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Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, 

segura na mão de Deus e vai. 

Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, 

segura na mão de Deus e vai. 

Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, 

pois ela, ela te sustentará. 

Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, 

Segura na mão de Deus e vai. 

 Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, 

segura na mão de Deus e vai. 

Orando, jejuando, confiando e confessando: 

Segura na mão de Deus e vai. 

 O Espírito do Senhor sempre te revestirá; 

segura na mão de Deus e vai. 

Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará: 

Segura na mão de Deus e vai. 
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assistencial. Niterói, 2017. Dissertação de Mestrado Profissional, Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. Área de 
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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado, inserida no Núcleo de Pesquisa em Cuidados em 
Saúde, Enfermagem e Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar, tem por objeto “a 
segurança do paciente na formação do enfermeiro no processo de ensino 
aprendizagem”, buscou alcançar os seguintes objetivos: geral: conhecer como a 
temática segurança do paciente é abordada na formação do enfermeiro e objetivos 
específicos: a) identificar conteúdos sobre a segurança do paciente na formação do 
enfermeiro; b) analisar o processo de formação teórica e prática sobre a segurança do 
paciente, na perspectiva de estudantes de enfermagem; c) gerar uma tecnologia 
educacional para a promoção da segurança  do paciente  no ensino  de graduação  em 
enfermagem assistencial. Do ponto de vista teórico conceitual, foram adotadas as 
propostas da problematização do tema que esta alinhada a discussões que mobilizaram o 
delineamento da Cultura de segurança no âmbito internacional e nacional, baseados no 
compromisso com a qualidade dos cuidados de saúde,  que inclui o reconhecimento do 
tema como prioridade de pesquisa e a importância da educação dos profissionais de 
saúde desde a graduação sobre os princípios e conceitos de segurança do paciente, 
temas estes que foram reforçados em 2013, com o lançamento do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (Portaria MS n° 529/2013) que inclui como uma de suas 
estratégias, a articulação com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de 
Educação, para inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de 
formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação. Optou-se pela 
abordagem qualitativa, utilizando o delineamento da Pesquisa Convergente Assistencial 
(PCA) e foi realizada também uma análise documental das ementas das disciplinas em 
que estes acadêmicos estavam matriculados, baseados no Guia Curriculum Segurança 
2011 WHO Multi-profissional da OMS. Para o levantamento e análise dos dados, 
realizou - se entrevistas não estruturadas com 16 acadêmicos, o cenário da pesquisa foi 
a Universidade Estácio de Sá – Campus Resende. Os sujeitos da pesquisa foram 
acadêmicos de Enfermagem matriculados nos 9º e 10º períodos de do curso de 
graduação em Enfermagem, inseridos no cenário de prática, cursando as disciplinas de 
Estágio Curricular Supervisionado, a análise dos conteúdos apresentados gerou três 
unidades temáticas que constituíram três categorias, 1ª A formação do enfermeiro no 
ensino da prática segura do cuidado; 2ª - Vivência sobre a segurança do paciente ensino 
teórico e prático; 3ª- Aprimoramento teórico e prático na formação do Enfermeiro: 
categoria esta que propôs o produto desta pesquisa, em que se apresenta a criação de 
uma disciplina específica para contemplar o ensino sobre segurança do paciente na 
graduação em Enfermagem. Conclui-se que o processo pedagógico enfatiza a 
construção e reconstrução do conhecimento, levando em consideração os aspectos 
sociais e afetivos, com articulação da teoria e prática e com a contextualização dos 
saberes, voltados para o aprimoramento do ensino voltado para a valorização do tema 
segurança do paciente. 
 
Palavras-chave: Segurança do paciente; Currículo; Ensino; Enfermagem. 
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Niterói, 2017. Master's Dissertation, Aurora Nursing School Afonso Costa, Fluminense 
Federal University. Area of concentration: The context of health care. Advisor: 
Professor Enéas Teixeira Rangel. 
 

