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Na prática diária é notória a observação empírica das diversas formas de 

preparo de fármacos intravenosos pela equipe de enfermagem, o que de certa 

forma poderá interferir na permanência dos acessos venosos periféricos e na 

ocorrência de complicações locais associadas à terapia intravenosa. Este 

estudo analisa a associação da variável tempo de formação com a prática da 

administração intravenosa de fármacos por profissionais da equipe de 

enfermagem da unidade de Clínica Pediátrica de um hospital público do interior 

da Bahia. Trata-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo, quantitativo 

e observacional, aprovado pelo Comitê de Ética através do protocolo de no 

01.288-2009, sendo realizada no período de agosto a setembro de 2009 com 

quinze técnicas de enfermagem da clínica pediátrica do hospital anteriormente 

mencionado, através da aplicação de um formulário. Os dados foram 

analisados por meio do SPSS versão 15.0 e as variáveis representadas por 

freqüências absolutas e relativas. Os resultados apontaram que os 

profissionais com tempo de formação entre 07 a 09 anos foram os que mais 

deixaram de lavar as mães antes da administração dos fármacos, não 

avaliaram o sítio de inserção, não testaram a permeabilidade do cateter 

periférico. 100% dos profissionais com tempo de formação entre 01 a 03 anos 

e superior a 07 anos não realizaram a assepsia. Há necessidade de 

sistematizar esta prática, tendo em vista os dados encontrados, pois a 

administração de fármacos é um dos cuidados de enfermagem que demanda a 

maior parte do tempo de trabalho.  
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