar do sistema de medicação e do ambiente 

assistencial da UTI apresentar problemas variados de ordem ambiental, estrutural e 

organizacional, os participantes do estudo vislumbraram possibilidades de 

mudanças futuras com o propósito de melhorar a qualidade e a segurança na 

assistência medicamentosa prestada aos pacientes. 

Tendo isto em vista, os profissionais refletiram sobre a realidade vigente, na 

instituição como um todo e na própria UTI, e repensaram estratégias mais eficazes 

para tornar o ambiente assistencial mais simples, ético e seguro. As sugestões 

foram subdivididas em intervenções de curto, médio e longo prazos, sendo que 

várias destas não necessitarão de recursos humanos, físicos, materiais e financeiros 

demasiados, como, por exemplo, a de disponibilizar o DEF on line, reposicionar os 

tambores destinados ao descarte de lixo, rever o tamanho das fitas plásticas de 

modo a facilitar a conferência dos medicamentos dispensados e reorganizar os 

espaços existentes dentro da unidade. 

Percebeu-se, por meio dos resultados obtidos, que a pesquisa restaurativa 

em saúde contribuiu para que os profissionais identificassem os aspectos existentes 

no sistema, nos processos e no ambiente de trabalho que funcionam e que, 

portanto, devem ser mantidos, assim como aqueles que comprometem a qualidade 

da assistência medicamentosa prestada aos pacientes, os quais deverão ser 

revistos e replanejados.  

No que diz respeito às técnicas de coleta de dados empregadas no estudo, a 

narração fotográfica viabilizou o envolvimento dos profissionais da enfermagem com 
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os aspectos da segurança por meio da análise crítica e reflexiva de si mesmos e de 

suas relações com os outros e com o seu ambiente assistencial. A técnica os 

instigou a corrigirem as áreas problemáticas deste complexo sistema.   

No decorrer das duas sessões de fotografias e narrativas, foi possível 

identificar a construção de um conhecimento coletivo entre a gerente de serviço de 

enfermagem e a pesquisadora enquanto ambas percorriam as áreas da unidade 

trocando visões e experiências acerca dos significados atribuídos ao fenômeno sob 

estudo. 

As imagens permitiram que os participantes descrevessem suas percepções 

a partir das experiências anteriores de modo a repensar o futuro por meio da Foto 

Elicitation. O resultado deste processo foi o apontamento de estratégias de 

mudanças. 

A partir da construção conjunta do conhecimento entre pesquisadora e 

pesquisados, os resultados obtidos nesta investigação forneceram subsídios para 

pesquisas futuras. 

 Ainda, os resultados revelaram que os problemas existentes no ambiente e 

nos processos de trabalho da UTI interferem na segurança tanto do paciente como 

do profissional, devendo a instituição rever sua forma de organizar o ambiente de 

trabalho, visto que ambientes seguros são favoráveis tanto aos profissionais quanto 

aos pacientes. 

Espera-se que a pesquisa restaurativa em saúde possa ser utilizada, 

futuramente, nos diversos contextos onde atua a equipe de enfermagem, com o 

propósito de viabilizar a segurança nos processos de preparo e de administração de 

medicamentos, a princípio, e a segurança do paciente de modo geral. 

 A presente pesquisa apresentou limitações. Não houve a participação da 

farmacêutica e tampouco das funcionárias da farmácia nos grupos focais, fato este 

que limitou as discussões sobre os problemas existentes nos processos de 

dispensação e de distribuição, tendo ficado os depoimentos limitados ao ponto de 

vista da equipe de enfermagem e do médico intensivista.  

 Outra dificuldade vivenciada pela pesquisadora esteve relacionada ao número 

de participantes que compuseram os GFs: uma média de três por grupo. Embora a 

literatura recomende a inclusão de, no mínimo, cinco sujeitos, nesta investigação 

não foi possível uma vez que as discussões ocorreram durante os plantões e os 

profissionais da enfermagem eram liberados pelos seus supervisores, conforme o 
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andamento do serviço, ou seja, segundo o número e a complexidade dos pacientes 

internados no dia da coleta de dados. 

 Não é possível afirmar que as mudanças ocorridas no ambiente de trabalho e 

nos processos irão minimizar os erros de medicação na UTI investigada, visto que 

não houve a identificação da frequência dos erros de medicação antes e depois da 

pesquisa. 

