
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E M UCURI 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE 

 

MARCUS FERNANDO DA SILVA PRAXEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE ENFERMEIROS EM 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: desenvolvimento, imp lementação e 

avaliação de um curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diamantina – MG 
2013 



 

 

MARCUS FERNANDO DA SILVA PRAXEDES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE ENFERMEIROS EM 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: desenvolvimento, imp lementação e 

avaliação de um curso 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu Saúde, Sociedade e 
Ambiente da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, como pré – 
requisito para obtenção do grau de Mestre. 
 
Área de concentração: Promoção da saúde, 
prevenção e controle de doenças. 

 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diamantina – MG 
2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica - Serviço de Bibliotecas/UFVJM 

Bibliotecária Viviane Pedrosa 

CRB6-2641 

 

P919n 
2013 

Praxedes, Marcus Fernando da Silva 
Necessidades educacionais de enfermeiros em administração de 
medicamentos: desenvolvimento, implementação e avaliação de 
um curso / Marcus Fernando da Silva Praxedes. – Diamantina: 
UFVJM, 2013. 
72 p. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho. 
 
Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e 
Ambiente) – Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e 
Ambiente, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri.  
 
1. Enfermagem. 2. Educação em enfermagem 3. Sistemas de 

medicação.  
I.   Título. 

CDD 610.73 
Elaborada com dados fornecidos pelo (a) autor (a) 

 

 

 



 

 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE ENFERMEIROS EM 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: desenvolvimento, imp lementação e 

avaliação de um curso 

 

 

MARCUS FERNANDO DA SILVA PRAXEDES 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu Saúde, 
Sociedade e Ambiente da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
– UFVJM, como pré – requisito para 
obtenção do grau de Mestre. 
 

Aprovado em: 18/01/2013 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho (Orientador) 

Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Luciano Pimenta Pinheiro 

Docente do Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri 

 

___________________________________________________ 

Dr. Mário Borges Rosa 

Farmacêutico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

   

Diamantina – MG 

2013 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Divina Xavier, com 

amor e gratidão por ter possibilitado minha 

existência, pela sua história de vida, por seu 

incansável apoio ao longo do período de 

elaboração deste trabalho. Pelo seu amor 

incondicional, por acreditar em mim, por me 

deixar sonhar, por muitas vezes me trazer de 

volta à realidade e por me resgatar nos 

momentos em que pensei em desistir. Mãe, 

sua força em lutar é a minha grande 

inspiração, obrigado!  

 

       

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela possibilidade desta vida, cuja recompensa tem sido crescer, 

evoluir e ser feliz ao lado de pessoas tão especiais.  

Ao meu orientador e amigo Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho. Tudo o 

que eu deixar registrado aqui será muito pouco perto do que você fez por mim! 

Obrigado por ter compreendido meus diferentes momentos no decorrer do trabalho, 

e, acima de tudo, ter confiado e acreditado em mim, oferecendo-me desafios que 

possibilitaram meu crescimento pessoal e profissional. Obrigado por deixar fazer 

parte da sua jornada de vida e por esta oportunidade que, sozinho, certamente não 

teria vivido com tamanha serenidade. 

Ao meu pai Clério Praxedes (in memoriam), meus irmãos Marcella Pollyana e 

Paulo Sergio e ao meu cunhado Ricardo Nunes, pelo carinho, amizade, 

compreensão, dedicação e apoio constantes. 

A todos os meus familiares, em especial a Zenaide Xavier pela amizade. 

Aos Profs. Dr. Herton Helder Rocha Pires, Dr. Marcos Luciano Pimenta 

Pinheiro e em especial ao Dr. Mário Borges Rosa pela disponibilidade e apoio.  

À coordenadora da equipe de Enfermagem da Santa Casa de Caridade de 

Diamantina – MG, Fabiana Fernandes, pelo apoio fundamental na realização deste 

trabalho. 

Aos enfermeiros da Santa Casa de Caridade de Diamantina – MG, pela 

colaboração e disponibilidade, fundamentais para a conclusão deste trabalho. 

Aos professores e colegas do mestrado, pela troca de conhecimentos e feliz 

convivência. 

Aos funcionários e amigos da Fundação Hospitalar Joaquim Bento de Aguiar, 

da Secretaria de Saúde de Morro do Pilar – MG e do Hospital Alberto Cavalcanti – 

Belo Horizonte/MG, pelo carinho e apoio. 

A todos os meus amigos, por fortalecer essa difícil caminhada e pela 

compreensão da ausência em determinados momentos. 



 

 

RESUMO 

 

 

A busca de conhecimento maximiza a utilização de princípios fundamentados 

cientificamente que possibilitam a administração de medicamentos segura. O 

presente estudo objetivou identificar e analisar as necessidades educacionais de 

enfermeiros atuantes em uma instituição hospitalar do interior do estado de Minas 

Gerais no que concerne à administração de medicamentos bem como desenvolver, 

implementar e avaliar um curso cujo conteúdo foi baseado nas necessidades 

educacionais identificadas e analisadas. Para tal, utilizou-se da Técnica do Grupo 

Nominal junto a todos os enfermeiros que compõem a equipe de enfermagem da 

citada instituição através da seguinte questão nominal: “Quais são os conteúdos em 

que o senhor (a) julga necessário aprofundar seu conhecimento para desenvolver 

uma prática segura na administração de medicamentos?”. Destacaram-se seis 

categorias de necessidades educacionais: preparo e administração de 

medicamentos, obtenção de informações e conhecimento em administração de 

medicamentos, interações medicamentosas, aspectos gerais da administração de 

medicamentos, efeitos colaterais dos medicamentos e mecanismos de ação dos 

medicamentos. Posteriormente, houve o desenvolvimento, implementação e 

avaliação de um curso com a participação de enfermeiros, médicos e farmacêuticos, 

o qual se baseou nas necessidades educacionais identificadas e analisadas. Ao 

término do estudo, destacou-se que a busca de conhecimento e de estratégias de 

capacitação dos enfermeiros, voltado para a temática referente à administração de 

medicamentos, mostra-se de grande importância. 

 

 

Palavras-chave : Enfermagem. Educação em enfermagem. Sistemas de medicação. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The search for knowledge maximizes the use of principles scientifically substantiated 

enabling of safe administration of medications. This study aimed to identify and 

analyze the educational needs of nurses in a hospital in the state of Minas Gerais 

regarding the administration of medications, as well as its develop, implement and 

evaluate a course whose content was based on educational needs identified and 

analyzed. To this end, we used the Nominal Group Technique along to all nurses that 

make up the nursing staff of that institution through nominal question: "What are the 

contents that you consider necessary to deepen your knowledge to develop a safe 

practice in medication administration?". The highlights were six categories of 

educational needs: preparation and administration of medications, gathering 

information and knowledge in administering medications, drug-drug interactions, and 

general aspects of medication administration, medication side effects and 

mechanisms of action of drugs. Later, there was the development, implementation 

and evaluation of a course, with the participation of nurses, doctors and pharmacists, 

which was based on the educational needs identified and analyzed. At the end of the 

study, It has been pointed out that the pursuit of knowledge and educational 

strategies for training of nurses, focusing on themes related to medication 

administration, seems of great importance. 

 

Keywords:  Nursing. Nursing education. Medication systems 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La búsqueda de conocimiento maximiza la utilización de principios fundamentados 

científicamente que permiten una administración de medicamentos segura. Este 

estudio tuvo como objetivo tanto identificar y analizar las necesidades educativas de 

enfermeros que actúan en una institución hospitalaria del interior del Estado de 

Minas Gerais en lo que concierne la administración de medicamentos, como  

desarrollar, implementar e evaluar la curso cuyo contenido está basado en las 

necesidades educativas identificadas y analizadas. Para ello, se usó la Técnica del 

Grupo Nominal con los enfermeros que componen el equipo de enfermería de la 

citada institución a través de la siguiente pregunta nominal: “¿Cuáles son los 

contenidos en los que el/la señor/a juzga necesario profundizar su conocimiento 

para desarrollar una práctica segura en la administración de medicamentos?” 

Destacan seis categorías de necesidad educativas: preparación y administración de 

medicamentos, obtención de información y conocimientos sobre administración de 

medicamentos, interacciones entre medicamentos, aspectos generales sobre la 

administración de medicamentos, efectos secundarios de los medicamentos y 

mecanismos de acción de los medicamentos. Posteriormente, tuvo lugar el 

desarrollo, la implantación y evaluación de un curso con la participación de 

enfermeros, médicos y farmacéuticos, el cual se basó en las necesidades educativas 

identificadas e analizadas.  Al final del estudio, destacó que la búsqueda de 

conocimiento y de estrategias de capacitación de los enfermeros, dirigido hacia la 

temática referente a la administración de medicamentos es de gran importancia. 

 

Palabras clave : Enfermería. Educación en enfermería. Sistemas de medicación.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  A administração de medicamentos e sua relação com o conhecimento 

 

Embora o processo de administração de medicamentos seja complexo e de 

responsabilidade do enfermeiro, na maioria das organizações hospitalares 

brasileiras essa atividade é delegada a auxiliares e técnicos de enfermagem, e 

entendida como parte de uma rotina de trabalho. 

Nesse processo, o enfermeiro tem papel fundamental, pois cabe a ele 

promover a segurança e manter a qualidade da assistência, participando 

efetivamente do cuidado ao paciente através da avaliação pré-admissional, na dose 

e administração medicamentosa, na avaliação e promoção dos efeitos terapêuticos, 

na identificação e redução dos efeitos adversos, interações medicamentosas e no 

controle da toxicidade (SANTANA, 2006). 

Destaca-se também que o código de ética do profissional de enfermagem 

proíbe que este administre o medicamento sem o conhecimento da ação da droga e 

de seus riscos, uma vez que é sua responsabilidade garantir a segurança na 

administração de medicamentos através de medidas preventivas (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007).  

Assim, para a efetividade da administração de medicamentos, é necessário 

domínio do conhecimento sobre farmacologia pelos enfermeiros, envolvendo os 

princípios científicos dos fármacos e a habilidade para contextualizar tal ação de 

acordo com as necessidades do paciente. Garantir-se-á, assim, uma relação entre 

os métodos de administração, mecanismo de ação, via de administração, doses, 

efeitos colaterais, excreção, atuação nos sistemas orgânicos, além de 

conhecimentos de semiologia e semiotécnica, e avaliação clínica do estado de 

saúde do cliente (TANG et al., 2007). 

Desse modo, é fundamental que nas instituições de saúde haja informações 

disponíveis e atualizadas sobre vários aspectos relacionados à terapêutica 

medicamentosa, e que, na presença de dúvidas, os profissionais de enfermagem 

questionem a um enfermeiro, um médico ou um farmacêutico.  

É importante também afirmar que a sustentação da assistência de 

enfermagem, fundamentada pela produção científica, auxilia a equipe de 

enfermagem a avaliar, criteriosamente, os riscos a que os pacientes se encontram 
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expostos, possibilita a informação sobre a existência desses e os cuidados 

propostos para preveni-los (FREITAS; OGUISSO, 2008). 

Vale destacar que, durante a assistência, o profissional de enfermagem 

necessita oferecer garantias de segurança e qualidade durante o processo da 

administração de medicamentos, buscar informações a respeito do fluxo de suas 

atividades, sobre os problemas existentes no ambiente e com os recursos humanos, 

assim como conhecer sobre fármacos e interações medicamentosas, dentre outros, 

o que contribuirá para que a terapêutica medicamentosa seja efetuada de maneira 

eficiente, responsável e segura (MIASSO et al., 2006a). 

Para Silva et al., (2007), é imprescindível a capacitação, o conhecimento e o 

aprimoramento dos profissionais de enfermagem em relação à administração de 

medicamentos, bem como a detenção de conhecimentos respaldados pela literatura 

científica e que os disponibilizem, durante a orientação, aos pacientes e familiares 

de forma adequada e correta. Esses conhecimentos serão alcançados através da 

prática profissional aliada à leitura, estudo e análise da produção científica.  

Outra questão ainda a ser apontada, diz respeito à crescente ampliação do 

quantitativo e do nível de complexidade de técnicas relacionadas à administração de 

medicamentos, bem como o lançamento de novos medicamentos por parte da 

indústria farmacêutica. Esse fato faz com que as exigências do mercado de trabalho 

sejam crescentes, sendo consenso entre pesquisadores e profissionais envolvidos 

com essa prática, que o conhecimento ocupa papel importante na atualidade 

(TELLES-FILHO; CASSIANI, 2007).  

Em relação a isso, muitas vezes evidencia-se o desconhecimento da equipe 

de enfermagem em relação à administração de medicamentos. Essa situação nos 

reporta à reflexão da importância do conhecimento técnico-científico da equipe de 

enfermagem e atualização constante do conhecimento a respeito da administração 

de medicamentos, sendo a educação em serviço um influenciador à redução da 

ocorrência de erros previsíveis (PRAXEDES; TELLES-FILHO, 2008). 

Quanto à educação em serviço, destaca-se que os projetos educacionais 

necessitam estar em consonância com os interesses e necessidades dos 

envolvidos, o que propiciará à equipe conhecimentos sólidos exigidos pelo mercado 

de trabalho atual. 

Assim, como a administração de medicamentos é uma das atividades de 

maior responsabilidade da equipe de enfermagem, a busca de conhecimento 
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científico, voltado para esse tema, se mostra de grande importância, o que 

possibilita a existência de processo de medicação seguro. 