ABSTRACT 

The present master's thesis, which is part of the Research Center on Health Care, 
Nursing and Subjectivities in the Transdisciplinary Perspective, aims to "the patient's 
safety in the training of nurses in the learning process", sought to achieve the following 
objectives: general: To know how the thematic safety of the patient is approached in the 
training of the nurse and specific objectives: a) identify contents about the safety of the 
patient in the training of the nurse; B) analyze the process of theoretical and practical 
training on patient safety from the perspective of nursing students; C) generate an 
educational technology for the promotion of patient safety in undergraduate teaching in 
nursing care. From the theoretical conceptual point of view, the proposals of the 
problematization of the theme were adopted, which is aligned with the discussions that 
mobilized the design of the Culture of security at the international and national levels, 
based on the commitment to the quality of health care, which includes recognition Of 
the topic as a research priority and the importance of the education of health 
professionals since graduation on the principles and concepts of patient safety, which 
were reinforced in 2013 with the launch of the National Patient Safety Program (MS 
Ordinance n 529/2013), which includes, as one of its strategies, the articulation with the 
Ministry of Education and with the National Education Council, to include the subject 
of patient safety in the curricula of health training courses of technical, postgraduate 
studies. The qualitative approach was based on the design of the Convergent Care 
Research (PCA), and a documentary analysis was also carried out on the contents of the 
subjects in which these students were enrolled, based on the WHO Curriculum Guide 
2011 WHO Multi-professional. For the data collection and analysis, unstructured 
interviews were carried out with 16 academics, the research scenario was the Estácio de 
Sá - Campus Resende University. The subjects of the research were Nursing students 
enrolled in the 9th and 10th periods of the Nursing undergraduate course, inserted in the 
practice scenario, attending the courses of Supervised Curricular Internship, the analysis 
of the presented contents generated three thematic units that constituted three categories, 
1ª The training of the nurse in the teaching of safe practice of care; 2ª - Experience on 
patient safety theoretical and practical teaching; 3ª- Theoretical and practical 
improvement in Nursing training: this category proposed the product of this research, 
which presents the creation of a specific discipline to contemplate teaching about patient 
safety in nursing graduation. It is concluded that the pedagogical process emphasizes 
the construction and reconstruction of knowledge, taking into account the social and 
affective aspects, with articulation of the theory and practice and with the 
contextualization of the knowledges, aimed at the improvement of teaching focused on 
valorization of the security theme of the patient. 
 
 
 
 
 
Keywords: Patient safety, Curriculum, Teaching; Nursing 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Motivação e exposição do problema 

 

De forma geral, todo trabalho de investigação científica tem início com um 

questionamento sobre determinado a temática de interesse. Deste modo, para entender a 

origem desta pesquisa, considerei necessário descrever um pouco da minha história como 

enfermeira e docente nesse campo de partida para a construção dessa dissertação. 

O tema ‘segurança do paciente’ surgiu na minha vivência profissional.  Na época, 

atuando na área assistencial, vivenciei durante um plantão a ocorrência de evento adverso. 

Graças à perícia técnica da equipe envolvida, o evento não gerou nenhum dano ao cliente, 

entretanto, marcou minha memória e meus sentimentos profundamente. Desde então, dedico-

me a pesquisar o assunto a fim de melhor compreendê-lo e elaborar boas estratégias de 

cuidado ao usuário. 

Porém, a motivação que conduziu de fato à realização deste estudo emergiu durante a 

preceptoria de estágio da disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, em uma universidade 

privada da região sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Com o início das atividades 

práticas do estágio curricular, pude observar que os acadêmicos traziam consigo 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos anos de estudo, voltados para uma prática 

sem erros, reforçados por uma cultura de que incidentes não acontecem. Quando questionados 

por mim, sobre as práticas assistenciais voltadas para o ótica da segurança do pacientes, os 

acadêmicos em sua maioria traziam em seus relatos um discurso voltado para incidentes 

pontuais e focados sempre na assistência direta ao paciente. Como por exemplo erros 

associados ao preparo e administração de medicações injetáveis, higienização das mãos, 

cirurgia segura, entre outros, porém  sempre alinhados com a habilidade técnica.  