 Com base na experiência adquirida nesta investigação, sugestões são 

realizadas, a seguir, para as futuras pesquisas que empregarem a abordagem 

restaurativa em saúde. Dentre elas: 

 

 Estudos futuros que utilizarem o referencial teórico da restauração ecológica 

na área da saúde deverão realizar observações diretas e participantes dos 

ambientes assistenciais, bem como do sistema de medicação e de seus 

processos, como outra opção de coleta de dados, com o objetivo de validar 

as informações obtidas durante os GFs; 

 Os administradores e gestores deverão ser envolvidos nas discussões nos 

GFs; 

 Todos os profissionais da equipe multidisciplinar, como médicos e 

farmacêuticos, deverão fazer parte da pesquisa.  

  

 Portanto, a proposta do presente estudo é que as instituições adotem uma 

gestão participativa, na qual os profissionais da linha de frente do atendimento 

possam atuar, de maneira integrada, junto aos líderes organizacionais na construção 

do conhecimento coletivo voltado para a identificação das fragilidades de seus 

sistemas e de seus ambientes com o propósito de traçarem novos caminhos para a 

resolução dos problemas que permeiam a segurança do paciente no preparo e na 

administração de medicamentos, bem como para a segurança dos profissionais da 

saúde. 
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 APÊNCICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E            

                      ESCLARECIDO (TCLE) 

  
TÍTULO DA PESQUISA: “A SEGURANÇA DE PACIENTES NA ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS EM UMA UTI DO INTERIOR PAULISTA: A ABORDAGEM RESTAURATIVA 
EM SAÚDE” 
 
PESQUISADOR PRINCIPAL: Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa 
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani 
     
ESCLARECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO 
 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo geral é 
descrever o sistema de medicação e o ambiente de trabalho da equipe de enfermagem de uma 
UTI do interior paulista. A pesquisa será realizada em três momentos distintos. No primeiro, um 
grupo de discussão, mediado pela pesquisadora e com o auxílio de um instrumento pré-
estruturado, será formado com os membros da equipe de enfermagem da UTI com o objetivo 
de desenvolver uma lista de problemas relacionados ao ambiente de trabalho e que possam 
influenciar a segurança do paciente no que diz respeito à terapêutica medicamentosa. No 
segundo, a pesquisadora fará registros fotográficos do ambiente de trabalho, a partir da lista de 
problemas identificados no primeiro grupo, e narrará o contexto das fotos juntamente com um 
membro da equipe de enfermagem da UTI.  Nesta fase, você poderá ser fotografado (a) 
realizando algum procedimento relacionado ao preparo e/ou a administração de medicamentos, 
caso o procedimento tenha sido apontado na lista de problemas provenientes da discussão do 
primeiro grupo, desde que você aceite, por escrito, a obtenção da imagem. No entanto, seu 
rosto não será identificado em hipótese alguma. No terceiro momento, as imagens serão 
expostas aos membros do segundo grupo de discussão por meio de data show para que, a 
partir das imagens provenientes da lista de problemas, discussões sobre os contextos do 
preparo e da administração dos medicamentos sejam realizadas, no sentido de identificar 
propostas de mudanças, no que diz respeito à segurança do paciente na UTI. As três fases do 
estudo serão gravadas mediante a utilização de um gravador digital para posterior análise dos 
dados. Sua participação é muito importante, uma vez que contribuirá na identificação de fatores 
que concorrem para a ocorrência de problemas no ambiente de trabalho da UTI e, assim, 
proporcionar uma assistência mais segura aos pacientes. 
 Informamos que a sua participação poderá ocorrer em qualquer uma das três fases por 
meio das informações oferecidas durante as discussões nos grupos. 
 Garantimos que, durante a sua participação, não haverá riscos tampouco custos para o 
participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação. Asseguramos ainda que os dados obtidos serão utilizados unicamente para 
fins de pesquisa e que não haverá informações que o (a) identifiquem. 

Em qualquer etapa do estudo, ter-se-á acesso à profissional responsável pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento da 
pesquisa e você poderá deixar de participar do estudo quando achar conveniente, sem 
qualquer prejuízo à continuidade de suas atividades na Instituição.  
 

____________________________________________________________ 
Pesquisador principal: Fernanda R.E.Gimenes de Sousa 

Doutoranda da Escola de Enfermagem USP / Ribeirão Preto 
Av. dos Bandeirantes 3.900, Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.040-902 

E-mail: fer_gimenes@yahoo.com.br 
Tel.: (19) 3583-7943/ (19) 3593-8500 

mailto:fer_gimenes@yahoo.com.br


                        

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Eu, __________________________________________________________, 

RG: _________________, concordo em participar da pesquisa intitulada “(Re)pensando 
a segurança na medicação de uma UTI à luz da abordagem restaurativa de pesquisas 
em saúde” desenvolvida por Fernanda Raphael Escobar Gimenes e pela Profa. Dra. 
Silvia Helena De Bortoli Cassiani, que tem por objetivo geral descrever o sistema de 
medicação e o ambiente de trabalho da equipe de enfermagem de uma UTI do interior 
paulista. 