Considera-se, pois, de alta relevância que se utilize métodos de trabalho com 

fundamentação teórica o que ocasionará o crescimento intelectual e prático dos 

profissionais de enfermagem, visando à assistência de qualidade ao paciente.  

 

1.2  Ocorrência de erros na administração de medica mentos 

 

Apesar da administração de medicamentos ser uma atividade cotidiana da 

equipe de enfermagem, percebe-se a existência frequente de dúvidas sobre a 

realização correta dessa atividade. Tais dúvidas podem levar os profissionais a 

cometerem erros que geram riscos graves à integridade do paciente (ROTHSCHILD 

et al., 2005a). 

A National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP), uma corporação norte-americana que busca identificar as 

causas dos erros de medicação e desenvolver estratégias que promovam a 

utilização segura dos medicamentos, formada por 25 organizações nacionais e 

internacionais, define erro de medicação como: 

 

Qualquer evento passível de prevenção que pode causar ou induzir ao uso 

inadequado do medicamento ou prejudicar o paciente enquanto o 

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

consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, 

produtos de cuidado de saúde, aos procedimentos e sistemas, incluindo 

prescrição; à comunicação da prescrição; ao rótulo do produto, à 

embalagem e nomenclatura; à composição; à dispensação; à distribuição; à 

educação; à monitoração e ao uso (NCCMERP, 2001). 

 

Segundo o relatório do Institute of Medicine (EUA), intitulado “To err is human: 

building a safer health system”, os erros são eventos iatrogênicos e podem trazer 

danos e prejuízos diversos a um paciente, desde o aumento do tempo de 

permanência em uma instituição hospitalar, necessidade de intervenções 

diagnósticas e terapêuticas até consequências trágicas como a morte (KOHN; 

CORRIGAN; DONALDSON, 2000).  
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Portanto, o erro de medicação se faz presente no sistema de medicação, 

composto de várias etapas e o mesmo pode se fazer presente em qualquer uma 

delas desde a prescrição, distribuição, dispensação, preparo, administração e no 

monitoramento do paciente (BOHOMOL; RAMOS, 2006).  

Esse sistema, por ser composto de várias etapas interligadas e 

interdependentes, por estar relacionado à questão multiprofissional e por ser 

envolvido por circunstâncias multifatoriais, produz um contexto entrelaçado de 

situações que podem ser facilitadoras para a ocorrência de erros (COIMBRA, 2006).  

Em relação a isso, tem-se que a identificação dos erros é sempre importante 

e esclarecedora, pois sustenta as decisões necessárias para evitá-los e que a 

presença de uma cultura punitiva perante o profissional que comete o erro, reflete 

que essa responsabilidade não é compartilhada entre equipe e instituição. 

Fato é que, diante da ocorrência dos erros, as principais atitudes tomadas 

pelas instituições de saúde perante os mesmos são as advertências, bem como a 

não tomada de atitude (PRAXEDES; TELLES-FILHO, 2011).  

As advertências são vistas pelos indivíduos como uma forma de punição. 

Com isso, o medo de punições, demissão, o sentimento de culpa e as preocupações 

com a gravidade do erro podem levar os indivíduos envolvidos a não relatarem o 

erro, que pode ter consequências devastadoras não só para os pacientes, mas 

também para os profissionais envolvidos (SCHELBRED; NORD, 2007).   

A não tomada de atitude frente ao erro, demonstra a falta de estrutura de 

algumas instituições para lidar com a ocorrência do mesmo, confirmando-se também 

a resistência das mesmas em admitir a existência de erros de medicação, o que faz 

com que não haja a execução de estratégias para evitá-los, bem como uma 

avaliação mais reflexiva e criteriosa acerca de sua magnitude (OLIVEIRA; MIASSO; 

CASSIANI, 2008). 

Pelo exposto, percebe-se a opressão sofrida pelos enfermeiros por parte dos 

representantes das instituições. O profissional vivencia inúmeros sentimentos e 

emoções quando comete um erro de medicação, vivenciando uma situação 

traumática. Com isso, o medo e o receio se fazem presentes quando se aborda uma 

situação de erro, o que resulta, muitas vezes, na não notificação dos erros por parte 

dos profissionais. 
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Destaca-se, então, a subnotificação ou a não notificação devido ao 

desconhecimento do que seja efetivamente um erro e das intercorrências com o 

paciente e o temor quanto ao seu futuro profissional (BOHOMOL; RAMOS, 2007). 

Assim, evidencia-se a ocorrência de erros na administração de medicamentos 

e a necessidade da orientação profissional para a realização dessa prática. Nesse 

sentido, o conhecimento da equipe de enfermagem se torna uma importante medida 

de prevenção de erros, por ser essa a equipe que recebe a medicação, realiza o seu 

preparo e a administra ao paciente.  

Portanto, cabe ao enfermeiro a orientação da equipe de modo a favorecer e 

proporcionar o aprendizado contínuo e/ou capacitação constante da equipe, no 

sentido de realizar esta prática com qualidade, evitando-se erros e resultados 

inesperados. 

Por isso, a orientação da equipe de enfermagem se torna uma importante 

medida de prevenção de erros. É necessário, pois, que a orientação enfatize a 

educação do profissional, favorecendo e propiciando situações de aprendizado para 

que haja crescimento contínuo e formação de um profissional mais atuante, que 

acredita que a prevenção depende do seu conhecimento e habilidade. Desta 

maneira, cria-se um ambiente em que o profissional tenha confiança em relatar os 

seus erros, buscando conhecimento de seus fatores de risco para que não haja a 

repetição dos mesmos.  

Frente a todo o exposto, torna-se evidente que a administração de 

medicamentos faz parte de um processo complexo, o que exige um trabalho em 

equipe harmonioso que garanta a promoção da qualidade na assistência e um 

processo com o mínimo de erros. Portanto, a busca pela minimização dos erros de 

medicação através de estratégias educativas de prevenção é uma necessidade 

básica e premente para a enfermagem. 

Portanto, esse estudo justifica-se uma vez que, frente ao exposto, é 

necessário, a partir da identificação e análise das necessidades educacionais de 

enfermeiros, no que concerne à administração de medicamentos, desenvolver, 

implementar e avaliar um curso, com a participação de enfermeiros, médicos e 

farmacêuticos, visando a possibilitar uma administração de medicamentos 

atualizada e efetiva, garantido uma maior segurança e qualidade prestada à 

população da instituição onde o presente estudo realizou-se. 
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2 OBJETIVOS 

 

- Identificar e analisar as necessidades educacionais de enfermeiros atuantes em 

uma instituição hospitalar do interior do estado de Minas Gerais no que concerne à 

administração de medicamentos. 

- Desenvolver, implementar e avaliar um curso cujo conteúdo seja baseado nas 

necessidades educacionais identificadas e analisadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1  Tipo de estudo 

 

Trata-se de um levantamento de necessidades, em que o pesquisador coleta 

dados para avaliar as necessidades de um grupo, comunidade ou organização 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

3.2  Local de investigação 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição hospitalar localizada em um 

município do interior do estado de Minas Gerais, polo da Macrorregião 

Jequitinhonha, sendo considerada referência regional na área da saúde e educação.  

A instituição hospitalar em destaque possui caráter filantrópico sem fins 

lucrativos, conta com aproximadamente 95% de seus recursos provenientes do 

Sistema Único de Saúde e é referência macrorregional de média e alta 

complexidade. 

Atende aos diversos graus de complexidade nos níveis que se seguem: 

ambulatorial, internação, procedimentos especializados e urgência. Assim, a escolha 

do local de investigação justifica-se na medida em que se trata de um centro de 

referência regional, que presta assistência complexa e valoriza a otimização de 

resultados. 

A estrutura física da instituição é composta por um Pronto Socorro Geral, uma 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), uma Clínica Médica, uma Clínica Cirúrgica, 

uma Clínica Neurológica e uma Unidade de Hemodiálise. Dispõe de noventa e 

quatro leitos ativos (sendo dez destinados à UTI e nove ao Pronto Atendimento). 

Conta com vinte e três enfermarias, onze especialidades médicas e três salas de 

cirurgia. Trata-se também de campo de estágio dos Cursos de Enfermagem, 

Farmácia, Nutrição e Fisioterapia de uma Universidade Federal. 

 

3.3  População e amostra 

 

A população foi constituída por vinte enfermeiros que compõem a equipe de 

enfermagem da instituição hospitalar em estudo, ou seja, um enfermeiro diretor de 
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serviço e dezenove enfermeiros assistenciais. No entanto, foi excluído um 

enfermeiro assistencial que estava no período de férias.  

Portanto, a amostra constituiu-se de dezenove enfermeiros, tendo como 

critérios de inclusão a disponibilidade dos enfermeiros para participarem do estudo e 

a participação ativa na supervisão e/ou administração de medicamentos.  

 

3.4  Obtenção dos dados 

 

Foi utilizada para coleta de dados a Técnica de Grupo Nominal. Tal escolha 

deveu-se pela possibilidade de atingir aos objetivos propostos e pelo fato de que 

visa maximizar a produtividade criativa do grupo, facilitar a decisão grupal, estimular 

a geração de ideias críticas, economizar esforço humano e auxiliar como 

instrumento no agrupamento de ideias.  

Essa técnica foi desenvolvida por Andre Delbecq e Andrew Van de Ven em 

1971 como resultado da elaboração de programas no Campo Aeroespacial da 

Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, sendo amplamente expandida 

para uma diversidade de situações incluindo as administrativas e aquelas referentes 

às organizações sociais e educacionais (Duggan; Thachenkary, 2004). Assim, 

acredita-se ser a mesma de grande valia para o presente estudo.  

Tal técnica é constituída por cinco etapas, a saber: 1ª etapa - Elaboração 

escrita das respostas individuais; 2ª etapa - Registro das respostas; 3ª etapa - 

Discussão das respostas para esclarecimentos; 4ª etapa - Voto preliminar da 

importância das respostas e 5ª etapa – Peso (DELBECQ; VAN DE VEM, 1971).  

A seguir descrevem-se tais etapas:  

A primeira etapa, elaboração escrita das respostas individuais , consta da 

apresentação e leitura de uma indagação que dará o “start” para o início das 

atividades, a chamada questão nominal, orientação quanto ao silêncio, à 

independência, à elaboração das respostas através de cinco frases breves e 

individuais, que devem ser redigidas em folhas distribuídas previamente. 

Foram disponibilizados dez minutos para o preenchimento da ficha. Destaca-

se, nesta etapa, a importância de manter o grupo concentrado para maximizar a 

reflexão sobre a questão e o não esclarecimento das indagações, que 
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ocasionalmente possam ocorrer por algum membro do grupo, com exemplos de 

respostas, pois tal atitude poderia resultar em direcionamento das mesmas. 

A segunda etapa, registro das respostas , é composta da solicitação para 

que cada membro pronuncie uma resposta dada à questão registrando-a em local 

visível a todos (lousa, cartaz ou tela de projeção), até o esgotar das respostas de 

todos os membros e da listagem das respostas. Assim, espera-se a participação 

igualitária dos membros, bem como a despersonalização das respostas.  

A terceira etapa, discussão das respostas para esclarecimentos , é 

composta pelo esclarecimento das questões através da discussão para que os 

membros compreendam seu significado concordando ou discordando. O dirigente 

aponta para a questão de número um, a lê em volume audível a todos, indaga sobre 

a existência de dúvidas, concordância ou discordância, e segue à questão seguinte. 

Nessa fase, realiza-se a categorização das respostas semelhantes ou 

complementares. 

Na quarta etapa, voto preliminar da importância das respostas , realiza-se 

o voto preliminar da resposta. Através de cinco fichas dadas a cada membro, 

deverão ser selecionadas e redigidas as respostas que julga ser a de maior 

importância. Posteriormente, ordenam-se as respostas de forma decrescente sendo 

que a de número cinco é a mais importante e a de número um a de menor 

importância. Segue-se o modelo da referida ficha: 

NÚMERO 

 

 

 

 

 

ORDEM                                                                                          PESO  

FONTE: Telles-Filho (2001). 

No que diz respeito à quinta etapa, peso , ela se constitui pela determinação 

da nota das respostas. Orienta-se para que os membros emitam suas notas nas 

fichas e nenhuma poderá receber zero. A máxima deverá ser igual a noventa e seis, 

pois a soma total das notas deverá ser igual a cem. Finalmente, realiza-se o cálculo 

dos resultados utilizando-se do quadro que se segue: 
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NÚMERO DA 
RESPOSTA 

ORDEM TOTAL 
ORDENS 

PESO TOTAL/PESOS TOTAL ORDENS X 
PESO 

      

FONTE: Telles-Filho (2001). 

Favoravelmente, a técnica é um processo estruturado, estimulante, 

democrático e criativo, que fornece atenção individual aos participantes e propicia 

igualdade de participação entre os membros. 

Como desvantagens, a técnica trabalha somente com uma questão, não é 

apropriada a problemas simples que possam ser resolvidos em grupos menos 

estruturados, é de difícil ajuste no decorrer das reuniões e permite a presença de, no 

máximo, nove participantes por grupo. 

Para o sucesso da técnica são indispensáveis o planejamento prévio, 

entendimento das etapas, sensibilidade às dúvidas dos participantes e habilidade no 

trato para com eles. A questão nominal necessita de acurada elaboração, para que 

forneça a quem a utiliza o que, de fato, esteja investigando.  

