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INTRODUÇÃO Nos últimos anos, nota-se a crescente procura pelos serviços de pronto
atendimento nos hospitais, a população busca um atendimento mais rápido, eficaz e que seja ágil
na resolução dos problemas. Tal fato que na maioria das vezes, gera superlotação das unidades e
aglomeração de pessoas em corredores enquanto aguardam atendimento (SOUSA et al., 2017).
Em estudo Buboltz, Silveira e Neves (2015), apontam que os pais que procuram o pronto socorro
com seus filhos, deve-se pela falta de assistência a baixa e média complexidade encontrada nas
Estratégias de Saúde da Família. Assim recorrem ao pronto socorro na busca de um atendimento
mais rápido e com maior resolução. Nesse sentido buscam-se avanços para segurança da criança
internada, criando estratégias para um cuidado seguro, principalmente quando relacionadas à
padronização de preparo e administração de medicamentos. Mostrando assim a importância de
boas práticas relacionadas à assistência de enfermagem (WEGNER et al.,2017). Pesquisa
realizada por Pereira; Mansur e Ionemoto (2016), mostra que os profissionais possuem muita
insegurança no tratamento de doenças quando relacionadas às crianças. Afirmam ainda, que os
profissionais não possuem conhecimentos de sinais específicos de parada cardiorrespiratória
(PCR) em criança e expressam medo de manejar a criança em PCR. Sabendo da importância do
atendimento correto da criança, busco em meu estudo me inteirar sobre o atendimento da criança
no pronto socorro, tendo em vistas a diluição de medicações para criança e o uso de medicações
em parada cardiorrespiratória. Diante o exposto este trabalho tem por objetivo, descrever sobre
ação realizada com profissionais da enfermagem referente a padronização das medicações
utilizadas em crianças na unidade de Pronto socorro de um hospital do sul do Brasil
METODOLOGIA Estudo descritivo, tipo relato de experiência, no desenvolvimento de uma
Metodologia da Problematização (MP), com o Arco de Maguerez, com base em vivências no
ambiente hospitalar, a partir da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem
II (ECSEII), da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Foi
solicitado pelas docentes que aplicassem a MP como base de estudos, sendo esta composta por
cinco etapas segundo o Arco de Maguerez, sendo elas: observação da realidade; levantamento dos
pontos-chaves; teorização dos pontos-chaves; construção de hipóteses de solução e aplicação a
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realidade, a partir destas etapas é possível avaliar a realidade que se pretende investigar
(ESPERIDIÃO et al, 2017). RESULTADOS E DISCUSSÕES Após dias de estágio na unidade do
Pronto Socorro, pude observar que a equipe de enfermagem se manteve muito unida, todos
trabalhando em sintonia com um objetivo em comum, o bem estar do paciente. Mesmo nas
situações mais difíceis os profissionais mantiveram-se ao lado dos usuários prestando seu apoio e
solidariedade. Um fato que chamou a atenção foi sobre a dificuldade da equipe na diluições das
medicações realizadas em crianças e a desatualização das tabelas de padrões de medicações e
diluições utilizadas em PCR de criança.Por vezes, presenciei que alguns profissionais não sabiam
como diluir as medicações e tinham dúvidas sobre qual solução utilizar para diluir. Alguns
apresentaram dificuldade em reconhecer a estabilidade das medicações. Sabe-se que no hospital
somente possui padronização de diluição e estabilidade de medicamentos para adulto. Tendo em
vista o exposto, elencou-se como tema de estudo a dificuldade dos profissionais na diluição de
medicações para criança. Os pontos-chaves elencados foram os seguintes: conhecimento
insuficiente sobre o tempo de estabilidade e diluições das medicações para crianças; não possuir
tabela padronizada para diluição de medicamentos para crianças; tabela desatualizada para uso
em PCR em criança. Na terceira etapa, que consiste na teorização, é o momento de buscar e
construir respostas elaboradas para o problema. No que diz respeito à diluição de medicamentos o
Ministério da Saúde juntamente com a ANVISA montaram um protocolo de segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos, o qual visa evitar erros e garantir a segurança
do paciente. (BRASIL, 2013). A administração de medicamentos exige profissional capacitado,
cuidado intenso e conhecimentos específicos, pois qualquer erro na administração poderá causar