  
Estou ciente que: 
1. Estarei participando do (s) grupo (s) de discussão 1 e/ou 2 e/ou da segunda fase 

da pesquisa onde narrarei o contexto das fotos obtidas a partir das discussões 
do primeiro grupo; 

2. As discussões dos grupos 1 e 2 serão realizadas no próprio hospital, em sala 
reservada e com datas e horários pré-estabelecidos; 

3. Os grupos de discussão 1 e 2 terão duração máxima de 60 minutos; 
4. Todas as discussões realizadas nos grupos e as narrações da segunda fase da 

pesquisa serão gravadas e mantidas confidenciais; 
5. O conteúdo das discussões provenientes dos grupos e das narrações da 

segunda fase da pesquisa será transcrito, porém sem nenhum dado pessoal que 
me identifique;  

6. Os resultados da pesquisa serão destinados à elaboração de trabalhos 
científicos e a possíveis publicações; 

7. Será garantida a confidencialidade de meus dados pessoais e este TCLE só 
estará em poder das pesquisadoras; 

8. As pesquisadoras se comprometerão a prestar quaisquer informações e 
esclarecimentos adicionais diante de quaisquer dúvidas a respeito da pesquisa 
que por ventura possam ocorrer. Neste, ou em caso de reclamação, será 
possível contatar as pesquisadoras por meio dos telefones (19) 3583 7943 ou 
(19) 3593-8500; 

9. A desistência de minha participação em qualquer fase do estudo poderá ocorrer 
quando eu considerar conveniente, sem que isto acarrete dano pessoal para a 
minha pessoa ou para o meu emprego; 

10. Será garantida uma cópia deste termo assinada por mim e pela pesquisadora 
responsável pelo estudo; 

11. Não receberei pagamento de qualquer natureza por participar do estudo, 
tampouco haverá custos para mim em qualquer fase da pesquisa. 
 
A seguir, assino em concordância com as exigências da resolução 196/96, que 
regulamenta a realização de pesquisa com seres humanos, representando o 
meu aceite em participar da presente pesquisa. 
 

__________________________________ 
Assinatura do Participante 

Pirassununga, ___/___/_____. 



APÊNDICE B – FOLDER DE RECRUTAMENTO PARA OS GRUPOS FOCAIS (GFs1) 

 

Você Faz Parte Da Equipe de Enfermagem Que Atua Na UTI 
Deste Hospital?

Então Você Está Convidado A Compartilhar De Sua Visão Sobre A 
Segurança Na Medicação

“ A segurança de pacientes na administração de medicamentos 
em uma UTI do interior paulista: a abordagem restaurativa”

Como a segurança na medicação pode ser melhorada em sua
unidade?

Nós gostaríamos de saber a SUA opinião.

Venha e compartilhe de sua opinião nos grupos de discussão
com o objetivo de identificar situações para intervenção no que

diz respeito a segurança na medicação.

DATA: 
LOCAL: 
HORÁRIO:

Se voce tiver alguma duvida quanto ao projeto de pesquisa, por favor, entre em contato com a 
pesquisadora Fernanda Gimenes pelo telefone: 19-3583-7943 ou pelo e-mail: fer_gimenes@yahoo.com.br

 



  

APÊNDICE C – GUIA DE TÓPICOS PARA GRUPO FOCAL 1 (GF1) 
 

 

TÍTULO DA PESQUISA: “A SEGURANÇA DE PACIENTES NA ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS EM UMA UTI DO INTERIOR PAULISTA: A ABORDAGEM 

RESTAURATIVA EM SAÚDE” 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa 

ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani 

 

 

GF1 - CONHECENDO O SISTEMA DE MEDICAÇÃO E O AMBIENTE DE 

TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA UTI 

 

O objetivo do grupo focal é conhecer e compreender as práticas, costumes, políticas 
e cultura relacionadas à segurança do paciente na terapêutica medicamentosa na 
unidade de cuidados intensivos sob estudo. Esta discussão contribuirá com a 
pesquisa que tem por objetivo geral descrever o sistema de medicação e o ambiente 
de trabalho da equipe de enfermagem de uma UTI do interior paulista. 

 

 

Prescrição Médica 

 Conte-me como é a prescrição médica nesta unidade? 

 Quais são os aspectos positivos relacionados a ela e que favorecem a 
segurança na medicação? 

 Quais são os aspectos negativos relacionados a ela e que prejudicam a 
segurança na medicação? 

 
 
Sistema de Dispensação e Distribuição 

 Conte-me como é o sistema de dispensação e de distribuição da farmácia 
para a unidade? 

 Quais são os aspectos positivos relacionados a ele e que favorecem a 
segurança na medicação? 

