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Introdução

Seitz (2015)

8 mil mortes/ano
erros de medicação

consequências



Problema de projeto

Erros de medicação podem gerar prolongamento 
da internação, aumento dos custos de 
hospitalização, necessidade de tratamentos 
adicionais, exames e procedimentos extras, assim 
como dor, sofrimento, sequelas e a morte.  Podem 
afetar não apenas o paciente e seus familiares, 
mas também a organização hospitalar, 
denegrindo a sua imagem, gerando desconfiança e 
o aumento de custos, e os profissionais da saúde, 
que sofrem consequências administrativas 
(demissões) e psicológicas (culpa).

(PICHLER et al., 2014) 



Pergunta de projeto

De que forma o design 
pode contribuir para 
evitar/prevenir os 
erros de medicação?



Objetivos
Desenvolver um modelo de peça gráfica para o 
setor neonatal do HU/UFSC, que instrua sobre o 
processo de preparo e diluição de medicações 
intravenosas. 

Sistema integrado, utilizando o design como 
facilitador, e princípios da infografia em sua 
construção visando melhores resultados.

Prevenir os erros de medicação 
intravenosa, facilitar o entendimento desses 
processos, melhorar o acesso à informação e 
sua compreensão, otimizar os processos de 
preparo de medicação. 



Metodologia

GUIA DE ORIENTAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS (GODP)

(MERINO, 2014) 



Diagnóstico
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Desenvolvimento

* praticidade, simplicidade, clareza, objetividade, organização, acessibilidade/fácil acesso.

Princípios de infografia

Requisitos de Projeto*

Pesquisas/questionário

Informações-chave

Conceitos

Geração de alternativas

Princípios de Design



Desenvolvimento

Open Sans / Merriweather



Alternativa final - Justificativas

EFEITO ESTÉTICA-USABILIDADE
PRINCÍPIOS DE INFOGRAFIA

CARGA DE DESEMPENHO
LEGIBILIDADE

CONTRASTE HARMÔNICO FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

VERSATILIDADE

CLEAN

FLAT CONTEXTO DE USO
CONFORTO VISUAL

 PÚBLICO-ALVO



Alternativa final - Mockups

Modelo de peça gráfica aplicado a três 
dos medicamentos mais utilizados no 
setor neonatal do HU



Alternativa final - Comparativo



Conclusão

Desafios |  Objetivos alcançados | Validação real

Simplicidade, clareza, objetividade e apelo 
estético foram diferenciais do projeto, que, 
como requisitos, permitiram a construção de 
alternativas mais amigáveis, atraentes, 
funcionais e eficazes em relação às 
encontradas atualmente.

Design pode e deve estar presente noutras 
áreas de conhecimento, e pode facilitar 
processos, ajudar pessoas, e ser carregado 
de responsabilidade social. O design pode 
servir de ferramenta para melhorias simples, 
mas grandiosas e eficazes.
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