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1. RESUMO 

 

Introdução: A busca contínua da qualidade da assistência nas ações de 

enfermagem frente as iatrogenias é de suma importância para garantir uma 

assistência de enfermagem livre de riscos que possam comprometer a integridade 

física e mental do paciente crítico, além de aumentar os custos hospitalares. 

Objetivo: Identificar o conhecimento produzido relacionado as ações de 

enfermagem para a prevenção das iatrogenias nas Unidades de Terapia Intensiva. 

Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. O 

levantamento dos textos foi feito nas bases de dados Scielo, Lilacs e Bireme. Foram 

incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. Resultados Parciais: A presente revisão analisou 18 

estudos, produzidos entre 1991 e 2009, principalmente no estado de São Paulo, nas 

temáticas de assistência de enfermagem nas Unidades de terapia intensiva, 

iatrogenias em enfermagem e na gestão de qualidade. Os resultados encontrados 

demonstram que a alta taxa de iatrogenias em pacientes críticos são resultantes de 

determinantes intrínsecos e extrínsecos em relação ao paciente, sendo realizado um 

levantamento por categorias das ações relacionadas a estes determinantes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Derivada do grego, a palavra Iatrogenia é composta por iatro que significa 

médico e geno, que significa “aquele que gera, produz” (TAVARES, 2007). Pode 

então ser definida como toda e qualquer ação prejudicial dos profissionais de saúde, 

inclusive da equipe de enfermagem, durante a prestação da assistência. 

De acordo com Ferraz (2009), o erro humano é a terceira causa de morte em 

países desenvolvidos e diante de tal problemática, muitas pesquisas estão sendo 

desenvolvidas. Padilha (2001) aborda as dificuldades dos estudos sobre o tema 

referentes às dificuldades nas pesquisas e sua conceituação, porém, no âmbito 

nacional, apresenta curva ascendente devido ao maior número de trabalhos que 

estão sendo publicados, proporcionando o aumento das perspectivas para que o 

tema seja mais discutido, abordado e pesquisado pelos profissionais de saúde. 

Neste trabalho iremos abordar as principais ações de enfermagem para a 

prevenção das iatrogenias nas unidades de Terapia Intensiva, visto que este setor 



 

 

merece atenção especial devido a sua especificidade e ao grande número de 

iatrogenias registradas, para que sejam garantidos aos pacientes seus direitos a 

atenção a saúde de qualidade, direito este reconhecido por lei, e dever dos 

profissionais de saúde. 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento produzido relacionado as ações de enfermagem 

para a prevenção das iatrogenias nas Unidades de Terapia Intensiva. 

 

4. METODOLOGIA 

      

 Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual é o conhecimento científico já produzido relacionado às iatrogenias em 

UTI e as ações de enfermagem voltadas para as mesmas? 

 Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: iatrogenia em enfermagem, cuidados 

intensivos, enfermagem, gestão de qualidade, erros de medicação. 

 Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 19 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas:  

 Conceito de Iatrogenias 

 Principais iatrogenias e fatores predisponentes 

 Questões éticas e sentimentos frente às iatrogenias 

 Ações de prevenção das iatrogenias 

 O papel do enfermeiro frente às iatrogenias 

 Interferência das iatrogenias na gestão de qualidade  

  

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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