 Quais são os aspectos negativos relacionados a ele e que prejudicam a 
segurança na medicação? 

 

 

 



 

 

Estoques de materiais e medicamentos 

 Como é o processo de estocagem de materiais e de medicamentos na 
unidade? 

 Quais são os aspectos positivos relacionados a eles e que favorecem a 
segurança na medicação? 

 Quais são os aspectos negativos relacionados a eles e que prejudicam a 
segurança na medicação? 

 

Preparo dos Medicamentos 

 Como é o processo de preparo dos medicamentos nesta unidade? 

 Descreva o local de preparo dos medicamentos desta unidade. 

 Quais são os aspectos positivos relacionados ao preparo dos medicamentos 
e que favorecem a segurança na medicação? 

 Quais são os aspectos negativos relacionados ao preparo dos medicamentos 
e que prejudicam a segurança na medicação? 

 

Administração de Medicamentos 

 Como é o processo de administração dos medicamentos nesta unidade? 

 Descreva o local de administração dos medicamentos desta unidade. 

 Quais são os aspectos positivos relacionados à administração dos 
medicamentos e que favorecem a segurança na medicação? 

 Quais são os aspectos negativos relacionados à administração dos 
medicamentos e que prejudicam a segurança na medicação? 

 

Cultura da Segurança 

 Conte-me sobre as políticas e procedimentos adotados para a segurança na 
medicação nesta unidade. 

 Como ocorre a notificação dos eventos adversos relacionados aos 
medicamentos nesta unidade? 

 Como ocorrem as discussões sobre a segurança na medicação, erros de 
medicação, eventos potenciais nesta unidade? 

 Como você obtém informações sobre segurança na medicação? 

 Após a ocorrência de um evento adverso ao medicamento, como se dão as 
oportunidades para discussão? 
 

 



 
 

APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE CODIFICAÇÃO DOS DADOS - 

GFs 

 

Código:  Nome: 

Transcrição Pagina 

   
  
  

  

 Código:  Nome: 

Transcrição Pagina 

   
  
  

  

 Código:  Nome: 

Transcrição Pagina 

   
  
  

  

 Código:  Nome: 

Transcrição Pagina 

   
  
  

  

 Código:  Nome: 

Transcrição Pagina 

   
  
  

  

 



  

APÊNDICE E: LISTA DE PROBLEMAS RELACIONADOS AOS 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA 

 

LISTA DE PROBLEMAS DA UTI 

 

1. Prescrição ilegível 

2. Prescrição incompleta 

3. Abreviaturas nas prescrições 

4. Presença de abreviaturas nas prescrições 

5. Presença de rasuras nas prescrições 

6. Alterações nas prescrições não comunicadas à equipe de enfermagem 

7. Presença de dados incomuns (erros de prescrição) 

8. Falta de padronização na nomenclatura dos medicamentos 

9. Falta de padronização das condutas médicas frente à diluição dos 

medicamentos 

10. Prescrição verbal 

11. Transcrição das prescrições 

12. DEF desatualizado 

13. Falta de recursos para consulta aos medicamentos 

14. Despreparo das funcionárias da farmácia quanto aos medicamentos e locais 

de armazenamento dos mesmos 

15. Falta de padronização das nomenclaturas dos medicamentos no sistema de 

solicitação 

16. Rótulo dos medicamentos é pequeno, não padronizado e incompleto 

17. Medicamentos vêm em embalagens plásticas e rotulados 

18. “Fitas” dos medicamentos dispensados são apertadas dificultando a 

conferência dos medicamentos 

19. Necessidade de se ausentar da UTI para buscar medicamentos na farmácia 

20. Sistema de devolução dos medicamentos pelo computador  

21. Forma de dispensação dos medicamentos por meio de “fitas” plásticas 

22. Acondicionamento de materiais em gavetas separadas 

23. Acondicionamento de materiais em sala separada – arsenal de materiais 

24. Acondicionamento de medicamentos em gavetas separadas 

25. Comprimidos em potes de urina são identificados 

26. Medicamentos na forma líquida são acondicionados em “caselas” separadas 

27. Medicamentos estocados na geladeira são padronizados 

28. Espaço grande para o acondicionamento dos medicamentos dos pacientes  

29. Acondicionamento de medicamentos em balcão baixo 

30. Identificação dos medicamentos estocados visível 

31. Medicamentos usuais dos pacientes identificados e acondicionados nas 

“caselas” 

32. Estoques de medicamentos e de materiais do carrinho de emergência são 

suficientes para as necessidades da unidade 



  
 

 

33. “Kits” prontos que facilitam os processos na unidade (ex: kits intracath, 

sondagem...) 