 

3.5  Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados de forma descritiva e apresentados em forma de 

quadros, descritos por meio de números absolutos e a discussão dos mesmos foi 

embasada em literatura nacional e internacional atualizadas acerca da temática. 

 

3.6  Aspectos éticos 

 

O estudo foi iniciado após a autorização da Direção da instituição hospitalar 

em estudo (Anexo A) bem como da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Anexo B). Os princípios éticos foram 

seguidos de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

Foi esclarecido aos participantes que os resultados da pesquisa destinar-se-

iam à elaboração de trabalho científico e possível publicação, que seria garantido o 

sigilo e o anonimato dos entrevistados, que os pesquisadores comprometer-se-iam 

em prestar informações e esclarecimentos adicionais diante de quaisquer dúvidas 
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que por ventura pudessem ocorrer, e que a desistência de sua participação poderia 

ocorrer quando considerassem conveniente, sem que isto acarretasse dano pessoal 

e/ou profissional para si próprio ou para a instituição a que estivessem vinculados. 

Cada participante tomou conhecimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para Participação em Pesquisa (Apêndice A) e emitiu registro por 

escrito. 

 

3.7  Estudo piloto 

 

Foi realizado com dois enfermeiros, dois farmacêuticos e um médico. A 

seleção desse grupo deveu-se pelo julgamento de que esses profissionais são aptos 

a apresentarem contribuições no sentido de promover a escolha de uma questão 

nominal acessível à amostra da pesquisa. 

O referido estudo constou de dois momentos, a saber: validação de conteúdo 

da questão nominal e validação da aplicação da técnica do Grupo Nominal 

(Apêndice B). 

No primeiro momento, após discussão respaldada por quatro questões 

apresentadas, uma foi escolhida pelos participantes: “Quais são os conteúdos em 

que o(a) senhor (a) julga necessário aprofundar seu conhecimento para desenvolver 

uma prática segura na administração de medicamentos?”.  

Os participantes apontaram para o fato de que a mesma sintetiza os 

conteúdos necessários para sanar dúvidas/dificuldades e ou limitações e 

consequentemente direcionar as necessidades educacionais que poderão ser 

sanadas para maximizar a qualidade da administração de medicamentos, portanto, 

esta foi a questão nominal utilizada para o segundo momento do estudo piloto. 

O segundo momento deu-se através da realização da técnica bem como a 

avaliação da mesma. Observou-se que a questão e a utilização da técnica estavam 

em concordância com o objetivo da pesquisa, pois as respostas apresentadas foram 

reveladoras de necessidades educacionais. 

Tem-se também, que o instrumento apontou para o relato da percepção de 

alguns itens, dentre os quais, cita-se: o ambiente e material utilizados, em que dois 

participantes referiram como sendo “ótimos”, um como “muito bom” e dois como 

“bom”. 
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Em relação à introdução e/ou saudação realizadas, dois participantes 

referiram como “ótimo”, um como “muito bom” e dois como “bom”. Quanto ao 

esclarecimento acerca da indicação do objetivo do grupo e contribuição de todos os 

membros, um participante referiu como “muito bom”, três como “bom” e um relatou 

que faltou clareza quanto aos objetivos no início da aplicação da técnica. 

No que diz respeito ao desempenho do condutor do grupo, um participante 

relatou como “muito bom”, três como “bom” e um como “regular”. Em relação ao 

tempo necessário para condução do grupo, a técnica teve duração de uma hora e 

vinte minutos, em que para três participantes foi “muito bom” e para dois, “bom”. 

Após a avaliação do estudo piloto, observou-se que os participantes 

convergiram ao definir como adequados o ambiente e material utilizados, introdução 

e/ou saudação e tempo necessário para a condução do grupo. Entretanto, 

identificou-se uma citação de que faltou clareza na elucidação acerca do objetivo do 

grupo, bem como no desempenho do condutor do mesmo. Tais aspectos foram 

considerados na realização dos futuros grupos nominais. 

Ao final, todos os membros assinaram e dataram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido Para Participação em Pesquisa (Apêndice A) e receberam um 

certificado pela participação. 

 

3.8  Procedimentos para a coleta de dados 

 

Foram formados quatro grupos nominais com os dezenove participantes do 

estudo, seguindo a recomendação da literatura que aponta nove indivíduos como 

sendo o máximo aceitável para cada grupo, bem como as possibilidades e 

preferência de horários dos participantes. 

O primeiro grupo foi composto por cinco indivíduos, o segundo por quatro, o 

terceiro e o quarto por cinco participantes. Vale ressaltar que o pesquisador dirigiu 

todos os grupos. 

Para tal, o mesmo utilizou-se de um roteiro adaptado de Telles-Filho (2001) 

(Apêndice C), com o intuito de fornecer idênticas instruções à totalidade dos grupos. 

O local utilizado para os encontros foi a sala de reuniões da instituição 

hospitalar onde foram distribuídas cadeiras de forma a que todos os membros 

visualizassem as projeções. O material utilizado constou de um computador e um 
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data show bem como fornecimento de pranchetas, canetas e fichas para a 

realização da técnica. 

O tempo das reuniões variou entre cinquenta minutos e uma hora e dez 

minutos. Para a realização da técnica, na totalidade dos grupos, foram necessários 

três dias, sendo no primeiro realizados dois grupos: às 13h e às 16h, no segundo, às 

13h e no terceiro, às 21h. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Identificação e análise das necessidades educa cionais 

 

A pesquisa foi realizada com dezenove enfermeiros. Desses, cinco atuavam 

no centro de tratamento intensivo; cinco nas clínicas médica, cirúrgica, neurológica e 

de convênios; quatro no pronto atendimento; dois na hemodiálise; um no bloco 

cirúrgico; um no centro de controle de infecção hospitalar e um, o enfermeiro 

responsável técnico pela equipe de enfermagem na instituição. 

A aplicação da técnica durou cerca de cinquenta e cinco minutos no Grupo I 

que foi composto por cinco enfermeiros: dois do centro de tratamento intensivo, um 

das clínicas médica, cirúrgica, neurológica e de convênios, um do bloco cirúrgico e 

um do centro de controle de infecção hospitalar. 

As respostas apresentadas foram: “Interações medicamentosas; Cuidados de 

enfermagem antes e após a administração de medicamentos; Farmacologia; 

Diluição de medicamentos; Efeitos colaterais; Indicação de antibióticos; 

Conservação e tempo de estabilidade após a diluição do medicamento; Cálculo de 

medicação referente à dosagem, volume e peso e Mecanismos de ação dos 

medicamentos”. 

No quadro 1, registram-se as respostas de consenso do grupo com suas 

respectivas pontuações (total de ordens x peso). 

 

RESPOSTAS PONTUAÇÃO 
Interações medicamentosas 453 
Cuidados de enfermagem com o paciente antes e após a administração de 
medicamentos 

410 

Farmacologia 360 
Diluição de medicamentos 240 
Efeitos colaterais 130 
Indicação de antibióticos 100 
Conservação e tempo de estabilidade após a diluição do medicamento 98 
Calculo de medicação referente à dosagem, volume e peso 84 
Mecanismos de ação dos medicamentos 20 

 
QUADRO 1: Distribuição de respostas do Grupo Nominal I, segundo pontuação. Diamantina - MG, 

2012. 
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A duração da aplicação da técnica no Grupo II foi de uma hora e ele foi 

composto por quatro enfermeiros: um do pronto atendimento, um da hemodiálise e 

dois das clínicas médica, cirúrgica, neurológica e de convênios.  

As respostas apresentadas foram: “Interações medicamentosas; Cinco certos; 

Indicação de antibióticos; Classificação farmacoterapêutica; Mecanismos de ação 

dos medicamentos; Medicamentos dialisáveis; Diluição de medicamentos; Cuidados 

de enfermagem com o paciente antes e após a administração de medicamentos; 

Efeitos colaterais; Administração de medicamentos em conjunto com a 

hemotransfusão e Reação alérgica à medicação”. 

No quadro que se segue, registram-se as respostas de consenso do Grupo II 

com suas respectivas pontuações (total de ordens x peso). 

 

RESPOSTAS PONTUAÇÃO 
Interações medicamentosas 311 
Cinco certos 175 
Indicação de antibióticos 155 
Classificação farmacoterapêutica 150 
Mecanismos de ação dos medicamentos 150 
Medicamentos dialisáveis 150 
Diluição de medicamentos 110 
Cuidados de enfermagem com o paciente antes e após a administração de 
medicamentos 

80 

Efeitos colaterais 60 
Administração de medicamentos em conjunto com a hemotransfusão 10 
Reação alérgica à medicação 5 

 
QUADRO 2: Distribuição de respostas do Grupo Nominal II, segundo pontuação. Diamantina - MG, 

2012. 

 

A aplicação da técnica no Grupo III durou cerca de cinquenta minutos e ele foi 

composto por cinco enfermeiros: um da hemodiálise, dois do pronto atendimento, 

um do centro de tratamento intensivo e um das clínicas médica, cirúrgica, 

neurológica e de convênios. 

As respostas apresentadas foram: “Farmacologia; Interações 

medicamentosas; Padronização de medicamentos; Reação adversa; Medicamentos 

do carrinho de emergência; Diluição de medicamentos; Medicamentos que causam 

flebite; Medicamentos dialisáveis e Prescrição verbal”. 

No quadro que se segue, registram-se as respostas de consenso do Grupo III 

com suas respectivas pontuações (total de ordens x peso). 
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 RESPOSTAS PONTUAÇÃO 
Farmacologia 520 
Interações medicamentosas 265 
Padronização de medicamentos 260 
Reação adversa 180 
Medicamentos do carrinho de emergência 120 
Diluição de medicamentos 115 
Medicamentos que causam flebite 100 
Medicamentos dialisáveis 10 
Prescrição verbal 10 

 
QUADRO 3: Distribuição de respostas do Grupo Nominal III, segundo pontuação. Diamantina - MG, 

2012. 

 

A aplicação da técnica no Grupo IV teve duração de uma hora e dez minutos 

e ele foi composto por cinco enfermeiros: um do pronto atendimento, dois do centro 

de tratamento intensivo, um das clínicas médica, cirúrgica, neurológica e de 

convênios e um enfermeiro responsável técnico pela instituição. 

As respostas apresentadas foram: “Interações medicamentosas; Práticas de 

segurança do paciente; Reação adversa; Mecanismos de ação dos medicamentos; 

Farmacovigilância; Preparo de medicamentos; Conservação e tempo de estabilidade 

após a diluição do medicamento; Posologia; Medicação em idosos e Diluição de 

medicamentos”. 

No quadro que se segue, registram-se as respostas de consenso do Grupo IV 

com suas respectivas pontuações (total de ordens x peso). 

 

RESPOSTAS PONTUAÇÃO 
Interações medicamentosas 540 
Práticas de segurança do paciente 360 
Reação adversa 190 
Mecanismos de ação dos medicamentos 160 
Farmacovigilância 100 
Preparo de medicamentos 100 
Conservação e tempo de estabilidade após a diluição do medicamento 100 
Posologia 60 
Medicação em idosos 40 
Diluição de medicamentos 30 

 
QUADRO 4: Distribuição de respostas do Grupo Nominal IV, segundo pontuação. Diamantina - MG, 

2012. 

 

Devido ao elevado quantitativo e diversidade das respostas, julgou-se 

oportuno reuni-las para proporcionar um mais fidedigno entendimento das mesmas. 
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É necessário relatar que as respostas foram mantidas exatamente como 

foram registradas pelos participantes. 

A seguir, destaca-se o quadro 5, que apresenta a distribuição das respostas 

segundo pontuação por grupo e pontuação total. 

 

RESPOSTAS PONTUAÇÃO/
GRUPO 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

Interações medicamentosas G1: 453 
G2: 311 
G3: 265 
G4: 540 

1569 

Farmacologia  G1: 360 
G3: 520 

880 

Diluição de medicamentos G1: 240 
G2: 110 
G3: 115 
G4: 30 

495 

Cuidados de enfermagem com o paciente antes e após a 
administração de medicamentos 

G1: 410 
G2: 80 

490 

Reação adversa G3: 180 
G4: 190 

370 

Práticas de segurança do paciente G4: 360 360 
Mecanismos de ação dos medicamentos G1: 20 

G2: 150 
G4: 160 

330 

Padronização de medicamentos G3: 260 260 
Indicação de antibióticos G1: 100 

G2: 155 
255 

Conservação e tempo de estabilidade após a diluição do 
medicamento 

G1: 98 
G4: 100 

198 

Efeitos colaterais G1: 130 
G2: 60 

190 

Cinco certos G2: 175 175 
Medicamentos dialisáveis G2: 150 

G3: 10 
160 

Classificação farmacoterapêutica G2: 150 150 
Medicamentos do carrinho de emergência G3: 120 120 
Farmacovigilância  G4: 100 100 
Medicamentos que causam flebite G3: 100 100 
Preparo de medicamentos G4: 100 100 
Cálculo de medicação referente à dosagem, volume e peso G1: 84 84 
Posologia G4: 60 60 
Medicação em idosos G4: 40 40 
Administração de medicamentos em conjunto com a 
hemotransfusão 

G2: 10 10 

Prescrição verbal G3: 10 10 
Reação alérgica à medicação G2: 5 5 

 
QUADRO 5: Distribuição, em ordem decrescente, das respostas segundo pontuação por grupo e 

pontuação total. Diamantina – MG, 2012. 

