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INTRODUÇÃO
Os antineoplásicos são uma das modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento do câncer, denominam-se
medicamentos de alta vigilância, apresentam estreito índice terapêutico e têm maior risco de gerar eventos
adversos. É imprescindível manter vigilância em todas as etapas e atentar para oportunidades de melhoria do
processo

OBJETIVOS

MÉTODO

Descrever a experiência da construção coletiva de um
check list de administração de antineoplásicos em uma
unidade de internação, durante o Estágio Curricular
Supervisionado – Administração – 4º ano do curso de
Enfermagem

Estudo descritivo - Relato de experiência .
Participantes: enfermeiros de uma unidade de
internação de Hematologia em hospital de ensino
Período: Ferramenta: ciclo PDCA [P (Plan: planejar), D
(Do: fazer), C (Check: verificar) e A (Act: aprimorar)]

RESULTADOS

 Apresentação do instrumento (6ª
versão)
 Aguarda autorização para utilização
do setor
 Novo ciclo PDCA para treinamento da
equipe
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Construção coletiva check list

- What
- When

Abr-Jun 2018

- Why

Segurança Paciente e Profissional

- Where

Posto

- Who

Graduanda

- How

Rascunho e apresentação para
equipe; melhorias, sugestões e
criticas; realizar mudanças;
disponibilizar o instrumento

- How
much:

R$ 338,80

D

 A equipe (62,5% ) de enfermeiros
gostou de participar
 Satisfação com o número de vezes
consultadas - 11
 Gostaram de participar do processo
de construção

 Consulta a bibliografias e normas
institucionais
 1º rascunho do check list
 Processo de criação com os
enfermeiros do setor

CONCLUSÃO
Aplicar o PDCA e participar da construção coletiva do check list representou uma vivência única durante a
graduação. Este processo permitiu verificar a importância da utilização de ferramentas para a melhoria dos
processos de maneira efetiva e organizada. Também foi satisfatório o feedback positivo sobre a experiência da
equipe, que se sentiu importante e participativa.
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