34. Checagem dos prazos de validade dos medicamentos por meio de folha 

impressa  

35. Acondicionamento de psicotrópicos em gaveta separada 

36. Controle de psicotrópicos por meio de check-list 

37. Espaço físico para o preparo dos medicamentos suficiente 

38. Espaço físico para o preparo dos medicamentos pequeno/apertado 

39. Pia pequena para a lavagem das mãos 

40. Disposição dos lixos dificulta o processo de trabalho 

41. Rótulos dos medicamentos preparados com nome do paciente e do leito, 

nome do medicamento, via de administração e horário 

42. Semelhança entre as ampolas estocadas na unidade 

43. Presença de protocolos/manual de preparo de medicamentos na unidade 

44. Ausência de outras formas de apresentação de medicamentos (ex: omeprazol 

e Loratil em cápsula) 

45. Acondicionamento dos medicamentos dos pacientes em “caselas”/gavetas 

separadas por leito 

46. Medicação é feita com auxílio de bandeja 

47. Falta de espaço na mesa de cabeceira para a bandeja durante a 

administração dos medicamentos 

48. Informações sobre alergias anotadas no prontuário 

49. Ausência de políticas de gerenciamento de riscos 

50. Presença de formulário de notificação de eventos adversos aos 

medicamentos 

51. Advertência por escrito diante dos eventos adversos aos medicamentos 

52. Escassez de funcionários frente à complexidade da unidade e do número de 

pacientes internados 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 

 

Titulo do Projeto: “A segurança de pacientes na administração de medicamentos em 
uma UTI do interior paulista: a abordagem restaurativa em saúde”. 

Pesquisadora: Fernanda Raphael Escobar Gimenes 

       fer_gimenes@yahoo.com.br 

       fone: 19-3583-7943 ou 19-3593-8500 

Orientadora:     Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani 

       shbcassi@eerp.usp.br 

       fone: 16- 3602-3420 

 

PROTOCOLO DE FOTOGRAFIA DIGITAL* 

 

Equipamento: 

 Câmera fotográfica com flash (com ajuste de resolução mínima de 2880 x 1880) 

 Cartão de 2.0 GB de memória 

 Gravador de voz OU Formulário de Registro em Campo de Fotografia Digital (se o 

formulário for utilizado, um assistente de pesquisa deve estar presente para realizar o 

registro) 

 Pilhas reservas para a câmera e o gravador de voz 

 Lista das fotografias que serão tiradas 

 Formulário de Consentimento para Fotografia (se aplicável) 

 Apenas para as fotografias da pós-intervenção: Cópia das fotografias da pré-

intervenção   

 Álcool-gel para higienização das mãos 

Antes de você começar, checar todos os equipamentos para se certificar de que 

as pilhas estão carregadas, que o equipamento está funcionando e que as fotos 

anteriores foram removidas da memória do cartão. 

Ao tirar as fotografias no local: 

1. Tomar precauções contra infecção. Não coloque a câmera em nenhuma 

superfície da sala de medicação. O ideal e que o gravador de voz esteja 

mailto:fer_gimenes@yahoo.com.br
mailto:shbcassi@eerp.usp.br
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pendurado ao redor do pescoço. Se você estiver registrando as informações 

sobre a fotografia no Formulário de Registro em Campo de Fotografia Digital, você 

deverá ter um assistente presente que possa escrever enquanto você tira as fotos. 

***Observação: Devido às preocupações com o risco para infecção, a câmera não 

deverá ser colocada sobre nenhuma superfície na unidade. Durante a realização 

das fotografias, a câmera deverá estar ou no estojo ou nas mãos do fotógrafo. O 

fotógrafo NÃO DEVE encostar-se a nada na unidade. Qualquer pessoa que queira 

encostar-se à câmera deverá, primeiro, lavar as mãos*** 

2. Reveja a lista das fotografias que serão tiradas. Tenha certeza de que você tem 

a compreensão do problema sobre a segurança na medicação que será 

representado em cada fotografia. Lembre-se que pode haver mais de uma 

fotografia que represente um dado problema relacionado a segurança na 

medicação. 

 

3. Ligue o equipamento de registro. Teste o gravador de voz para se certificar de 

que a gravação pode ser bem ouvida. Se um assistente estiver escrevendo a 

informação no Formulário de Registro em Campo de Fotografia Digital, tenha certeza 

de que ele está preparado antes de você começar. 

 

4. Grave a data e o horário em que a sessão está ocorrendo. 

 

Tirando Fotografias: 

1. Escolha a foto da lista de fotografias. 

 

2. Anuncie verbalmente o número da foto que aparece na sua câmera e o problema 

relacionado a medicação que deverá ser representado na fotografia (pois assim, 

a informação poderá ser captada pelo gravador de voz ou pelo assistente). 