 

Como se pôde verificar através do quadro 5, há questões com significados 

semelhantes ou idênticos. Devido a tal fato e objetivando um melhor entendimento 
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de seus significados optou-se por reuni-las em categorias conforme evidenciado no 

quadro 6. 

 

CATEGORIAS PONTUAÇÃO TOTAL 
Preparo e administração de medicamentos 1602 
Obtenção de informações e conhecimento em administração de 
medicamentos 

1585 

Interações medicamentosas 1569 
Aspectos gerais da administração de medicamentos 750 
Efeitos colaterais dos medicamentos 675 
Mecanismos de ação dos medicamentos 330 

 
QUADRO 6: Distribuição, em ordem decrescente, das categorias de resposta segundo pontuação. 

Diamantina – MG, 2012. 

 

A seguir, apresentam-se tais categorias, em que, após a citação de cada item, 

seguiram-se os comentários dos participantes de todos os grupos.  

 

Categoria 1 – Preparo e administração de medicament os 

  

Esta categoria obteve 1602 pontos e reuniu as respostas que assim se 

seguem: em relação à resposta diluição de medicamentos , os comentários 

relacionaram-se ao conhecimento do volume e tipo de diluente indicado para a 

obtenção de diluição de medicamentos segura. 

A esse respeito, sabe-se que o conhecimento acerca da administração de 

medicamentos, geralmente, ainda é empírico, principalmente no que diz respeito à 

diluição das drogas, uma vez que esta informação não consta nas bulas ou mesmo 

na maioria dos livros e manuais farmacológicos. Mesmo as obras destinadas à 

enfermagem têm pouca abordagem relacionada às diluições, o que leva a equipe a 

decidir o volume a ser diluído através da observação dos efeitos causados quando 

utilizadas quantidades maiores ou menores, até se chegar a uma diluição ideal 

(MIASSO et al., 2006b). 

Portanto, a equipe de enfermagem necessita conhecer as variações de 

diluição do medicamento de acordo com a via de administração do mesmo e 

relacioná-la com aspectos do paciente como a patologia e a idade, e ao fazer parte 

de uma equipe interdisciplinar, em caso de qualquer dúvida, isso deve ser discutido 

com outros profissionais da área. Destaca-se o profissional farmacêutico, que ao 

participar do processo de medicação, deve ser capaz de orientar quanto à diluição e 
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tipo de diluente dos medicamentos dispensados pela farmácia, sob sua 

responsabilidade. 

Em relação à resposta Cuidados de enfermagem com o paciente antes e 

após a administração de medicamentos , registraram-se comentários acerca da 

importância da monitoração do paciente que às vezes não é realizada devido ao 

grande quantitativo de pacientes e procedimentos.  

Destaca-se, na realidade presente em muitas instituições de saúde, uma 

precária condição de trabalho da equipe de enfermagem, o que leva a uma 

assistência ineficaz e propícia ao erro de medicação com consequências graves aos 

pacientes. Tal condição nos reporta à reflexão da importância da reestruturação do 

serviço profissional com o fornecimento de um ambiente seguro e favorável ao 

desenvolvimento das atividades da equipe. 

Em relação a isso, tem-se que, legalmente, o enfermeiro é responsável pela 

prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e 

domiciliar e pela orientação do paciente, sua família ou responsável legal, quanto à 

terapia implementada, objetivos, riscos, vias de administração e possíveis 

intercorrências que possam advir. Tem-se também a responsabilidade de assegurar 

que todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e seu tratamento sejam 

registrados de forma correta, garantindo a disponibilidade de informações 

necessárias à avaliação do paciente, eficácia do tratamento e rastreamento em caso 

de eventos adversos (FAKIH; FREITAS; SECOLI, 2009). 

Nesse aspecto, cita-se a não monitoração do paciente como o principal tipo 

de erro na administração de medicamentos. Destaca-se que essa atitude, surge 

como uma importante falha uma vez que os erros, muitas vezes, somente são 

identificados quando as consequências são clinicamente manifestadas pelo 

paciente, como a presença de sintomas ou reações adversas após algum tempo em 

que foi administrada a medicação (PRAXEDES; TELLES-FILHO, 2008). 

Cabe, portanto, à equipe de enfermagem executar o plano terapêutico. Ela 

deve ter pleno conhecimento das drogas, sua ação, propriedade, indicação, 

contraindicação, interação, efeitos colaterais e monitorar o paciente anterior e 

posteriormente à administração de medicamentos. 

Quanto à reposta Conservação e tempo de estabilidade após a diluiçã o 

do medicamento , os comentários foram relacionados ao período em que a 

medicação pode ser administrada, posteriormente à diluição, sem oferecer riscos ao 
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paciente, e se os medicamentos preparados e não totalmente utilizados poderiam 

ser aproveitados e em até quanto tempo após o preparo. 

Nesse aspecto, tem-se que a conservação dos medicamentos também é 

corresponsabilidade da enfermagem, sendo importante verificar e seguir as 

especificações do fabricante do medicamento quanto à fotossensibilidade, 

termossensibilidade e estabilidade após a reconstituição e diluição, bem como 

identificar a concentração, a data e a hora do preparo. 

A esse respeito, observa-se que a eficácia terapêutica pode estar 

comprometida quando não se garante a estabilidade química e física, o que poderá 

modificar o efeito terapêutico do medicamento. Assim, é necessário, ao se 

reconstituir ou diluir medicamentos, que se considere a hora do preparo, o prazo de 

estabilidade pós-reconstituição/diluição, que pode se alterar quando o profissional 

prepara o medicamento com muita antecedência ao horário em que será 

administrado, ou prepara os medicamentos sem observar protocolos de diluição. 

Esses são aspectos ainda frequentes e presentes no cotidiano hospitalar e que 

dificultam a prevenção do erro e a garantia da segurança na terapia medicamentosa 

(CARVALHO et al., 2005). 

Segundo Fontinele-Júnior e Cunha (2006), ao se diluir um medicamento, 

alteram-se de forma significativa as características dos seus componentes, sendo 

necessário, portanto, conhecer as consequências relativas à perda de estabilidade 

ou ao aparecimento de toxicidade. Estes autores destacam fatores que podem afetar 

a estabilidade do medicamento. Dentre eles, cita-se a concentração, pH da solução, 

tipo de recipiente, temperatura e exposição à luz. 

Assim, como a equipe de enfermagem atua na parte final do processo de 

medicação, ao se conhecer os fatores que interferem na estabilidade do 

medicamento, será possível observar qualquer mudança no estado da droga, 

possibilitando a interrupção do processo.  

Na resposta Cinco certos , houve comentários referentes à necessidade de 

se conhecer e praticar o modelo dos cinco certos que compreendem paciente, 

horário da administração, dose, via de administração e medicamento certos. 

Destaca-se que este, apesar de não ser suficiente para a promoção de uma prática 

segura, tem servido de orientação para a administração de medicamentos. 

Segundo Pepper (2004), esse modelo é dominante na prática de segurança 

da administração de medicamentos para controle e estudo do erro na medicação, 
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embora esta abordagem enfoque exclusivamente o papel individual do enfermeiro, 

ignora os fatores correlacionados ao sistema e ressalva que esse modelo propõe 

somente objetivos sem definir as estratégias para melhorar a exatidão na 

administração de medicamentos. 

Assim, ao se abordar a segurança na administração de medicamentos pela 

utilização dos cinco certos, focaliza-se a segurança somente a enfermagem, 

subestimando outros atores e fatores relacionados ao sistema de medicação.  

Corroborando com o exposto, afirma-se a necessidade de uma mudança 

cultural no entendimento dos profissionais de enfermagem em relação aos modelos 

de segurança, sem menosprezar a importância da manutenção da regra dos cincos 

certos como eixo norteador para uma assistência livre de erros. 

Em relação à resposta Preparo de medicamentos, registraram-se 

comentários amplos envolvendo os cuidados que a enfermagem deve ter quanto ao 

preparo do medicamento. 

Destaca-se que, embora seja processo que demanda conhecimentos 

complexos, a equipe de enfermagem costuma fazê-lo como tarefa simples, atribuída 

sem distinção a auxiliares, técnicos ou enfermeiros e entendida como parte de uma 

rotina. 

Para que seja realizado um processo de preparo de medicamentos seguro, é 

necessário que a equipe de enfermagem saiba como e com que diluir, qual volume 

administrar, quanto tempo pode ficar a medicação preparada antes de ser 

administrada, em que condições ambientais deve ser preparada e acondicionada 

(luz, calor, higiene). Deve-se, portanto, utilizar embasamento científico que garanta o 

resultado terapêutico esperado (CAMERINI; SILVA, 2011). 

Segundo Lisboa (2011), pode ocorrer preparo incorreto relacionado a 

alterações na estrutura química dos medicamentos, como acontece no ato de triturar 

fórmulas sólidas. Um exemplo deste caso são os comprimidos de alopurinol. O 

paciente receberá uma subdose de princípio ativo absorvido pela mucosa, 

propiciando um nível sérico inadequado caso os comprimidos sejam triturados ou 

macerados. 

Assim, o papel do enfermeiro, no processo de preparo de medicamentos, é 

fundamental, pois sua formação acadêmica lhe confere a competência e 

responsabilidade profissional. Por ser um profissional qualificado, credenciado para 
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desenvolver habilidades técnicas no cotidiano profissional, é capaz de identificar e 

intervir em situações adversas no âmbito institucional. 

Cálculo de medicação referente à dosagem, volume e peso apresentou 

discussões relacionadas ao atendimento de pacientes com características diversas, 

que muitas vezes necessitam de medicamentos em quantidades específicas. 

Os cálculos de medicação fazem parte da prática diária da equipe de 

enfermagem, portanto são necessários conhecimento e domínio sobre eles, para 

que não ocorram implicações ao paciente. A partir do cálculo, é administrada a 

dosagem adequada para que ocorra o efeito desejado do medicamento no 

organismo do paciente. 

Segundo Elias e Mariano (2004), embora muitas regras para dosagem 

tenham sido desenvolvidas, nenhuma tem sido precisa e simples o suficiente para o 

uso cotidiano. Existem fórmulas matemáticas para calcular a dosagem 

medicamentosa para o paciente baseada no seu peso, idade, área de superfície 

corpórea ou altura. Apesar de estas fórmulas servirem como método para o cálculo 

de dosagem, exige-se cuidado durante o uso das mesmas. Para os autores, a regra 

ideal deve permitir um cálculo de dosagem correto, sem ter uma matemática 

complicada, a fim de alcançar a eficácia desejada. 

Evidencia-se, na literatura relacionada às causas de erros na administração 

de medicamentos, que os erros de dose ocupam posição de destaque. Tais erros 

podem estar relacionados à colocação do ponto decimal em local inadequado na 

prescrição, uso de conversões inadequadas e aspectos inerentes ao preparo do 

medicamento ao ser considerada, por exemplo, uma concentração errada da 

solução reconstituída (SILVA, 2009). 

Assim, os questionamentos acerca do cálculo da dose a ser administrada 

retratam situações cotidianas relacionadas à falta de domínio matemático, levando a 

erros de dose que podem ocasionar desde ineficácia do efeito terapêutico desejável 

até risco de morte do paciente. 

Na última resposta, Posologia, citou-se a necessidade de se conhecer a 

dose do medicamento que deve ser fornecida a um paciente, bem como da 

importância da prescrição médica conter tais informações. 

Em relação ao último item, tem-se que a posologia de qualquer medicamento 

depende da via de administração e da forma de apresentação e é de fundamental 

importância que a equipe de enfermagem possua conhecimento concreto acerca da 



31 

 

temática, uma vez que posologias incorretas podem levar ao desperdício, prejuízo 

terapêutico, tratamentos inefetivos e inadequados, refletindo na baixa qualidade do 

atendimento e consequentemente a erros de medicação. 

Destaca-se, também, que na prática diária do enfermeiro, podem existir 

prescrições incorretas, que não especificam a dosagem requerida, uma vez que os 

prescritores optam pela utilização de abreviaturas ou siglas. Portanto, é importante 

atentar para que o paciente não receba uma dose de medicamento diferente da 

prescrita. 

Segundo Rothschild et al., (2005b), a falta de especificação da posologia do 

medicamento na prescrição, tem resultado em ocorrência de erros de dose que são 

um dos problemas mais frequentes relacionados à administração de medicamentos, 

interferindo na qualidade da assistência prestada aos pacientes hospitalizados.  

Assim, a falta da posologia nas prescrições pode levar à administração de 

doses inferiores ou superiores ao desejado, acarretando a não efetividade do 

tratamento e, até mesmo, à morte por intoxicação (GIMENES et al., 2010). Há 

necessidade, pois, de promover ações que visem a impedir que os prescritores 

omitam essa informação, de modo a favorecer uma prática de enfermagem segura e 

eficaz. 

 

Categoria 2 – Obtenção de informações e conheciment o em administração de 

medicamentos 

 

A presente categoria conta com 1585 pontos e a seguir descrevem-se as 

respostas dela constantes. 

Em relação à Farmacologia, os participantes citaram a necessidade de 

aprofundar conhecimentos referentes à farmacologia em geral e em tópicos de 

atualização acerca de drogas gerais e específicas.  

