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RESUMO: 

Objetivou-se neste estudo identificar as dúvidas mais frequentes da equipe de 

enfermagem, relacionados ao preparo e administração de medicamentos em uma 

unidade hospitalar da cidade de Araxá-MG. Os dados foram coletados através de um 

questionário onde os enfermeiros relatavam as dúvidas mais frequentes de técnicos e 

auxiliares de Enfermagem sobre preparo e administração de medicamentos. Os 

resultados preliminares revelaram dúvidas relacionadas ao cálculo de dose (13%), 

dúvidas na prescrição médica (13%), tempo de infusão (11%), via de administração, 

necessidade de diluição, indicação dos medicamentos e efeitos colaterais (8% cada), 

condições dos pacientes, mecanismo de ação do fármaco, nome do fármaco e 

possíveis interações (5% cada), ação/efeito do fármaco e cuidados após a diluição 

(3% cada). Estes dados apontam para um potencial risco da ocorrência de erros de 

medicação relacionados ao preparo e à administração de medicamentos que podem 

ser evitáveis mediante a aplicação de tecnologias simples e a implementação de 

ações de treinamento e orientação da equipe de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO: 

O ato de administrar medicamento, principalmente em um contexto institucional, é 

uma tarefa multiprofissional que envolve o médico, farmacêutico e a enfermagem. 

Inicia-se com a prescrição médica, continua com a provisão do medicamento pelo 

farmacêutico e termina com a sua preparação e administração ao paciente pela 

equipe de enfermagem. O fato de a enfermagem atuar no último dos processos faz 

com que muitos erros cometidos não detectados no início ou no meio do sistema 

recaiam pesadamente sobre estes profissionais. Desta forma, é necessário que o 

profissional que administra medicamentos esteja consciente e seguro de sua ação e 

possua conhecimentos ou acesso às informações necessárias. Quanto maior o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os medicamentos que 

administra, maior será sua capacidade de desenvolver a atividade de administrar 

medicamentos com segurança. No entanto, a prática cotidiana vem apontando para 

outra realidade, pois nem sempre os profissionais possuem conhecimento suficiente 

para assumir tal responsabilidade (SILVA et al., 2007). Dúvidas e dificuldades não 

esclarecidas corretamente levam à incerteza e insegurança, e essa situação é fator 

de risco para a ocorrência de erros no processo de administração de medicamentos. 



Diante deste contexto, é importante que o enfermeiro levante informações que 

possam subsidiar ações para aumentar a segurança dos pacientes. 

 

OBJETIVO: 

Identificar os principais questionamentos apresentados por técnicos e auxiliares de 

enfermagem aos enfermeiros, durante o preparo e administração de medicamentos e 

a fonte de informações para sanar em uma unidade hospital da cidade de Araxá-MG. 

 

METODOLOGIA: 

A população alvo do estudo foi constituída por enfermeiros supervisores das unidades 

de internação clínica, cirúrgica e terapia intensiva de uma instituição hospitalar da 

cidade de Araxá-MG. A amostragem foi de conveniência e os critérios de inclusão 

foram: estar na ativa no período da coleta de dados e aceitarem os termos e 

condições da pesquisa; e de exclusão foram: estar gozando férias, em licenças 

médicas, treinamento e os que não atuam diretamente no cuidado ao paciente, que 

não manifestaram interesse em participar do estudo ou que não assinaram o termo de 

consentimento. A pesquisa foi iniciada apenas após autorização da direção da 

unidade hospitalar e a aprovação do Colegiado de Pesquisa do UNIARAXÁ. Todos os 

participantes foram abordados durante a jornada de trabalho e orientados sobre as 

condições do estudo. Aos voluntários foi solicitado o registro das dúvidas 

apresentadas por auxiliares e técnicos de enfermagem referentes ao preparo e 

administração de medicamentos. Foi utilizado um instrumento de coleta de dados para 

registro das seguintes informações: data, clínica, dúvidas expressas referentes ao 

preparo e administração de medicamentos e a fonte de obtenção de informações. 

 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO: 

Na primeira prospecção deste estudo, cinco enfermeiros responderam ao questionário 

proposto, sendo três atuando na clínica cirúrgica, um na unidade de terapia intensiva 

(UTI) e um na clínica médica. Quanto ao sexo; 20% são do sexo masculino e 80% do 

sexo feminino, com faixa etária entre 30-40 anos. Os profissionais entrevistados 

possuíam 6,4 anos de tempo formado e 5,3 anos de vínculo empregatício com a 

instituição hospitalar. Os resultados preliminares mostram que os membros da equipe 

de enfermagem (técnicos e auxiliares) apresentaram 37 dúvidas sobre os processos de 

preparo e administração de medicamentos. As principais dúvidas expressas Tabela 1. 



Tabela 1. Distribuição da frequência das principais dúvidas sobre preparo e 

administração de medicamentos entre a equipe de Enfermagem de uma 

unidade hospitalar da cidade de Araxá-MG.] 

Categoria de dúvidas Porcentagem (%) 

Cálculo de dose  13% 

Dúvidas na prescrição médica 13% 

Tempo de infusão 11% 

Via de administração 8% 

Necessidade de diluição 8% 

Nome do fármaco/medicamento 5% 

Cuidados após a diluição 3% 

Em relação à forma com que buscam sanar as suas dúvidas relacionadas ao preparo 

e administração de medicamento, a maioria (80%) dos Enfermeiros relataram procurar 

pela equipe da Farmácia Hospitalar enquanto 20% procuram médicos para saná-las. 

Presume-se que as dúvidas relacionadas ao cálculo de dose talvez estejam 

correlacionadas à falta de familiaridade dos membros da equipe com cálculos 

matemáticos. As dúvidas na prescrição médica estão fortemente relacionadas à 

ilegibilidade das mesmas, visto que as prescrições nesta unidade hospitalar serem 

manuscritas, o que pode aumentar a incidência de erros de nomenclatura, confusão 

no uso de siglas não convencionais, erros de interpretação. As dúvidas relativas ao 

tempo de infusão se deve, principalmente, a falta desta informação na prescrição e 

também ao desconhecimento deste parâmetro para cada fármaco especificamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Apesar de serem preliminares, estes dados observados neste estudo apontam para 

um potencial risco à segurança do paciente em virtude da possibilidade da 

ocorrência de erros de medicação relacionados ao preparo e à administração de 

medicamentos que podem ser evitáveis mediante a utilização de tecnologias 

simples, bem como a ações de treinamento e orientação da equipe de enfermagem. 
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