lesões ao paciente (OLIVEIRA et al., 2019). Santos (2017), destaca que é de suma importância o
conhecimento e habilidade dos profissionais, na correta administração de medicamentos e
principalmente na identificação de PCR, para se obter êxito na ressuscitação e bem estar do
paciente. No que tange, pacientes pediátricos envolvem maior cuidado no que se refere a
medicamentos, pois estes fazem parte de um grupo mais vulnerável a reações medicamentosas,
por possuírem características especificas que se modificam durante seu desenvolvimento
(TONELLO, et al., 2013). Segundo Strbova et al., (2015) a diluição de medicações em
componentes errados, pode causar uma dissolução incompleta da medicação, precipitação do
fármaco, redução no período de estabilidade, além de poder causar danos ao paciente, é
imprescindível a diluição correta, pois nem todos os medicamentos se diluem com o mesmo
diluente.Tonello et al., (2013) destaca ainda que a enfermagem possui muitos desafios
relacionados a medicações de crianças, sendo eles o modo de diluição, a estabilidade e
armazenamento. Cabe ao enfermeiro torna apta a sua equipe e disseminar o conhecimento acerca
de tal processo. A ação de cada medicamento pode ser comprometida quando não se tem garantia
de estabilidade, podendo assim mudar seus efeitos, o que faz necessário que ao diluir o
medicamento seja considerado, a hora de diluição e o prazo de estabilidade após a diluição,
mostrando assim a necessidade de utilizar uma tabela que sinaliza as principais diluições e
estabilidades (CAMERINI; SILVA, 2011). No que tange as medicações utilizadas para crianças, a
reutilização das medicações diluídas em frasco – ampola dentro do período de estabilidade é
corriqueiro, pois geralmente são prescritas doses muito pequenas e bem menores que as que
possuem no frasco após a diluição (PEREIRA, 2018).Como estratégia de solução, foi então
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elaborada as seguintes hipóteses: ação educacional em loco e atualização com padronização de
tabela de diluição de medicamentos para uso em crianças (APÊNDICE I e II), com o objetivo de
proporcionar maior segurança para equipe de enfermagem em um pronto socorro. A etapa final é
o momento em que se põe em prática todo o conhecimento adquirido no decorrer das etapas do
arco. No primeiro momento foi realizada a busca a respeito das diluições e estabilidades de
medicamentos atualizada no site da ANVISA, após foi elaborada a tabela com algumas das
medicações mais utilizadas no pronto atendimento. Realizei então, conversa com a farmacêutica, a
enfermeira gestora e enfermeira assistencial sobre a necessidade e a importância da atualização
da tabela. A elaboração da tabela padronizada foi bem aceita pelos profissionais enfermeiros e
técnicos de enfermagem, pois iria auxilia-los para a aplicação correta e evitar eventos adversos.
No entanto a farmacêutica não dispôs de tempo necessário para conferir a tabela, para que possa
ser aplicada. Optei então por realizar ação educacional com a equipe de técnicos de enfermagem
do turno da manhã, juntamente com a enfermeira gestora e a assistencial, em uma sala privativa
do setor, explicando a tabela, e esclarecendo as dúvidas existentes, deixei copias da tabela com a
enfermagem e com a farmacêutica do setor. CONSIDERAÇÕES FINAIS A utilização da
metodologia da problematização nos campos de estágio sustenta a construção do processo
educativo e reflexivo e contribui para a humanização e segurança do cuidado, a partir das
vivências do cotidiano hospitalar, pois nos instiga a refletir a respeito das situações encontradas
identificando os problemas, buscar apoio teórico e apresentar soluções. A partir dela é possível
transformar a realidade dos campos de prática, em que podemos desenvolver as competências e
habilidades como futuros enfermeiros.A elaboração deste trabalho ampliou conhecimentos acerca
das diluições das medicações usadas em crianças, tempo de estabilidade, possibilidades de
diluição dos medicamentos, ação, e possíveis consequências de manejo inadequado destas, além
de ajudar a esclarecer dúvidas existentes da equipe no atendimento a crianças. Ações
educacionais permanentes no pronto socorro são importantes e visam aperfeiçoamento,
qualificação, padronização das ações e da assistência de enfermagem no uso de medicamentos em
crianças.
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