Também diga se o flash está ligado ou não. 

 

3. Utilizando um ponto de referência estacionário (itens que improvavelmente irão 

se mover ou serão removidos por um período de tempo), enquadre sua 

fotografia. O ideal é que você posicione um ponto de referência no canto superior 

esquerdo da foto e outro no lado oposto (no canto inferior direito). Para 

fotografias da pós-intervenção: ao invés do que está acima, utilize os pontos 

de referência da foto equivalente a pré-intervenção para poder enquadrar a foto. 
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Se a foto estiver em um novo setor, utilize o protocolo de enquadramento de 

fotografia da pré-intervenção.  

 

4. Tire a foto: pressione o botão de disparo para baixo até a metade de maneira 

que a câmera foque o objeto e, em seguida, pressione o botão completamente. 

 

5. Cheque a fotografia quanto à claridade/reflexos/sombras/foco. Se houver alguma 

falha técnica na fotografia, regrave a fala e retire a fotografia. 

 

6. Se você tiver algum comentário adicional com relação à cena da fotografia, 

especialmente em relação ao problema da segurança na medicação 

representado, verbalmente grave-o ou peça ao assistente que o escreva no 

formulário. 

 

7. Repita os passos de 1-6 até que a lista de fotos desta unidade tenha sido 

completamente fotografada. 

 

8. Quando terminar de fotografar, desligue a câmera e o flash e guarde-os no 

estojo. 

 

Realizando o download das fotografias da câmera para o computador: 

1. Plugue o cabo USB na câmera e no computador. 

 

2. Crie uma nova pasta no computador para arquivar as fotografias. Nomeie a pasta 

com a data e a área fotografada. 

 

3. Copie as fotos da câmera para a nova pasta. 
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APÊNDICE G – FORMULÁRIO DE REGISTRO EM CAMPO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 

 

Titulo do Projeto: “A segurança de pacientes na administração de medicamentos em uma UTI do interior paulista: a 
abordagem restaurativa em saúde”. 
Pesquisadora: Fernanda Raphael Escobar Gimenes 
       fer_gimenes@yahoo.com.br 
       fone: 19-3583-7943 ou 19-3593-8500 
Orientadora:     Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani 

       shbcassi@eerp.usp.br 
       fone: 16- 3602-3420 

 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO EM CAMPO DE FOTOGRAFIA DIGITAL* 

 

O Formulário de Registro em Campo de Fotografia Digital foi desenvolvido para auxiliar na obtenção de fotografias digitais 

relacionadas a segurança na medicação. A informação deve ser registrada neste formulário para todas as fotografias ou via o 

gravador de voz digital ou via cópia deste formulário. Se você optar por redigir a informação neste formulário, você deverá ter um 

assistente presente para realizar o registro por escrito uma vez que é difícil para ambos tirarem as fotografias e registrarem esta 

informação. 

O Formulário de Registro em Campo de Fotografia Digital deve ser utilizado em conjunto com a lista de fotografias que deverão ser 

tiradas para se certificar de que a informação apropriada está sendo catalogada para cada fotografia. 
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FORMULÁRIO DE REGISTRO EM CAMPO DE FOTOGRAFIA DIGITAL* 

Data: _____________________ Hora de Início:___________________ Resolução _________________ x _________________ 

N° 
Foto 

N° do 
problema 
na lista 

Problema na Segurança 
da Medicação 

Descrição Física da 
Área 

Flesh 
Ligado ou 

Não 

Está sendo uma 
repetição? 

Observações 

Ex. 52 2 Doses múltiplas na 
mesma gaveta 

Gaveta do estoque do 
setor com comprimidos 
de 5 mg e 50 mg de 
Predinisona 

Não Refotografando a 
51 

Os comprimidos 
também são da 
mesma cor e estão no 
mesmo tipo de 
embalagem 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 



   

 
 APÊNCICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
                                      (TCLE) PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS 

 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “A SEGURANÇA DE PACIENTES NA ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS EM UMA UTI DO INTERIOR PAULISTA: A ABORDAGEM RESTAURATIVA 
EM SAÚDE” 
 
PESQUISADOR PRINCIPAL: Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa 
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani 