Percebe-se assim, a insuficiência de conhecimentos farmacológicos, por parte 

dos profissionais de saúde, em que a importância do conhecimento sobre 

medicamentos necessita ser enfatizada, pois é necessário o domínio de habilidades 

e conhecimentos específicos com o intuito de detectar e avaliar criticamente as 

situações passíveis de erros de medicação e intervir nesse processo com eficiência.  

Para Clayton (2006), a farmacologia pode ser definida como o conhecimento 

das propriedades físicas e químicas, composição, efeitos bioquímicos e fisiológicos, 
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mecanismos de ação, absorção, distribuição, biotransformação e excreção e o uso 

terapêutico dos medicamentos. Portanto, o conhecimento da farmacologia é um 

aspecto importante da prática da enfermagem, embora sua complexidade tenha sido 

pouco considerada na formação desses profissionais. 

Destaca-se que, os conhecimentos transmitidos sobre cálculos, diluições e as 

vias de administração dos medicamentos, assim como o conteúdo ministrado 

referente à farmacologia, tem sido insuficientes para garantir a prática profissional 

segura. A falta de conhecimentos de doses terapêuticas, efeitos tóxicos, reações 

colaterais e os mecanismos de eliminação podem resultar em complicações e 

eventos no processo da administração de medicamentos (SANTANA, 2006). 

Corroborando com o exposto, estudo realizado por Faria e Cassiani (2011), 

discorreu sobre a formação dos enfermeiros em farmacologia, em que dos 51 

participantes, 56,9% informaram ter tido uma formação regular e 33,3% 

consideraram a sua formação insuficiente.  

Esses dados se mostram preocupantes, uma vez que somente profissionais 

com sólidos conhecimentos em farmacologia são capazes de realizar a detecção 

precoce, a prevenção de riscos e de possíveis complicações advindas da terapia 

medicamentosa como incompatibilidades farmacológicas, reações indesejadas e 

interações medicamentosas, que são capazes assim, de minimizar riscos ao cliente. 

Tem-se, pois, que é necessária atenção na capacitação dos profissionais de 

saúde, reforçando que a disciplina de farmacologia oferecida nos cursos de 

Enfermagem, Medicina e Farmácia, necessita priorizar o estudo da segurança de 

medicamentos, pois seu uso equivocado é, em grande parte, causado pela 

insuficiente qualidade e inacessibilidade de informações (BRASIL, 2005). 

Ressalta-se, portanto, a importância da educação continuada e da 

implementação de estratégias educativas, tais como discussão em grupo a partir de 

questionamentos e dúvidas dos profissionais, grupos de estudos, estudos clínicos, 

reuniões multiprofissionais, cursos de capacitação e elaboração de protocolos para 

aumentar a segurança na realização do processo da administração de 

medicamentos. 

Quanto à resposta Indicação de antibióticos, registrou-se a indagação sobre 

o que seria necessário conhecer a respeito da indicação do uso desses. Os 

participantes relataram o uso excessivo e sem critérios para a antibioticoterapia. 
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Destaca-se uma prática extremamente perigosa, principalmente em meio 

hospitalar, uma vez que esse procedimento pode gerar resistência microbiana em 

um ambiente favorável a isso e com pacientes com o sistema imune prejudicado. 

Para Mckinnon e Davis (2004), as características mais relevantes 

relacionadas a esses medicamentos envolvem a atividade antibacteriana, a eficácia 

clínica, a segurança e o potencial para interações medicamentosas bem como as 

propriedades farmacológicas da farmacocinética e farmacodinâmica que podem ser 

influenciadas pela penetração do medicamento nos tecidos, sua ligação às proteínas 

plasmáticas, o metabolismo e as características de eliminação.  

Assim, para que os antibióticos exerçam a sua ação, é preciso uma adequada 

absorção e difusão nos tecidos e órgãos onde está localizada a infecção, bem como 

uma via de administração que favoreça a biodisponibilidade, ou seja, que mantenha 

uma quantidade de fármaco ativo no plasma em condições de provocar um efeito 

biológico (TAVARES, 2001). 

Portanto, o desconhecimento das especificidades dos antimicrobianos a 

serem administrados, assim como da necessidade de se cumprirem as doses e os 

intervalos de tempo entre as mesmas, pode ser mais um fator que contribui para a 

ocorrência de erros.  

Os erros de omissão de dose e de horário, sobretudo quando se tem em foco 

a classe dos antibacterianos, influenciam a efetividade terapêutica e a resistência 

bacteriana, considerando que esta última está associada ao uso inadequado desses 

medicamentos (MARQUES et al., 2008). 

Quanto aos erros de horário, cabe à equipe de enfermagem prevenir o atraso, 

assim como realizar um monitoramento rigoroso da administração de 

antimicrobianos com o controle dos horários, diluições e intervalos entre as doses, 

evitando a seleção de microrganismos resistentes devido a níveis plasmáticos 

inadequados (HOEFEL; LAUTERT, 2006). Assim, a divulgação de informações 

sobre antimicrobianos e a capacitação da equipe de enfermagem surgem como 

estratégias de prevenção de erros. 

Na resposta, Medicamentos dialisáveis , os comentários fizeram referência à 

especificidade do procedimento dialítico e o uso de medicamentos.  

Destaca-se a importância de se conhecer os medicamentos dialisáveis. 

Assim, o profissional pode administrá-los anterior ou posteriormente à hemodiálise, 

devido a duração menor ou maior do medicamento no organismo. 
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Sabe-se que a maioria dos pacientes que fazem diálise utiliza, 

permanentemente, medicamentos que auxiliam a garantir seu bem-estar geral, 

concomitantemente com a diálise e é de responsabilidade da equipe de 

enfermagem, durante as sessões, preparar, administrar e registar as medicações 

prescritas. 

Um ponto a se destacar, diz respeito a não adesão medicamentosa do 

paciente em hemodiálise. Segundo estudo realizado por Castro et al., (2009), é alta 

a prevalência da não-adesão, que tem causas múltiplas, envolve desde o elevado 

quantitativo de medicamentos, de comprimidos e de doses diárias até a 

disponibilidade e acesso à medicação.  

Assim, devido à especificidade e dificuldade no tratamento medicamentoso, 

torna-se fundamental que o enfermeiro realize uma orientação efetiva, possibilitando 

maior estímulo ao paciente e controle do uso correto dos medicamentos, a fim de 

gerar no paciente emponderamento, o que possibilita ao mesmo ser corresponsável 

pelo tratamento. 

Classificação Farmacoterapêutica seguiu com o comentário relativo ao 

conhecimento do medicamento de escolha para as patologias, para que o 

enfermeiro possa participar da escolha do tratamento medicamentoso do paciente. 

A classificação farmacoterapêutica segue uma estrutura hierárquica, que 

divide os medicamentos por diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema 

em que este atua, pelas suas propriedades terapêuticas, farmacológicas e químicas 

(BARROS, 2010). 

Assim, destaca-se a importância do enfermeiro juntamente com o 

farmacêutico, conhecer tal classificação, o que possibilita a prevenção de possíveis 

erros na identificação do medicamento e sua farmacologia, a diminuição da 

probabilidade de ocorrerem reações adversas ao medicamento, bem como o 

aumento da qualidade assistencial e diminuição de custos hospitalares. 

Em relação à resposta Farmacovigilância, destacou-se a importância de 

detectar e prevenir problemas relacionados a medicamentos. A equipe de 

enfermagem é fundamental nesse processo, uma vez que mantém contato direto 

com o paciente, o que possibilita uma avaliação real dos efeitos dos medicamentos 

bem como a notificação dos mesmos. 

A farmacovigilância constitui-se como importante interface entre a prática 

clínica e a regulação de medicamentos, o que contribui para a melhoria da qualidade 
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do arsenal terapêutico disponível e seu uso racional, permite a detecção precoce de 

problemas de segurança desconhecidos, a identificação de fatores de riscos e a 

quantificação dos mesmos, o que previne que os usuários sejam afetados 

desnecessariamente por tais problemas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2005a). 

Assim, a monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial 

para o uso efetivo de medicamentos e para a assistência médica de alta qualidade, 

o que permite a capacidade de inspirar segurança e confiança de pacientes e 

profissionais da saúde em relação aos medicamentos (BRASIL, 2005). 

Em relação ao exposto, tem-se que o risco de danos é menor quando os 

medicamentos são administrados por profissionais da saúde informados e por 

pacientes que entendem e compartilham a responsabilidade por seus 

medicamentos.  

Portanto, todos os profissionais de saúde necessitam realizar a notificação 

quando efeitos adversos e toxicidade surgem, mesmo quando houver dúvidas 

quanto à sua relação com determinado medicamento. A notificação deve ser 

remetida a instituições de saúde, aos centros de vigilância locais ou diretamente à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Em relação à Medicação em idosos, relatou-se o importante quantitativo de 

medicamentos administrados a essa população. Destaca-se a importância da equipe 

de enfermagem possuir conhecimentos específicos relacionados a essa clientela, 

visto que esta possui características fisiológicas que intervêm no metabolismo das 

drogas. Por isso deve atentar, especificamente, aos sinais de toxicidade dos 

medicamentos nesses pacientes. 

Verifica-se que o aumento no consumo de medicamentos acompanha a 

tendência do envelhecimento populacional e constitui a polifarmácia, no idoso, uma 

situação comum na clínica médica, o que acarreta o aumento de reações adversas, 

interações medicamentosas, utilização incorreta de fármacos e tratamento 

inadequado do paciente (SANTOS et al., 2008). 

Além de utilizarem uma grande quantidade de medicamentos, os idosos 

também são vítimas de um maior número de prescrições inapropriadas. No estudo 

de Correr et al., (2007), com 76 indivíduos, 13,5% dos medicamentos utilizados 

pelos idosos foram considerados inadequados.  
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Assim, é fundamental que os profissionais de saúde tenham conhecimento 

dos medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, o que auxilia na 

realização de prescrições medicamentosas adequadas. Isso possibilita a diminuição 

de riscos de efeitos colaterais ou adversos e de interações medicamentosas, 

garante o uso racional de medicamentos e pondera os riscos e benefícios 

resultantes da utilização de fármacos (PRAXEDES; TELLES-FILHO; PINHEIRO, 

2011). 

Nesse contexto, a atuação do enfermeiro tem influências positivas na 

minimização de erros quanto à administração dos medicamentos, já que esse 

profissional possui a capacidade de avaliar os aspectos farmacológicos que possam 

representar potencial dano para o idoso, devendo, portanto, analisar e questionar as 

prescrições com a equipe médica sempre que julgar necessário. 

 

Categoria 3 – Interações medicamentosas 

 

Essa categoria, que conta com 1569 pontos, reuniu as respostas referentes a 

Interações medicamentosas (IMs). Os comentários dizem respeito à grande 

quantidade de medicamentos administrados, principalmente no centro de tratamento 

intensivo e clínicas, às drogas compatíveis ou incompatíveis e ao quando 

administrá-las concomitantemente.  

Ressalta-se aqui, a grande importância desta temática, uma vez que esta se 

relaciona intimamente com a segurança na administração de medicamentos e 

qualidade assistencial prestada ao paciente. 

Consideradas fenômenos que ocorrem quando os efeitos de um fármaco são 

modificados devido à administração simultânea de outro fármaco ou alimento, as 

IMs podem resultar na diminuição, anulação ou aumento do efeito de um dos 

fármacos (HARTSHORN, 2006). 

Segundo Corrêa (2010), podem ser classificadas em três tipos: interações 

graves, potencialmente ameaçadoras para a vida ou capazes de causar danos 

permanentes; interações moderadas, cujos efeitos causam alguma alteração clínica 

no paciente exigindo tratamento adicional, hospitalização ou aumento no período de 

internação e interações leves, cujos efeitos são normalmente suaves, podendo 

passar despercebidos, não exigindo, na maioria das vezes, tratamento adicional. 
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Lima (2007), observou que a frequência de interações adversas entre 

medicamentos administrados tem incidência proporcional à quantidade de fármacos 

utilizados simultaneamente. A frequência de interações medicamentosas 

significativas varia de 3% em pacientes com uso de até seis medicamentos para 

20% quando são utilizados dez medicamentos diversos. 

Silva e Santos (2011), através de uma revisão bibliográfica, identificaram que 

o ácido acetilsalicílico, amicacina, aminofilina, captopril, diazepam, espironolactona, 

fenitoína, fentanila, furosemida, nifedipina e digoxina foram os principais 

medicamentos envolvidos em interações medicamentosas no tratamento de 

pacientes em unidades de tratamento intensivo, o que pode orientar qual a 

informação o enfermeiro necessita deter acerca destes medicamentos. 

Portanto, o enfermeiro pode evitar ou diminuir a ocorrência de IMs, uma vez 

que permanece com o paciente em horário integral e possui conhecimento e 

habilidades específicas, garantindo uma prática medicamentosa segura, em que 

possíveis interações medicamentosas possam ser previstas, minimizadas ou 

impedidas. 

 

Categoria 4 – Aspectos gerais da administração de m edicamentos 

 

A presente categoria contou com 750 pontos e reuniu as respostas que assim 

se seguem: 

Práticas de segurança do paciente, reforçou a necessidade de se garantir a 

segurança do paciente através de práticas recomendadas, em especial a da 

administração segura de medicamentos. 

