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Introdução: o processo de medicação é formado por múltiplas etapas - dispersação, preparo e administração - que exige 
dedicação e tempo dos profissionais que a executam, podendo ocasionar erros na assistência. A técnica de Grupo Focal (GF) é 
realizada por um conjunto de pessoas que se encontram com a finalidade de discutir sobre um determinado tema, expondo suas 
opiniões, pensamentos e exemplificando situações. Em uma pesquisa qualitativa é bastante útil, devido a possibilidade do 
pesquisador analisar vastos pensamentos sobre o tema em questão. Nesta perspectiva, a utilização de encontros de GF para 
detectar possíveis falhas nas etapas de preparo e administração de medicamentos contribui de forma relevante para melhor 
compreensão da temática. Objetivo: relatar a experiência como observadora não participante e como transcritora dos áudios dos 
encontros de um GF. Método: consiste em um relato de experiência vivenciada por uma acadêmica de enfermagem que atuou 
como observadora não participante e transcritora dos áudios em 11 encontros de um GF na coleta de dados de uma dissertação 
de mestrado, a qual objetiva analisar os riscos de falhas no processo de medicação. Atividades desenvolvidas: foram 
desenvolvidas atividades no contexto de planejamento, observação e transcrição de gravações dos encontros realizados, tais 
como organização do ambiente, controle do tempo, disposição dos participantes e um maior entendimento e memorização dos 
assuntos discutidos. Além disso, foram apreendidos conhecimentos acerca do processo de medicação - sua abrangência; as 
etapas e as funções de cada profissional; a organização do trabalho; e as visões, os sentimentos e as dificuldades encontradas e 
experienciadas pela equipe, bem como exemplos de situações vivenciadas. Também foram observadas  as etapas em que 
ocorrem mais erros neste processo e a frequência destes. Conclusões: a participação nos encontros do GF para discussão dos 
aspectos relacionados à medicação, assim como em outras atividades envolvidas, contribuiu de forma importante para o 
aprendizado sobre a temática e a ampliação dos conhecimento na prática assistencial. Além disso, foi proporcionado a experiência 
e o contato com essa técnica de coleta de dados que é bastante empregada nas pesquisas de abordagem qualitativa. Palavras-
chaves: grupos focais, sistemas de medicação no hospital  

 
 
 
 
 
 
 