     
ESCLARECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é descrever o 
sistema de medicação e o ambiente de trabalho da equipe de enfermagem de uma UTI do 
interior paulista. A pesquisa será realizada em três momentos distintos. No primeiro, um grupo 
de discussão, mediado pela pesquisadora e com o auxílio de um instrumento pré-estruturado, 
será formado com os membros da equipe de enfermagem da UTI com o objetivo de 
desenvolver uma lista de problemas relacionados ao ambiente de trabalho e que possam 
influenciar a segurança do paciente no que diz respeito à terapêutica medicamentosa. No 
segundo, a pesquisadora fará registros fotográficos do ambiente de trabalho, a partir da lista de 
problemas identificados no primeiro grupo, e narrará o contexto das fotos juntamente com um 
membro da equipe de enfermagem da UTI.  Nesta fase, você poderá ser fotografado (a) 
realizando algum procedimento relacionado ao preparo e/ou a administração de medicamentos, 
caso o procedimento tenha sido apontado na lista de problemas provenientes da discussão do 
primeiro grupo, desde que você aceite, por meio da assinatura deste termo, a obtenção de sua 
imagem. No entanto, seu rosto não será identificado em hipótese alguma. No terceiro momento, 
as imagens serão expostas aos membros do segundo grupo de discussão por meio de data 
show para que, a partir das imagens provenientes da lista de problemas, discussões sobre os 
contextos do preparo e da administração dos medicamentos sejam realizadas, no sentido de 
identificar propostas de mudanças, no que diz respeito à segurança do paciente na UTI. As três 
fases do estudo serão gravadas mediante a utilização de um gravador digital para posterior 
análise dos dados. Sua participação é muito importante, uma vez que contribuirá na 
identificação de fatores que concorrem para a ocorrência de problemas no ambiente de trabalho 
da UTI e, assim, proporcionar uma assistência mais segura aos pacientes. 
 Informamos que a sua participação poderá ocorrer em qualquer uma das três fases por 
meio das informações oferecidas durante as discussões nos grupos. 
 Garantimos que, durante a sua participação, não haverá custos para você em qualquer 
fase do estudo, tampouco haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 
Asseguramos ainda que os dados obtidos serão utilizados unicamente para fins de pesquisa. 
No entanto, salientamos que poderá haver algum constrangimento, uma vez que a imagem 
obtida poderá identificá-lo, ainda que seu rosto seja excluído da imagem. Porém, estas 
fotografias serão apresentadas apenas no segundo grupo de discussão, com outros 
participantes da pesquisa, e na presença da pesquisadora, mas serão tratadas com total 
segredo, com o objetivo de buscar maior segurança aos pacientes. 

Em qualquer etapa do estudo, ter-se-á acesso à profissional responsável pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento da 
pesquisa e você poderá deixar de participar do estudo quando achar conveniente, sem 
qualquer prejuízo à continuidade de suas atividades na Instituição. 
  

____________________________________________________________ 

Pesquisador principal: Fernanda R.E.Gimenes de Sousa 
Av. dos Bandeirantes 3.900, Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.040-902 

Tel.: (19) 3583-7943/ (19) 3593-8500; E-mail: fer_gimenes@yahoo.com.br 

mailto:fer_gimenes@yahoo.com.br


CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ________________________________________________________, RG: 
_________________, concordo em participar da pesquisa intitulada ““(Re)pensando a 
segurança na medicação de uma UTI à luz da abordagem restaurativa de pesquisas em 
saúde” desenvolvida por Fernanda Raphael Escobar Gimenes e pela Profa. Dra. Silvia 
Helena De Bortoli Cassiani, que tem objetivo geral descrever o sistema de medicação e 
o ambiente de trabalho da equipe de enfermagem de uma UTI do interior paulista. 

 
 
Estou ciente que: 
 

1. Serei fotografado(a), mas o meu rosto não será identificado em hipótese alguma 
nas discussões dos grupos, nas apresentações de trabalhos em eventos 
científicos e/ou nas futuras publicações; 

2. Somente as pesquisadoras terão acesso as minhas imagens;  
3. As minhas imagens serão arquivadas em pastas de computador protegidas por 

senha; 
4. Será garantida a confidencialidade de meus dados pessoais e este TCLE só 

estará em poder das pesquisadoras; 
5. As pesquisadoras se comprometerão a prestar quaisquer informações e 

esclarecimentos adicionais diante de quaisquer dúvidas a respeito da pesquisa 
que por ventura possam ocorrer. Neste, ou em caso de reclamação, será 
possível contatar as pesquisadoras por meio dos telefones (19) 3583-7943 ou 
(19) 3593-8500; 

6. A desistência de minha participação no presente estudo poderá ocorrer quando 
eu considerar conveniente, sem que isto acarrete dano pessoal para a minha 
pessoa ou para o meu emprego; 

7. Será garantida uma cópia deste termo assinada por mim e pela pesquisadora 
responsável pelo estudo; 

8. Se eu desistir de participar da pesquisa, minhas imagens serão automaticamente 
excluídas do banco de dados do estudo; 

9. Não receberei pagamento de qualquer natureza por participar do estudo, 
tampouco haverá custos para mim por participar da pesquisa. 
 