Segundo Charles (2010), a segurança do paciente tem gerado debates em 

âmbito mundial e tem recebido várias interpretações, entre elas a de que segurança 

consiste na redução do risco e danos desnecessários, associados à assistência em 

saúde, até um mínimo aceitável. O mínimo aceitável refere-se àquilo que é viável 

diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e do contexto em que a 

assistência foi realizada. 

Atualmente, esse tema é uma das prioridades dos serviços de saúde e 

compreende um conjunto de iniciativas para instituir sistemas e processos 

operacionais com o objetivo de evitar, prevenir e reduzir eventos adversos ocorridos 

a partir da assistência prestada.  
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Nesse sentido, destaca-se que a combinação de múltiplas drogas, gravidade 

e instabilidade dos pacientes, e por vezes total dependência dos mesmos em 

relação à equipe interdisciplinar, são fatores que predispõem o paciente a uma maior 

insegurança, relacionada à administração de medicamentos (MELO; SILVA, 2008).  

Assim, torna-se imprescindível a garantia das práticas de segurança do 

paciente, alcançada através do desenvolvimento de um trabalho sólido, embasado 

no conhecimento científico. 

Referente à resposta Padronização de medicamentos, suscitou-se 

comentários acerca da necessidade da padronização de medicamentos de utilização 

rotineira com a implementação de protocolos que possibilitem a autonomia para o 

enfermeiro prescrever determinadas drogas. Os profissionais que atuam nas clínicas 

relatam que não há médico durante todos os plantões e que, através dos protocolos, 

será possível diminuir os contatos frequentes, por telefone, principalmente no 

período noturno. 

A lei do exercício profissional de enfermagem nº 7.498/86 respalda ética e 

legalmente o enfermeiro na prescrição de medicamentos, mediante protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, fornecendo-lhe autonomia na escolha dos 

medicamentos e respectiva posologia, devendo o mesmo responder integralmente 

pelos atos praticados (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

Nesse contexto, existem vários tipos de enfermeiros prescritores, dentre eles 

o grupo protocolo, em que os enfermeiros seguem uma instrução escrita específica 

para administração de determinados medicamentos em uma determinada situação 

clínica. Essa instrução pode ser elaborada em qualquer instituição, pública ou 

privada e aprovada pelo dirigente local. Isso é aplicado para grupos de clientes ou 

usuários previamente identificados (BUCHAN; CALMAN, 2004).  

Assim, o protocolo permite que o enfermeiro prescreva medicamentos em 

termos previamente acordados, não sendo considerada uma prescrição 

independente. Para tal, o enfermeiro necessita possuir sólidos conhecimentos em 

farmacologia e buscar junto às instituição a criação de protocolos que garantam a 

legalidade desse ato. 

Quanto à resposta Medicamentos do carro de emergência, destacou-se a 

discussão sobre de quem é a responsabilidade pela organização e reposição dos 

medicamentos e materiais do carro de emergência, visto que em algumas 

instituições é uma responsabilidade da equipe da farmácia. 
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O carro de emergência contém todos os materiais, equipamentos e 

medicamentos necessários para as urgências e emergências, e a padronização do 

conteúdo e quantidade dos mesmos, possibilita agilidade no atendimento de 

emergência e redução do desperdício (SOLAS; POL, 2006). 

Em relação à responsabilidade de organização e reposição do mesmo, cabe 

ao enfermeiro a sua verificação sistemática, observando a presença e validade dos 

materiais e medicamentos listados e o funcionamento do cardioversor. Deve existir 

uma lista com todos os itens constantes, que devem ser checados quanto à 

presença, integridade, validade e conformidade com a padronização. Deve ser 

checado em data pré-fixada e após cada uso e registrado em impresso próprio o 

número do lacre e a data da conferência (KNOBEL, 2006). 

Com isso, fica evidente que o enfermeiro é responsável pela medicação do 

carro de emergência, e que a delegação dessa atividade a uma equipe de farmácia 

deve ser acordada por protocolos institucionais a fim de respaldar o enfermeiro.  

Destaca-se que, independentemente de quem seja a responsabilidade, é 

fundamental que todos os profissionais envolvidos no atendimento de uma 

emergência possuam conhecimento do conteúdo e disposição do mesmo no carro 

de emergência, a fim de garantir uma assistência rápida e eficaz ao paciente. 

A resposta Prescrição verbal  fez referência a uma prática rotineira e que 

pela legislação de enfermagem é ilegal. Os participantes novamente destacam a 

necessidade de protocolos e da extinção desta prática na instituição. 

As prescrições verbais são frequentes na prática hospitalar, principalmente 

em situações de emergência. Porém, exigem uma acurada memória do receptor 

para guardar a dose e nome do medicamento indicado. Outro fator preocupante é 

que as prescrições podem ser feitas de forma incompleta. 

Tem-se, ainda, que os erros relacionados às prescrições telefônicas ou 

verbais requerem intervenção da equipe interdisciplinar. As primeiras tendem ao erro 

mais do que as escritas devido à presença de um número de variáveis não 

existentes quando são escritas diretamente pelo prescritor (KOCZMARA; JELINCIC; 

PERRI, 2006). Esse fato, corroborado pelo estudo realizado por Gimenes (2006), 

que identificou prescrições anotadas de forma incompleta como ausência ou erro de 

via de administração e dose, e anotação de medicamento errado, provavelmente, 

por nomes de medicamentos com som semelhante.  
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Do ponto de vista legal, é vedado ao profissional de enfermagem aceitar, 

praticar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas/terapêuticas, oriundas de 

qualquer profissional da área de saúde, através de rádio, telefonia ou meios 

eletrônicos, nos quais não conste a assinatura do prescritor, salvo em casos de 

emergência (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2000). 

Quanto à execução da prescrição medicamentosa pela equipe de 

enfermagem, esta possui o direito de recusar-se a executar prescrição em caso de 

identificação de erro ou ilegibilidade, ou quando não constar a assinatura e o número 

de registro do prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Destaca-se 

que, no caso da ocorrência de evento adverso, decorrente da execução de uma 

prescrição duvidosa, ilegível, não identificada, ou verbal, o profissional de 

enfermagem que a executou, bem como o enfermeiro e a instituição, responderão 

pelos danos causados (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

Portanto, ressalta-se a necessidade da extinção da prescrição verbal, 

destacando-se a importância e impacto na segurança do ato prescritivo e o direito e 

dever da equipe de enfermagem em recusar a realizar tal procedimento.  

 

Categoria 5 – Efeitos colaterais dos medicamentos 

 

A presente categoria obteve 675 pontos. A seguir, descrevem-se as 

respostas. 

Na resposta Reação adversa , houve comentários de quais seriam as reações 

adversas comuns e raras, especificamente em relação aos medicamentos utilizados 

em pacientes com patologias renais, bem como a importância da notificação e os 

meios para realizá-la. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Reação Adversa a 

Medicamento (RAM) como sendo “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não 

intencional que ocorre com medicamentos em doses usualmente empregadas para 

profilaxia, terapêutica, tratamento ou para modificação de funções fisiológicas” e 

propõe uma classificação em relação à gravidade como leve, moderada, grave e 

letal (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005b). 

De modo geral, as reações adversas são associadas a desfechos negativos 

da terapia, o que retarda o tratamento, pois muitas se assemelham a manifestações 

clínicas típicas de doenças. Aliado a isso, em muitos casos o tratamento da RAM 
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requer a inclusão de novos medicamentos à terapêutica e isso eleva o risco da 

cascata iatrogênica. O ideal, quando possível, é realizar a suspensão ou redução da 

dose do medicamento bem como a sua devida notificação (SECOLI, 2010). 

Assim, é fundamental que o enfermeiro atue frente à equipe de enfermagem 

de modo a conscientizá-la sobre a importância da comunicação escrita, a fim de 

procederem adequadamente as anotações, tornando possível a notificação das 

reações adversas medicamentosas ao serviço de farmacovigilância hospitalar e, 

posteriormente, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Quanto à resposta Efeitos colaterais , percebe-se a presença de dúvidas 

referentes a essa temática, sendo necessário desenvolver educação em serviço 

como forma de diminuí-las, uma vez que a partir do conhecimento desses efeitos 

podem-se implementar os cuidados de enfermagem específicos. 

Estudo realizado concluiu que os conhecimentos dos enfermeiros sobre 

efeitos colaterais são incipientes, por isso é necessário aprofundá-los com vista a 

minimizar e evitar possíveis reações indesejáveis capazes de ampliar a morbidade 

dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva (VIEIRA, 2007). 

Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de capacitação contínua nessa 

temática, com monitoramento da mesma. Cabe às instituições de saúde, 

normatizarem os procedimentos e cuidados de enfermagem implementados com 

base em recomendações científicas a fim de garantir a qualidade da assistência de 

enfermagem e a segurança do paciente. 

Assim, destaca-se a importância da equipe de enfermagem possuir 

conhecimentos sólidos quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos, o que 

possibilita a rápida identificação de qualquer reação no paciente e minimização dos 

danos ao mesmo. 

Em Medicamentos que causam flebite , foram citados aqueles que são mais 

susceptíveis a causar flebite. Destaca-se, aqui, a importância do conhecimento 

desses medicamentos e práticas corretas, o que possibilita aos profissionais a 

realização de ações que minimizem possíveis complicações. 

A flebite é definida como uma inflamação venosa na qual as células 

endoteliais tornam-se inflamadas e ásperas, permitindo a aderência de plaquetas. 

Os sinais e sintomas associados a essa complicação são: eritema, calor e edema 

local, cordão fibroso palpável ao longo da veia, velocidade de infusão lenta e 

aumento da temperatura basal (NETO; SECOLI, 2004). 
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Segundo Martinho e Rodrigues (2008), alguns aspectos podem influenciar o 

desenvolvimento de flebite como o material e o tamanho do catéter, a inserção do 

dispositivo quando puncionado na emergência, aumentando o risco comparado à 

unidade de internação. O tempo de permanência do cateter venoso periférico 

também tem sido relacionado ao aumento das taxas de flebite, assim como a sua 

troca rotineira, preconizando-se a troca no período de 72 a 96 horas para que haja 

redução de riscos.  

Assim, o enfermeiro tem papel fundamental na redução da ocorrência de 

flebite, e é responsável em orientar sua equipe quanto aos cuidados a serem 

empregados na aplicação correta da técnica de punção venosa, responsável por 

garantir a redução da transmissão de microorganismos. Deve-se atentar também 

para a imediata retirada do acesso venoso ao primeiro sinal ou queixa de dor, 

preencher formulário de notificação e observar a evolução de sinais flogísticos, o 

que possibilita a geração de um diagnóstico referente à flebite e a implementação de 

estratégias para uma administração de medicamentos livre de danos ao paciente. 

Administração de medicamentos em conjunto com a hem otransfusão  

teceu comentários acerca da administração medicamentosa concomitantemente 

com a transfusão sanguínea, suas possíveis incompatibilidades e complicações. 

A transfusão de sangue ou de seus componentes é um procedimento 

complexo que está associado a um risco significativo de complicações graves, pois o 

sangue carrega intrinsecamente vários riscos pela sua própria característica de 

produto biológico. Desta maneira, a maioria dos tratamentos pode provocar 

complicações que abrangem um espectro de reações adversas que podem ocorrer 

durante ou após a transfusão e com severidade que varia desde reações leves à 

fatais (BELÉM et al., 2010). 

Em relação às reações transfucionais, destaca-se que a maioria é evitável, o 

que aumenta a responsabilidade do enfermeiro em conhecer sua ocorrência de 

acordo com o seu tipo e frequência, o que possibilita uma assistência segura ao 

paciente (DAVENPORT, 2009). 

Quanto à administração de medicamentos em conjunto com a 

hemotransfusão, nenhum medicamento pode ser adicionado à bolsa do 

hemocomponente ou ser infundido paralelamente, uma vez que pode haver 

interferência na identificação das reações adversas (BARE; SUDDARTH, 2011). 
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Nesse sentido, destaca-se o papel do enfermeiro que, ao realizar o plano de 

cuidados para o paciente que está recebendo hemoderivados, deve dar ênfase aos 

sinais de reação hemolítica aguda, de reação alérgica e anafilática, a sinais de 

sobrecarga circulatória e a reação hemolítica de causa mecânica. Esta última, 

caracterizada por hemoglobinúria e icterícia, desencadeadas também pela 

administração de medicamentos concomitantemente com a hemotransfusão 

(BRASIL, 2008). 

Assim, a equipe de enfermagem necessita possuir conhecimento específico, 

atentando para a não administração de medicamentos em conjunto com a 

hemotransfusão, deve também ser capaz de identificar reações e agir de forma 

imediata. Cita-se a importância de se relatar e notificar qualquer evento adverso 

para que se possa realizar uma investigação e posterior melhoramento do processo.  

No que tange a Reação alérgica à medicação , houve comentários acerca de 

quais seriam as alergias causadas por medicamentos administrados. Destaca-se 

aqui a importância do conhecimento dos principais sinais de alerta e o que fazer 

para a prevenção e/ou minimização do risco. 

Segundo Posadas e Pichler (2007), as reações alérgicas a medicamentos 

(RAs) são eventos adversos não decorrentes de propriedades toxicológicas 

conhecidas do fármaco, mas que resultam de reações imunológicas a ele ou a seus 

metabólitos. 

