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1. RESUMO   
 
        Muitos fatores podem levar a ocorrências de iatrogenias nos serviços de 
saúde, a equipe de enfermagem está envolvida em diferentes etapas no 
processo de medicação, manuseiam inúmeros medicamentos e equipamentos, 
consequentemente ficam expostos aos riscos de eventos adversos, O estudo  
tem como objetivo mostrar a importância da manipulação correta dos 
processos de medicação na unidade de terapia intensiva (UTI) e nas unidades 
de emergência, destacando os motivos que conduzem o erro decorrente do 
método medicamentoso. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, 
descritiva, com análise quantitativa dos dados. A pesquisa será desenvolvida 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no site www.bvs.saude.gov.br, com 
busca nas bases de dados bibliográficos, Literatura Latino-Americano em 
Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) em 
artigos de periódicos, com janela cronológica de 2002 a 2016. Os resultados 
serão obtidos a partir do cruzamento dos descritores oficiais.  
Descritores: Iatrogenia, unidade de terapia intensiva, unidade de emergência, 
erros de medicação, enfermagem, segurança do paciente e eventos adversos.  

 

2. INTRODUÇÃO  
 
        Atualmente garantir a segurança do paciente, que utiliza dos serviços de 
saúde, é um dos mais importantes desafios que a saúde enfrenta. “A segurança 
do paciente, tem se tornado uma preocupação central para o sistema de saúde 
no mundo desde a década de 90” (RADUENZ et al, 2010). 
        Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, 
milhares de pacientes sofrem danos, ou chegam a óbito, devido à falta de 
segurança nos procedimentos hospitalares (COREN 2013) 
        As ocorrências iatrogênicas, são indesejáveis, não intencionais, que 
reduzem ou tem potencial de reduzir a segurança do paciente (PADILHA et al, 
2002). 
        Classificada como uma situação crítica, o fato dessas ocorrências nas 
UTIs e nas unidades de emergência, quando se trata de pacientes com graus 
variados de gravidade, onde pequenas mudanças orgânicas podem levar a 
deterioração grave da função corporal (PADILHA; 2001). 
        Medicações administradas de forma errônea podem causar prejuízos e 
danos a vida dos pacientes, reações adversas, lesões permanentes ou 
temporárias, aumentar a permanência na internação ou até mesmo o óbito do 
paciente (CARVALHO; CASSIANE; 2002). 
        Os erros de medicação muitas vezes são detectados somente quando o 
paciente começa a apresentar manifestações clinicas, após algum tempo que 
a droga foi administrada (CARVALHO; CASSIANE; 2002). 
        Sabemos que o medo de medidas administrativas, represálias, medo de 
julgamento e punições, levam a não notificação das ocorrências (SANTOS; 
PADILHA; 2005) 
        Em 2005 foi lançada a Aliança Mundial para a Segurança do paciente e 
identificaram-se seis metas, entre elas o desenvolvimento de soluções para a 
segurança do paciente, com vistas a promover melhorias especificas em áreas 
problemáticas da assistência em saúde (DIAS et al; 2014). 

http://www.bvs.saude.gov.br/


 

3. OBJETIVO  
 

        Identificar na literatura cientifica a incidência de iatrogênia medicamentosa em 
unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de emergência.  

 

4. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com análise quantitativa dos 
dados. A pesquisa será desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no 
site www.bvs.saude.gov.br, com busca nas bases de dados bibliográficos, 
Literatura Latino-Americano em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO) em artigos periódicos. Nesta pesquisa serão 
incluídos artigos periódicos publicados em Português (Brasil), no período de 
2001 a 2016, e uma tese de mestrado que aborda o preparo e administração 
de medicamentos pela enfermagem, garantindo a segurança junto aos 
pacientes críticos. Foram excluídos artigos periódicos que não apresentavam 
informações suficientes ou não se relacionavam com o assunto. 

       

 

 

5. DESENVOLVIMENTO   
 
A característica de algumas drogas utilizadas com pacientes críticos, são 
predisponentes a ocorrência de iatrogênicas, pela razão do potencial de riscos 
que apresentam, drogas que requerem atenção adicional, em todos os 
processos da sua administração. Foi realizado o cruzamento dos descritores 
Iatrogenia, unidade de terapia intensiva, unidade de emergência, erros de 
medicação, enfermagem, segurança do paciente e eventos adversos, na base 
de dados LILACS e SciELO, disponível no site da Biblioteca Virtual de Saúde. 
Após a leitura dos resumos das buscas, foram selecionadas as publicações de 
acordo com os critérios de inclusão e objetivo do estudo. Uma vez selecionada, 
foi realizada a leitura do artigo e preenchimento de uma ficha de catalogação 
do material bibliográfico.   
 
  
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
  
A partir do cruzamento dos descritores foram encontrados 808 artigos de 
periódicos, 23 destes artigos eram relacionados ao tema Iatrogenia 
medicamentosa na unidade de terapia intensiva e na unidade de emergência, 
após a leitura dos resumos disponíveis, 7 foram excluídos por não 
responderem aos objetivos do estudo e 16 foram incluídos na amostra do 

http://www.bvs.saude.gov.br/


estudo. Os demais foram descartados por não atenderam ao objetivo do 
idioma. 
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