A seguir, assino em concordância com as exigências da resolução 196/96, que 
regulamenta a realização de pesquisa com seres humanos, representando o 
meu aceite em participar da presente pesquisa. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
Pirassununga, ___/___/_____. 



 

APÊNDICE I - TABELA DE ANÁLISE DOS DADOS – NARRAÇÃO   

                     FOTOGRÁFICA 

 

Código # & 
Nome 

Tema Provável Foto(s) # 
Linha da 

Transcrição da NF 
Anotações 

     

     

     

     

     

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



   
 

APÊNDICE J – LISTA DE TÓPICOS PARA DISCUSSÃO DO GF2: 

FOTO ELICITATION 

 

SLIDE 1 – FOTO 7: 

1. A falta de padronização dos medicamentos interfere na checagem? 

2. O espaço na fitas é suficiente? 

3. Como seria se a farmácia assumisse para si a responsabilidade de checar? 

 

SLIDE 2 – FOTO 34: 

1. Como fica a questão da semelhança entre as ampolas no momento do 

preparo dos medicamentos nas situações de emergência? 

2. Como é para vocês a questão do estoque de KCl na UTI? 

 

SLIDE 3 – FOTO 1: 

1. Como vocês vêem a questão da prescrição nesta unidade? 

2. Por que há medicamentos prescritos à lápis? 

3. O que vocês sugerem? 

 

SLIDE 4 – FOTO 4: 

1. Como vocês vêm a questão do DEF presente na unidade? 

2. Quão seguros vocês se sentem com este recurso para consulta aos 

medicamentos? 

3. Que tipo de material vocês sugerem? 

 

SIDE 5 – FOTO 12: 

1. Como vocês encaram a questão dos elásticos? 

2. Como vocês vêem a questão dos espaços? 

 

SLIDE 6 – FOTO 24: 

1. Por que acondicionar insulina na porta da geladeira? 

2. Como vocês vêem a questão do estoque de medicamentos da geladeira?  

 

SLIDE 8 – FOTO 43: 



   
 

APÊNDICE J – LISTA DE TÓPICOS PARA DISCUSSÃO DO GF2: 

FOTO ELICITATION 

1. De que modo a complexidade do setor influencia a questão da segurança na 

medicação? 

2. Como vocês vêem a questão da tecnologia na segurança da medicação? 

3. Como fica a questão da bandeja na hora de medicar o paciente? 

 

SLIDE 9 – FOTO 48: 

1. Como é a questão da concentração de atividades no posto de enfermagem? 

2. Como vocês vêem a questão das distrações? 

3. Como vocês vêem a questão do espaço para o preparo dos medicamentos? 

4. Como vocês vêem a questão da disposição dos lixos no posto de 

enfermagem? 

 

SLIDE 10 – FOTO 3: 

1. Em alguns momentos vocês têm a necessidade de se ausentar da unidade 

para irem buscar medicamentos na farmácia, embora as solicitações 

cheguem diretamente à ela via on-line. Como é isso? 

2. Como vocês vêem a questão do dimensionamento de pessoal na unidade? 

3. Como está o envolvimento da farmácia nas questões de segurança? 

 

SLIDE 11 – TEMA: CONDUTAS TOMADAS FRENTE AOS ERROS? 

1. Como estas questões são trabalhadas aqui na UTI? 

2. Qual é a política da instituição como um todo frente a estes eventos? 



APÊNDICE L: FOLDER DE RECRUTAMENTO PARA O GF2 – FOTO 

“ELICITATION” 

 

 

“A segurança  de pacientes na 
administração de medicamentos em uma 

UTI do interior paulista: a abordagem 
restaurativa  em saúde”*

Você que ainda não compartilhou de 
SUA visão sobre a segurança na 

medicação da UTI, junte-se a nós! 

*Este projeto tem o apoio da Universidade de Alberta - Canadá

Pesquisadora 
Principal: 

Fernanda R. E. 
Gimenes

(19) 3583-7943
E-mail: 

fer_gimenes@yahoo.com.br

QUAL É O OBJETIVO?
-Analisar a segurança do paciente na
terapêutica medicamentosa da UTI segundo
a sua visão.

POR QUE PARTICIPAR?
-Você poderá identificar propostas de
mudanças no que diz respeito à segurança
na medicação de sua UTI;
-Você poderá auxiliar a liderança de sua
instituição, a partir da geração de idéias e da
implementação de medidas que melhorem a
segurança dos pacientes de sua unidade.

COMO PARTICIPAR?
-Venha fazer parte de nosso grupo de
discussão no dia 14 de maio de 2010, na sala
da diretoria clínica, das 17:30h às 19:00h.

Haverá sorteio de brinde aos participantes!!!

 