As reações alérgicas, de acordo com a intensidade da sua resposta, podem 

ser localizadas ou generalizadas. As localizadas (cutâneas) são caracterizadas por 

sinais como eritema, urticária, prurido e o aparecimento de pápulas. Nas reações 

generalizadas, além das alterações cutâneas, podem ser observados o 

broncoespasmo, edema de laringe, hipotensão arterial e colapso vasomotor, que 

trazem risco potencial de vida ao paciente e por isso devem ser rapidamente 

diagnosticadas e tratadas (ANDRADE; COSTA; RANALI, 2004). 

Nesse sentido, o enfermeiro necessita ser capaz de identificar precocemente 

a ocorrência de RAs. A primeira ação a ser tomada é a suspensão imediata do 

medicamento e inicio da terapêutica habitual para as diferentes manifestações 

clínicas, atentando-se para as frequências cardíaca e respiratória do paciente. 

Assim, tem-se que as RAs requerem dos profissionais de enfermagem o 

conhecimento da fisiopatologia e dos fatores predisponentes para a sua ocorrência, 

bem como acerca dos graus de complexidade e a capacidade de reconhecer os 
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sinais dessas reações a fim de prestar uma assistência rápida e eficaz ao paciente, 

o que possibilita a interrupção do processo alérgico. Cita-se também a importância 

da anamnese no momento da admissão do paciente. Com isso, haverá a 

identificação de RAs prévias e o conhecimento de quais medicamentos não devem 

ser administrados.  

 

Categoria 6 – Mecanismos de ação dos medicamentos 

 

Essa categoria obteve o total de 330 pontos, destacando-se as respostas 

referentes a Mecanismos de ação dos medicamentos . Em relação a esse item, foi 

relatada a necessidade de se conhecer os mecanismos de ação dos mesmos de 

forma geral e especificamente daqueles utilizados no setor de urgência e 

emergência. 

Vale destacar que, com o desenvolvimento tecnológico e de novos fármacos, 

a equipe de enfermagem se depara com alguns que apresentam diversos 

mecanismos de ação e que o conhecimento dos mesmos se constitui num suporte 

importante para o uso correto dos medicamentos na prática profissional. 

Ressalta-se que, ao se conhecer o mecanismo de ação das medicações 

administradas, a equipe de enfermagem será capaz de intervir em possíveis 

complicações que esses medicamentos possam causar. Assim, poderá minimizar os 

riscos do emprego de tais fármacos a pacientes que possuam, ou não, alguma 

condição limitante na saúde (GAUJAC et al., 2009). 

Portanto, é de fundamental importância que a equipe de enfermagem se 

mantenha constantemente atualizada, o que garantirá uma assistência de qualidade 

e livre de risco ao paciente. 
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4.2  DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

4.2.1 Desenvolvimento 

 

Frente às constantes mudanças nos campos científico e tecnológico, em 

específico a área de medicamentos, o desenvolvimento de ações educativas para a 

equipe de enfermagem necessita como seu principal objetivo a atualização e o 

aprimoramento, visando ao atendimento das necessidades que os profissionais 

apresentam em seus processos de trabalho com objetivo de construir práticas 

comuns mais eficientes na administração de medicamentos. 

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem deve se desenvolver com 

base em trocas entre os sujeitos envolvidos: quem aprende e quem ensina estão 

intimamente integrados em um processo de partilha de conhecimentos, vivências e 

sentimentos, pautados pela comunicação entre esses pares (ZANI; NOGUEIRA, 

2006). 

Ressalta-se que o desenvolvimento de um curso em administração de 

medicamentos mostra-se como um instrumento imprescindível para atender às 

necessidades educacionais da equipe de enfermagem no que diz respeito à 

temática. 

Assim, diante da análise dos dados e da verificação da variada gama de 

necessidades educacionais identificadas pelo presente estudo, estabeleceu-se a 

necessidade de desenvolver uma ação educativa, uma vez que a falta de 

conhecimentos relativos ao processo de administração de medicamentos leva os 

profissionais de enfermagem à execução de procedimentos falhos, o que acarreta 

complicações na clientela submetida à terapêutica medicamentosa. 

Portanto, julgou-se que a mais adequada ação educativa seria desenvolver, 

implementar e avaliar um curso, por promover a possibilidade de debates e 

discussões entre diferentes profissionais bem como a indicação e estudo de material 

bibliográfico atualizado. 

A seguir, apresentam-se os aspectos gerais do curso. 
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CURSO  

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Data: 11/07/2012 a 13/07/2012. 

Período: Três dias. 

Horário: 14:00h às 18:00h. 

Carga horária: 12 horas. 

Local: Instituição hospitalar no interior d o estado de Minas Gerais. 

 

POPULAÇÃO ALVO 

A população alvo se compôs dos dezenove enfermeiros da instituição 

hospitalar estudada. 

 

OBJETIVO 

Atender às necessidades educacionais identificadas, relacionadas à 

administração de medicamentos, apresentadas por enfermeiros da citada instituição 

hospitalar. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Preparo e administração de medicamentos. 

• Obtenção de informações e conhecimento em administração de 

medicamentos. 

• Interações medicamentosas. 

• Aspectos gerais da administração de medicamentos. 

• Efeitos colaterais dos medicamentos. 

• Mecanismos de ação dos medicamentos. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Como estratégias de ensino foram utilizadas aulas expositivas dialogadas, 

com debates e discussões de textos relacionados à temática.  
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DOCENTES 

Cheyenne Alves Fonseca. Graduada em Medicina pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (1999). Médica da Santa Casa de Caridade de Diamantina-MG.  

Marcelo Santos Miranda. Graduado em Engenharia Química pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (1991) e em Medicina pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (2000). Mestrando do Curso de Pós-graduação Stricto 

Sensu Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

Marcos Luciano Pimenta Pinheiro. Graduado em Farmácia-Bioquímica pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (1993). Mestre e Doutor em Farmacologia, 

Anestesiologia e Terapêutica pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba (2005). 

Professor Adjunto IV do Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Maristela Oliveira Lara. Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (2003) e Mestre em Saúde e Enfermagem pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (2008). Professor Assistente II do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. 

Patrícia Wichr. Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (1996). Especialista em Enfermagem 

Cirúrgica e Central de Material Esterilizado e Mestre em Enfermagem pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (2000). Professor 

Assistente II do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

Foi utilizada uma ficha para a avaliação do curso (Apêndice D), em que os 

participantes puderam expressar os aspectos positivos, negativos e sugestões em 

relação ao mesmo. 
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CRONOGRAMA 
AULAS CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 
SUBTÓPICOS REFERÊNCIAS 

1 Preparo e 
administração de 
medicamentos. 

2h Diluição de medicamentos; Cuidados de 
enfermagem com o paciente antes e após a 

administração de medicamentos; Conservação 
e tempo de estabilidade após a diluição do 

medicamento; Cinco certos; Preparo de 
medicamentos; Cálculo de medicação referente 

à dosagem, volume e peso e Posologia. 

SILVA, M.T.; SILVA, S.R. Cálculo e administração  de 
medicamentos na enfermagem . São Paulo: Martinari, 
2011. 
SOARES, N.R.C.G. Administração de medicamentos 
na enfermagem . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 

 
2 Obtenção de 

informações e 
conhecimento em 
administração de 
medicamentos. 

2h Farmacologia; Indicação de antibióticos; 
Medicamentos dialisáveis; Classificação 
farmacoterapêutica; Farmacovigilância e 

Medicamentos em idosos. 

ASPERHEIM, M.K. Farmacologia para enfermagem . Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica . Rio de 
Janeiro: Mcgraw-hill Interamaricana, 2010. 

3 Interações 
medicamentosas. 

2h Interações medicamentosas. KLASCO, R. K. Drug-reax System. Thomson 
Micromedex , Greenwood Village, Colorado, USA; c1974-
2012. Disponível em: <http://www.thomsonhc.com>. 
Acessado em 10 fev. 2012. 
SUCAR, D.D. Fundamentos de interações 
medicamentosas . São Paulo: Casa Leitura Médica, 
2011. 

4 Aspectos gerais da 
administração de 
medicamentos. 

2h Práticas de segurança do paciente; 
Padronização de medicamentos; Medicamentos 

do carro de emergência e Prescrição verbal. 

CASSIANI, S.H.B. Administração de medicamentos – 
enfermagem . São Paulo: EPU, 2010. 
GOMES, A.M. Emergência - planejamento e 
organização da unidade - assistência de enfermagem . 
São Paulo: EPU, 2008. 

5 Efeitos colaterais 
dos medicamentos. 

2h Reação adversa; Efeitos colaterais dos 
medicamentos; Medicamentos que causam 
flebite; Administração de medicamentos em 
conjunto com a hemotransfusão e Reação 

alérgica à medicação. 

BARE, B.G.; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem 
médico- cirúrgica . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2011.  
KARALLIEDDE, l. Interações medicamentosas 
adversas . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

6 Mecanismo de 
ação dos 

medicamentos. 

2h Mecanismo de ação dos medicamentos. KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica . Rio de 
Janeiro: Mcgraw-hill Interamaricana, 2010. 
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; et al. 
Farmacologia . Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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4.2.2 Implementação 

 

O curso foi previsto para acontecer em três dias consecutivos, entretanto 

devido à indisponibilidade da instituição hospitalar em dispensar os enfermeiros, 

houve a necessidade de reprogramá-lo. Atendendo a todas as exigências, ficou 

assim distribuído: a primeira aula, “Preparo e administração de medicamentos”, foi 

realizada no dia 11 de julho de 2012, com início às 12h e ministrada por um 

enfermeiro. A segunda aula, “Obtenção de informações e conhecimento em 

administração de medicamentos”, foi realizada no dia 11 de julho de 2012, com 

início às 14h e ministrada por um farmacêutico. A terceira aula, “Interações 

medicamentosas”, foi realizada no dia 29 de outubro de 2012, com início às 16h e 

ministrada por um médico. A quarta aula, “Aspectos gerais da administração de 

medicamentos”, foi realizada no dia 11 de julho de 2012, com início às 16h e 

ministrada por um enfermeiro. A quinta aula, “Efeitos colaterais dos medicamentos”, 

foi realizada no dia 08 de outubro de 2012, com início às 20h e ministrada por um 

médico. A última aula, “Mecanismo de ação dos medicamentos”, foi realizada dia 29 

de outubro de 2012, com início às 14h e ministrada por um farmacêutico. Ressalta-

se que o pesquisador esteve presente em todo o curso e contribuiu com os debates 

e discussões entre os participantes. 

Observa-se que a sequência dos dias das aulas foi alterada devido à 

dificuldade de acordo de horário entre colaboradores e participantes do curso.  

Para ministrar essas aulas, foram convidados enfermeiros, farmacêuticos e 

médicos, profissionais qualificados e experientes em relação à administração de 

medicamentos. As aulas foram escolhidas e ministradas pelos profissionais de 

acordo com as suas áreas de estudo e em comum acordo com o foco voltado para a 

prática da administração de medicamentos pela enfermagem. 

Destaca-se que todos se dispuseram a participar com o objetivo comum de 

atender as necessidades educacionais identificadas pelo estudo, sendo capazes de 

interagirem com outros campos a fim de transformar uma realidade em que o déficit 

de conhecimento pode gerar atos falhos e inseguros pela equipe de enfermagem. 

Em relação à adesão dos enfermeiros ao curso, tem-se que, de um total de 

dezenove, apenas dez participaram devido à incompatibilidade entre o horário do 

curso e a atividade laboral dos mesmos. Ressalta-se que todas as adequações 

possíveis, em relação ao horário e data do curso, foram realizadas a fim de garantir 
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o maior número de participantes visto que o mesmo aconteceu em horários e dias 

diversificados. 

Nesse contexto, a adequação do horário e da data do curso para que o maior 

quantitativo de profissionais pudesse participar, surgiu como principal dificuldade 

para a implementação do mesmo. Fato também identificado em outro estudo, em 

que ressalta-se a importância de inserir o processo educativo na rotina de trabalho, 

realizando as atividades educativas como parte da carga horária contratual do 

profissional a fim de possibilitar a participação e de se garantir que os que mais 

necessitam qualificar-se estejam efetivamente presentes (CICONET; MARQUES; 

LIMA, 2008). 

 Para os que participaram, foi oferecido um certificado descrevendo, título do 

curso, período e carga horária. 

 

4.2.3 Avaliação 

 

A avaliação do curso foi realizada através do preenchimento da ficha de 

avaliação fornecida aos participantes ao final do mesmo quando os enfermeiros 

expressaram os aspectos positivos, negativos e sugestões a respeito do assunto. 

Como aspectos positivos, quatro participantes destacaram que o curso 

propicia a atualização de conhecimentos para uma prática segura na administração 

de medicamentos. Três deles citaram a qualificação dos profissionais que 

ministraram as aulas bem como a qualidade e clareza das mesmas; dois relataram a 

importância da iniciativa em desenvolver e implementar um curso em relação à 

temática administração de medicamentos e um profissional relatou que o curso 

promove o estreitamento da relação serviço-universidade. 

Como aspectos negativos, cinco profissionais destacaram a questão relativa 

ao horário incompatível com a atividade laboral de algumas aulas e a necessidade 

de se ausentar em determinadas aulas com conteúdos programáticos relevantes e 

um citou o não aprofundamento de alguns temas. Os outros quatro nada 

escreveram. 

