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INTRODUÇÃO

A segurança do paciente é tema

fundamental para implementar um cuidado de

qualidade nos serviços de saúde. Os

incidentes de segurança são aqueles que, em

decorrência de alguma falha nos processos,

atingem o paciente com a possibilidade de

dano e que, na maioria das vezes, poderiam

ser evitados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

Os incidentes com administração de

medicamentos são considerados os mais

frequentes (WHO, 2017).

No Brasil, o número de falhas com

medicamentos tem sido alvo de atenção das

instituições de saúde, com vistas a evitar

danos ao paciente e reduzir custos. Em

documento divulgado pela Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA), que avaliou

episódios ocorridos entre janeiro de 2014 e

maio de 2019, indicou que o grupo prevalente

de notificações obteve 99.242 incidentes

(ANVISA, 2019), dos quais, mais de sete mil

envolveram medicamentos. Esses resultados

tornam-se mais preocupantes quando se

considera que a subnotificação de incidentes

desse tipo no Brasil é uma realidade, o que

fragiliza essas estimativas. Isso ocorre devido

a presença da cultura punitiva nos serviços de

saúde brasileiros. O medo da punição, ou do

juízo dos colegas acabam afastando o

trabalhador de uma cultura de segurança

positiva e justa, propício ao cuidado seguro e

também das notificações.

Cultura de segurança é entendida como “o

produto de valores, atitudes, percepções e

competências grupais e individuais que

determinam um padrão de comportamento e

comprometimento de segurança da instituição”

(WHO, 2009). Analisando-se esse conceito,

observa-se que o comportamento dos

trabalhadores pode ser fundamental para
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tornar o cuidado mais seguro. Em vista disso,

o estudo do comportamento dos trabalhadores

voltados à segurança do paciente pode ser um

novo elemento nesse contexto. Nessa

perspectiva, a Teoria do Comportamento

Planejado – do inglês Theory of Planned

Behavior (TPB), proposta em 1985 por Ajzen,

visa explicar os comportamentos das pessoas

em diversos contextos. De acordo com a TPB,

a Intenção (Int) é o determinante principal do

comportamento e o resultado de três

componentes: Atitude (At), de natureza

pessoal, que resulta da avaliação favorável ou

desfavorável em relação ao comportamento;

Norma Percebida (NP) definida como as

pressões sociais percebidas para adoção de

determinado comportamento; e o Controle
Comportamental Percebido (CCP) que

envolve as percepções do indivíduo sobre sua

habilidade de realizar ou evitar um

comportamento. O CCP pode ser um

componente preditivo direto do

comportamento, ou agir diretamente na

Intenção, o que significa que, dentre os

indivíduos que apresentam maior percepção

de controle, maior é a probabilidade de

realizar o comportamento. Já nos indivíduos

com baixa percepção de controle, a adoção do

comportamento é menos provável (GODIN e

KOK, 1996).

A At, NP e o CCP são considerados

determinantes diretos da Intenção e cada um

destes construtos são precedidos por um

conjunto de crenças denominadas crenças

comportamentais, normativas e de

controle, respectivamente. As crenças
comportamentais são relacionadas às

consequências positivas ou negativas que

podem ocorrer em seguida à adoção de um

comportamento; as crenças normativas
resultam da análise pessoal ou de um grupo

de pessoas sobre o comportamento adotado e

as crenças de controle que decorrem da

probabilidade de um fator facilitar ou dificultar

adoção de um comportamento (GODIN e

VÉZINA-IM, 2019).

Até o momento, é de conhecimento que

nenhum estudo foi desenvolvido no Brasil

abordando a TPB com objetivo de analisar as

crenças dos profissionais sobre a

administração segura de medicamentos,

configurando uma lacuna no conhecimento

que merece ser explorada.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Estudo descritivo-exploratório derivado

de projeto matricial que buscou analisar os

preditores psicossociais da adesão à

administração segura de medicamentos

(ANDOLHE et al., 2020).

