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1.  RESUMO: 

 Este estudo teve como objetivo indicar medidas preventivas para garantir uma 

terapêutica medicamentosa segura ao paciente pediátrico. O método  foi a pesquisa 

bibliográfica utilizando livros,  teses e artigos investigados na BVS, publicados no 

período de 2002 a 2014. Os resultados são discutidos quanto a necessidade de  

informatização dos sistemas de informações, consulta e suporte do farmacêutico, 

utilização de cuidados que garantem a segurança no preparo e administração, 

treinamento e supervisão da equipe. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual da assistência ao paciente pediátrico  hospitalizado, um dos 

grandes desafios está relacionado à segurança destes pacientes. Neste sentido, é 

importante diminuir as ocorrências de erros na assistência, principalmente erros de 

medicação. 

Segundo Carvalho; Cassiani (2002), segurança do paciente tem sido um 

problema de saúde pública e os erros de medicação vem sendo os mais frequentes e 

graves nas instituições de saúde. 

 Hockenberry; Winkeelstein (2009), comentam que a administração segura de 

medicamentos nas crianças apresenta uma variedade de problemas que não são 

encontrados quando se administra medicamentos aos pacientes adultos, pois é 

necessário o fracionamento das doses para ser administrado às crianças e por que 

variam amplamente na idade, no peso, na área da superfície corporal e na capacidade 

de absorver, metabolizar e excretar os medicamentos.  

 Na prática hospitalar, apesar de cursos e treinamentos internos promovidos pela 

saúde continuada, muitos erros ainda ocorrem na assistência em pediatria, sendo 

necessária a adoção de medidas preventivas pela equipe de enfermagem. Assim, 

percebemos a necessidade de investigar ações preventivas a serem adotadas pela 

equipe de enfermagem para que a hospitalização do paciente seja mais seguro 

possível.  

3.  OBJETIVO 

Descrever medidas para garantir a segurança terapêutica medicamentosa em 

pediatria. 

4.  METODOLOGIA 

O método proposto para elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica 

utilizando livros, teses e artigos publicados entre 2002 a 2014. Foram investigadas 

as fontes BVS, SCIELO e LILACS com as palavras chave: Erros de medicação, 



segurança  do  paciente e  prevenção  de  erros  de  medicação.  

5.  DESENVOLVIMENTO 

 È importante diminuir as ocorrências de erros na assistência, pois estes podem 

trazer danos ao paciente, tais como: à necessidade de aumento do tempo de 

permanência na instituição hospitalar, intervenções terapêuticas corretivas e 

diagnósticas e até mesmo a morte (BELELA; PEDREIRA; PETERLINE, 2011). 

 Belela; Pedreira; Peterline.(2011) consideram que as crianças possuem maior 

vulnerabilidade a erros de medicação, necessitando assim da implementação de 

estratégias de prevenção de erros,  para promover a segurança do paciente pediátrico.  

 Muitas vezes, os erros de medicação só são detectados quando as 

consequências são clinicamente manifestadas pelo paciente, tais como presença de 

sintomas ou reações adversas após algum tempo em que foi ministrada a medicação, 

alertando o profissional do erro cometido (CARVALHO; CASSIANI, 2002). 

 Portanto, é de suma importância, independente das etapas, dos profissionais, dos 

recursos e metodologias de trabalho, que haja um maior e melhor monitoramento para 

diminuir erros e suas consequências (D’ INNOCENZO, 2006). 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As medidas preventivas são discutidas segundo as etapas da terapia 

medicamentosa: 

 

6.1 Prescrição médica- A implementação de prescrições médicas e de enfermagem 

digitalizadas, o uso de código de barras e de bombas de infusão inteligentes são meios 

de reduzir os erros de medicação (TRANQUITELLI; CIAMPONE, 2007). 

 

6.2 Preparo e dispensação de medicação- Para uma administração segura se 

faz necessário a atuação clinica dos farmacêuticos nas unidades de atendimento como 

forma de estratégia de prevenção e redução de erros com medicamentos em pediatria 

(BELELA; PEDREIRA; PETERLINE; 2011). 

 

6.3 Preparo e administração na enfermagem-A equipe de enfermagem é 

responsável pela administração dos medicamentos aos clientes sendo necessário a 

observação e avaliação do mesmo quanto a possíveis incompatibilidades 

farmacológicas, reações indesejadas, bem como interações medicamentosas, com o 

intuito de minimizar riscos ao cliente (TELLES FILHO; CASSIANI; 2004). Para 

adequada identificação dos pacientes pediátricos devem ser usados identificadores 



contendo o nome completo da criança, da mãe e a data de  nascimento (SOUZA et al, 

2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

6.4 Treinamentos e a supervisão da equipe- Para Miasso et al. (2006), é necessário 

cursos e treinamentos contínuos e a presença efetiva da enfermeira no processo, 

conferindo as prescrições de medicamentos e supervisionando a equipe. 
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