Aspectos positivos e negativos semelhantes também foram identificados por 

outro estudo, em que as iniciativas, para dar concretude às ações educativas, 

perdem a força na rotina do serviço, pois não existe uma priorização em relação a 
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dispor de carga horária para que os profissionais se dediquem às ações (O’DWYER, 

2009). 

Assim, ressalta-se que o processo da ação educativa impõe uma série de 

desafios que necessitam ser transpostos para tornarem-se efetivos e que as 

dificuldades encontradas na implementação do referido curso servirão como 

experiência para a adequação e melhoria de futuras ações educativas. 

Em relação às sugestões, quatro profissionais destacaram a importância do 

curso e a possibilidade em implementá-lo em outra ocasião a fim de possibilitar que 

os outros profissionais possam também participar; um relatou a necessidade de 

aprofundamento dos temas e um citou a necessidade de uma maior carga horária 

para que haja mais discussões e envolvimento dos profissionais durante as aulas. 

Os outros quatro não apresentaram sugestões. 

Nesse contexto, a iniciativa de desenvolver, implementar e avaliar o curso em 

questão obteve repercussão positiva por parte dos enfermeiros e se consolidou 

como uma ação educativa capaz de atender às necessidades educacionais 

relacionadas à administração de medicamentos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo, foi possível identificar e analisar as necessidades 

educacionais de enfermeiros atuantes em uma instituição hospitalar do interior do 

Estado de Minas Gerais no que concerne à administração de medicamentos bem 

como desenvolver, implementar e avaliar um curso cujo conteúdo foi baseado nas 

necessidades educacionais identificadas e analisadas. 

Revelou-se a necessidade de conhecimento acerca de importantes conteúdos 

relativos à administração de medicamentos. Tais conteúdos estão relacionados a: 

preparo e administração de medicamentos, obtenção de informações e 

conhecimento em administração de medicamentos, interações medicamentosas, 

aspectos gerais da administração de medicamentos, efeitos colaterais dos 

medicamentos e mecanismos de ação dos medicamentos. 

Em relação a essas necessidades, os dados apontam que os enfermeiros 

apresentam déficits de conhecimento em questões essenciais para a administração 

de medicamentos segura. Nesse sentido, a partir da análise das necessidades 

educacionais identificadas e ciente de que em decorrência da escassez de 

conhecimento ocorrem erros de medicação, houve o desenvolvimento, 

implementação e avaliação de um curso. 

Ressalta-se que o curso contou com a colaboração de enfermeiros, médicos 

e farmacêuticos, profissionais dispostos a desenvolver um projeto comum que 

atendeu às necessidades educacionais dos enfermeiros. Foram ministradas aulas 

com debates e discussões produtivas e geradoras de conhecimento, com avaliação 

positiva por parte dos participantes. 

Destacou-se que a busca de conhecimento científico e de estratégias de 

capacitação dos enfermeiros, voltado para a temática referente à administração de 

medicamentos, mostra-se de grande importância, o que possibilita a existência de 

um processo de medicação atualizado e seguro. 

Espera-se que este estudo possa ter proporcionado espaços de reflexão para 

que os profissionais repensem suas práticas e condutas a fim de buscar novas 

estratégias de intervenção e perseguir, também, a superação de dificuldades 

individuais e coletivas no trabalho, em específico às relacionadas à administração de 

medicamentos, com o objetivo de garantir uma terapia medicamentosa de qualidade, 

eficiente e segura ao paciente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Necessidades educacionais de enfermeiros em administração de 

medicamentos: desenvolvimento, implementação e avaliação de um curso. 

 

Instituição promotora: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Coordenador: Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho. 

 

Atenção:  

Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda 

a seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve 

o objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos e desconfortos do estudo. 

Também descreve o seu direito de sair do estudo a qualquer momento.                                                                    

 

Objetivo: 

Identificar e analisar as necessidades educacionais de enfermeiros atuantes em uma 

instituição hospitalar do interior do estado de Minas Gerais no que concerne à 

administração de medicamentos bem como desenvolver, implementar e avaliar um 

curso cujo conteúdo seja baseado nas necessidades educacionais identificadas e 

analisadas. 

 

Metodologia/procedimentos: 

Trata-se de um levantamento de necessidades a ser realizado em uma instituição 

hospitalar do interior do estado de Minas Gerais. Para coleta dos dados, será 

utilizado a Técnica de Grupo Nominal. Em relação aos aspectos éticos, somente 

farão parte do estudo os indivíduos que concordarem em participar, por meio de 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Para Participação em 

Pesquisa. Os aspectos éticos de confiabilidade e privacidade nesta pesquisa estarão 

assegurados de acordo com a Resolução nº 196/96, sobre pesquisa que envolve 

seres humanos. 
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Justificativa: 

A partir da identificação e análise das necessidades educacionais de enfermeiros no 

que concerne à administração de medicamentos, será possível desenvolver, 

implementar e avaliar um curso baseado nessas necessidades.  

 

Benefícios: 

Desenvolvimento e implementação de um curso cujo conteúdo seja baseado nas 

necessidades educacionais existentes. 

 

Desconfortos e riscos: 

A participação neste projeto não causará nenhum risco aos participantes, podendo 

apenas gerar algum desconforto no momento de participar do grupo proposto. 

 

Danos: 

Não trará dano algum. 

 

Confidencialidade das informações: 

As informações e resultados gerados ficarão à minha disposição após a conclusão 

do trabalho e serão mantidas em segredo. Caso os resultados sejam publicados, eu 

não serei identificado. 

 

Compensação/indenização: 

A participação neste projeto é totalmente gratuita, não havendo nenhuma forma de 

pagamento pela participação. 

 

Outras informações pertinentes: 

O presente projeto somente será realizado após a autorização da Coordenação da 

Instituição Hospitalar em estudo bem como após a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa.  Será encerrado caso a instituição de saúde não mais permitir sua 

continuidade. 

Para participar deste projeto, os participantes deverão necessariamente concordar e 

assinar o presente termo de consentimento. 
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Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e 

todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário é assinado 

voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar nesta 

pesquisa, até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste 

consentimento. 

 __________________________         _________________________              ____                                                 

Nome do participante                            Assinatura do participante                      Data            

__________________________           _________________________             ____                                              

Nome do coordenador                           Assinatura do coordenador                    Data 
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APÊNDICE B - ESTUDO PILOTO 

 

Prezado colega: 

A presente pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Montes Claros, intitula-se “Necessidades educacionais de 

enfermeiros em administração de medicamentos: desen volvimento, 

implementação e avaliação de um curso ”. 

Tal pesquisa objetiva identificar e analisar as necessidades educacionais de 

enfermeiros atuantes em uma instituição hospitalar do interior do estado de Minas 

Gerais no que concerne à administração de medicamentos bem como desenvolver, 

implementar e avaliar um curso cujo conteúdo seja baseado nas necessidades 

educacionais identificadas e analisadas. 

Vocês participarão do estudo piloto dessa pesquisa que será ora realizado. 

Este estudo consta de dois momentos: 

 

� Primeiro momento: Validação de conteúdo da questão nominal. 

 

� Segundo momento: Validação da aplicação da Técnica do Grupo Nominal. 

 

Tais momentos serão, a seguir, explicitados. 

 

Atenciosamente, 

Marcus Fernando da Silva Praxedes 

Mestrando do Programa de Pós Graduação 

Stricto Sensu Saúde, Sociedade e Ambiente 

– Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

Prof. Dr. Paulo Celso Prado Telles Filho 

Doutor em Enfermagem Fundamental pela 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-

Universidade de São Paulo (EERP-USP). 

Professor Adjunto IV do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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PRIMEIRO MOMENTO 

 

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA QUESTÃO NOMINAL 

 

A questão a ser apresentada aos grupos nominais é de fundamental 

importância, pois ela é o instrumento que permite a expressão dos grupos sobre a 

temática em estudo. Necessita-se, portanto, de uma acurada elaboração para que a 

mesma forneça, a quem a utiliza, o que, de fato, esteja investigando. 

 

Escolha a questão que julga ser a mais apropriada para esse estudo: 

 

Questão 1: Quais são as suas dificuldades e/ou limitações, de ordem educacional, 

relacionadas à administração de medicamentos? 

 

Questão 2: Quais são suas dúvidas, de ordem educacional, em relação à 

administração de medicamentos? 

 

Questão 3: Quais são os conteúdos em que o(a) senhor (a) julga necessário 

aprofundar seu conhecimento para desenvolver uma prática segura na 

administração de medicamentos? 

 

Questão 4: Quais são suas necessidades educacionais relacionadas à 

administração de medicamentos? 

 

Assinalar no campo correspondente à questão a que julga ser a mais apropriada:  

 

1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( ) 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SEGUNDO MOMENTO 

 

VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO GRUPO NOMINAL 

 

� Primeira fase: Realização da técnica. 

 

� Segunda fase: Avaliação da técnica.  

 

Relatar sua percepção quanto ao: 

 

- Ambiente e material utilizados: 

 

 

- Introdução e/ou saudação realizadas: 

 

 

- Esclarecimento acerca da indicação do objetivo do grupo e contribuição de todos 

os membros: 

 

 

- Desempenho do condutor do grupo: 

 

 

- Tempo necessário para a condução do grupo: 
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APÊNDICE C- ROTEIRO SEGUIDO PELO DIRIGENTE PARA REA LIZAÇÃO DA 

TÉCNICA DO GRUPO NOMINAL 

 

Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de dizer que eu 

sou mestrando do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Saúde, Sociedade e 

Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e que 

desenvolvo um trabalho cujo objetivo é identificar e analisar as necessidades 

educacionais de enfermeiros atuantes em uma instituição hospitalar do interior do 

estado de Minas Gerais, no que concerne à administração de medicamentos bem 

como desenvolver, implementar e avaliar um curso cujo conteúdo seja baseado nas 

necessidades educacionais identificadas e analisadas. 

É importante a participação de cada membro para a formação do grupo, pois 

a partir dele é que serão obtidos os resultados que irão fundamentar o curso acima 

referido. Saliento, ainda, que o grupo tem duração aproximada de uma hora. Nesse 

momento, eu explicarei a técnica detalhadamente.  

 

Primeiro passo – Elaboração silenciosa das resposta s. 

 

Primeiramente, solicito que vocês leiam atentamente a questão projetada e 

escrevam cinco respostas, em frases breves, nessa ficha que eu distribuirei. É 

necessário o trabalho independente por isso solicito que vocês não se comuniquem, 

não interrompam seu pensamento e não olhem para as fichas dos outros. Ao final de 

10 minutos, eu os alertarei sobre o término do tempo e os esclarecerei como 

continuar o estudo. Há alguma pergunta? Vamos então aos próximos dez minutos. 

 

Segundo passo – Registro das respostas. 

 

Solicito a cada um de vocês que mencionem uma de suas respostas, 

individualmente, e eu as projetarei. Esse processo continuará até que todas as 

respostas de todos os participantes tenham sido projetadas. Se um dos membros 

tiver escrito uma ideia já projetada, levante a mão, leia-a e eu registrarei o número 

de membros que tiverem escrito a mesma resposta. Não é necessário repeti-la 

quando chegar a sua vez. Assim nós seguiremos até que todas as respostas sejam 
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registradas. No caso de surgir alguma outra ideia, mesmo que não esteja na sua 

vez, você poderá falar. Alguma dúvida em relação a esse passo? Vamos começar. 

 

Terceiro passo – Discussão para esclarecimentos. 

 

Retornarei a cada uma das respostas, para uma discussão breve. O propósito 

dessa discussão é esclarecê-las. Vocês são livres para discordar, complementar ou 

para expressar opiniões diferentes. Assim, seguiremos com todas as respostas. 

Finalmente, eu quero dizer que o autor da resposta não deve sentir-se obrigado a 

esclarecer ou explicá-la. Qualquer membro do grupo poderá fazê-lo. Há alguma 

questão que os membros do grupo gostariam de fazer sobre a primeira resposta? 

 

Quarto passo – Voto da importância das respostas. 

 

 Há cinco fichas próximas a vocês. Dessa lista de respostas que está 

projetada, selecionem cinco respostas que vocês consideram ser as mais 

importantes e transcreva-as, numerando-as, em cada uma das fichas no local em 

que está escrita a palavra NÚMERO. Alguma dúvida? 

Coloquem os cinco cartões à sua frente. Decidam qual cartão é o mais 

importante. Escrevam nesse cartão, em frente a palavra ORDEM, o número cinco. 

Examinem os cartões remanescentes e decidam qual é o menos importante 

escrevendo o número um. Dos três cartões que sobraram, escolham o mais 

importante e escrevam o número quatro e no menos importante o número dois. O 

que restar receberá o número três. 

 

Quinto passo – Peso das respostas. 

  

Coloquem seus cartões em ordem numérica, iniciando pelo de número cinco 

e finalizando com o de número 1, de acordo como vocês os classificaram e de forma 

a que todas as fichas fiquem visíveis. Ao lado direito da ficha está escrita a palavra 

PESO. Coloquem próximo a essa palavra um número em cada questão que vocês 

considerarem. Essa é a nota que vocês darão a cada uma das respostas. Lembrem-

se que a nota final dos cinco cartões deverá somar cem e que nenhuma ficha deverá 

receber zero. Alguma dúvida? 
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APÊNDICE D – FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Cite e comente, em relação ao CURSO ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, aspectos positivos, negativos e sugestões: 

 

Aspectos positivos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Aspectos negativos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Sugestões: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 