Local do estudo

O estudo está sendo realizado em dois

hospitais universitários públicos das regiões

Sul e Sudeste do país. O Hospital do interior

paulista é referência como unidade de perfil

terciário e presta assistência especializada de

elevada complexidade aos usuários do

Sistema Único de Saúde (SUS), com

capacidade física de 419 leitos. O hospital da

região Sul do país, é um hospital escola,

público, terciário, que atende diversas

especialidades, com capacidade total 403

leitos nos setores de internação e 42 leitos da

Unidade de Tratamento Intensivo

Participantes e processo de amostragem
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A amostra está sendo constituída por

trabalhadores de enfermagem (enfermeiros e

técnicos de enfermagem), atuantes em

unidades clínicas semicríticas ou críticas, no

cuidado direto ao paciente, nos campos de

pesquisa supramencionados, no período

estabelecido de coleta de dados. Os

participantes estão sendo selecionados, por

conveniência, pela técnica de bola de neve.

Estão sendo incluídos os técnicos e

enfermeiros que atuam na assistência e que

preparam e administram medicamentos. Estão

sendo excluídos os trabalhadores afastados

da atividade laboral por qualquer motivo.

Coleta de dados
A coleta de dados está sendo realizada

por meio de entrevista semiestruturada,

online, via plataforma Skype ou Google Meet.

As entrevistas estão sendo gravadas,

mediante autorização dos participantes, por

meio da assinatura do termo de

consentimento livre e esclarecido (TCLE),

enviado por correio eletrônico.

Instrumento de coleta de dados

As variáveis sociodemográficas e

laborais (idade, sexo, tempo de trabalho na

instituição e na unidade, formação

profissional, categoria profissional, turno de

trabalho) e as crenças de controle estão

sendo obtidas por meio de entrevista remota.

Para o levantamento das crenças está sendo

utilizado o “Questionário para avaliação de

crenças sobre administração segura de

medicamentos”, construído e validado em

estudo prévio (ANDOLHE, et al., 2020). O

questionário é composto pela definição do

comportamento de administração segura de

medicamento e por questões

semiestruturadas para o levantamento das

crenças salientes modais dos trabalhadores

de enfermagem em relação ao

comportamento, assim definido: “Considere

que a administração segura de medicamentos

significa administrar o medicamento para o

paciente, na dose, via de administração e

horário certos”.

As crenças salientes modais são mais

frequentemente expressas pelas pessoas da

amostra estudada, ou seja, aquelas mais

facilmente disponíveis à memória que são

ativadas espontaneamente, como a evocação

do comportamento em investigação (GODIN,

2019).

Análise dos dados

Será utilizada a análise de conteúdo,

com estabelecimento de categorias temáticas

a priori, de acordo com o referencial da TPB.

As entrevistas estão sendo transcritas e lidas

na íntegra para posterior codificação e

classificação dos fragmentos em categorias

temáticas (criação de nós, casos e o

estabelecimento de hierarquias dos dados)

(CRESWELL, 2010). Assim, as crenças são

agrupadas por similaridade, de acordo com as

categorias - facilitadores e barreiras para

adoção do comportamento (GODIN, 2019;

MALO et al., 2012). A frequência das

categorias está sendo contabilizada, sendo

destacadas as crenças modais ou mais

frequentes, ou seja, aquelas que foram

mencionadas por pelo menos 10% da

amostra. Posteriormente, as crenças serão

analisadas de acordo com as categorias dos

trabalhadores de enfermagem (técnicos e

enfermeiros) e região de trabalho (Sul e

Sudeste).
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Aspectos Éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da UFSM e da Unicamp

(CAAE: 39368820.1.0000.5346 e

CAAE:39368820.1.2002.5404). Os

participantes estão recebendo uma cópia do

Termo de Consentimento Livre Esclarecido

(TCLE), atendendo as recomendações da

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de

Saúde.

RESULTADOS PARCIAIS

Caracterização sociodemográfica e laboral
dos profissionais de enfermagem

Até o momento a maioria dos

participantes é do sexo feminino, com média

de idade de 41,1 (10,1) anos, com formação

superior. Houve predomínio de enfermeiros,

com tempo médio de trabalho na instituição de

9,0 (5,8) anos e na unidade de internação e

6,1 (5,1) anos, em média. A maioria dos

participantes atuavam em unidades

semicríticas. Observa-se que 11 profissionais

tinham graduação em enfermagem, mas

quatro são contratados como técnicos de

enfermagem, assim como na categoria dos

técnicos de enfermagem, observou-se

profissionais com nível superior, porém em

outras áreas do conhecimento.

Crenças de Controle de profissionais de
enfermagem sobre administração segura
de medicamentos

Para análise das crenças foi adotada

uma abordagem quanti-qualitativa. As 15

entrevistas realizadas tiveram média 25

(13,7) minutos de duração, com mínimo de 13

e máximo de 67 minutos. As transcrições

foram analisadas de forma a identificar as

crenças de controle mais salientes, conforme

categorização a priori, tendo como referencial

teórico a TPB.

A Tabela 1 mostra as principais crenças,

caracterizadas como barreiras percebidas

quanto à administração segura de

medicamentos, que são a “sobrecarga de

trabalho”, caracterizada pela superlotação

contínua das unidades e a “falta de

dimensionamento adequado de pessoal”, que

muitas vezes resulta na necessidade de

assumir a assistência a um número elevado

de pacientes e execução de diferentes

procedimentos de forma praticamente

simultânea, o que compromete a qualidade e

a segurança do cuidado.

Outra barreira percebida pelos

participantes foi a percepção de ambiente

inadequado para o preparo de medicamentos,

caracterizado pelo ambiente barulhento, com

circulação de diferentes profissionais, gerando

desatenção no preparo de medicamentos.

Já as principais crenças facilitadoras

para implementação de práticas seguras na

administração de medicamentos, são o

conhecimento, capacitação e treinamentos,

promovidos pela educação permanente. Na

fala dos trabalhadores foi evidenciado que o

estímulo à cultura de segurança por meio de

educação permanente é um dos facilitadores

para adoção dos cinco certos na

administração de medicamentos.
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Tabela 1: Crenças de Controle sobre comportamento na administração segura de medicamentos entre os profissionais de enfermagem
de hospital universitário da região Sul do Brasil. Santa Maria- RS, 2022.

CRENÇAS DE CONTROLE n %
Barreiras Percebidas

Sobrecarga de trabalho (superlotação) 13 86,7
Dimensionamento inadequado de pessoal 13 86,7
Ambiente inadequado para a preparação do medicamento (ruídos, interrupções, tumulto) 9 60,0
Pouca experiência na utilização rotineira dos 5Cs 2 13,3
Ter dificuldade para incorporar mudanças na rotina de trabalho 2 13,3

Pouca experiência na administração de medicamentos 3 20,0

Facilitadores Percebidos

Apoio institucional para cultura de segurança 3 20,0
Ter conhecimento, capacitações/treinamentos 8 53,3
Dispor de Infraestrutura adequada 3 20,0
Ambiente ou local exclusivo para o preparo de medicamentos 5 33,3
Profissional exclusivo para a administração de medicamentos 4 26,7
Ter experiência na prática profissional 2 13,3

DISCUSSÃO

Após o término da coleta de dados, os

achados deste estudo serão discutidos de

acordo com o referencial teórico da TPB e

serão úteis para propiciar a elaboração de

estratégias interventivas que sejam efetivas na

adesão ao protocolo de administração segura

de medicamentos. As evidências científicas

encontradas serão utilizadas para

fundamentar o cuidado do paciente, em

especial no que tange à segurança do

paciente. Além disso, a proposta contribui

para o estreitamento de parceria

interinstitucional em pesquisa, favorecendo o

trabalho em rede.
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