Contudo, foi possível perceber através da minha experiência como preceptora de 

estágio, que o saber apreendido não era integrado nem contextualizado, apresentando-se 

fragmentado por disciplinas, e ainda, que em campo de ensino teórico-prático, esses 

acadêmicos tinham dificuldade em aplicar os conteúdos relativos à segurança do paciente, 

gerando situações complexas uma vez inseridos nos cenários de atendimento à saúde. 

Refletindo sobre o porquê de tanta dificuldade em articular os ensinamentos teóricos para o 

campo da prática assistencial, passei a me questionar se na graduação o assunto havia sido 

abordado de forma integral na formação acadêmica destes discentes 
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Portanto, senti-me desafiada a buscar novas metodologias e tecnologias, visando uma 

abordagem inovadora do processo de ensino aprendizagem em enfermagem assistencial, em 

especial relacionada à segurança do paciente. 

Não obstante, inquietou-me refletir se o modelo de ensino ainda tradicional, seria 

capaz de criar nesses acadêmicos uma aprendizagem que os levasse a desenvolver 

conhecimento significativo sobre a segurança do paciente, além de competências e 

habilidades, características necessárias à formação crítica e reflexiva de profissionais capazes 

de exercer sua prática profissional de forma coesa, visando o bem estar da comunidade. 

A problemática esta alinhada a discussões que mobilizaram o delineamento da Cultura 

de segurança no âmbito internacional e nacional, o Ministério da Saúde lançou o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), conforme Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, 

tendo como um de seus objetivos específicos “fomentar a inclusão do tema Segurança do 

Paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da Saúde”1. Embora o 

PNSP instigue a inclusão desse tema nos cursos, não está explicitada qualquer orientação a 

respeito, nem mesmo como dar encaminhamento a essa discussão. Todavia, o documento de 

referência para o PNSP, publicado em 2014, reforça a importância da inclusão do tema 

‘segurança do paciente’ no ensino, e destaca a necessidade da criação de uma diretriz 

atualizada com diversos programas para auxiliar os gestores, profissionais e pacientes, além 

de recomendar que os estabelecimentos de saúde desenvolvam capacitações, atualizações e 

especializações, sejam elas presenciais, semipresenciais ou à distância2.  

O documento enfatiza ainda um olhar sobre diversas possibilidades de ensino que 

podem ser desenvolvidas em conjunto com o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (PRÓ-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para 

a Saúde (PET-Saúde). Além do trabalho das associações brasileiras de educação das diversas 

profissões da saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma interpelação 

incisiva sobre o assunto, colocando à disposição o Patient safety curriculum guide: multi-

professional edition, documento que traz uma atualização a respeito da segurança do paciente, 

além de exemplos de instituições formadoras que incluíram o ensino em seus Projetos 

Pedagógicos (PP), apresentando sua estrutura e interfaces entre diferentes disciplinas e áreas 

de conhecimento2-3. 

Desta forma, é proposto o desafio de educar os discentes quanto aos aspectos que 

envolvem a segurança dos pacientes, desenvolvendo saberes e fazeres específicos no seio das 

escolas, independentemente da formação técnica que se queira dar, até porque esse processo 
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educativo precisa estar presente em suas abordagens clínicas e de demonstração de melhores 

práticas, devendo ser mantido durante o desenvolvimento dos estudantes nos diferentes 

cenários de prática que contribuem com sua formação2.     

Historicamente, expressa um forma de poder, lugar, espaço e território de sujeitos e 

conteúdos programáticos, cujas definições perpassam, dentre outros aspectos, pelas questões 

ideológicas dos docentes responsáveis pelas disciplinas4. No entanto, devem ser consideradas 

as transformações da educação na contemporaneidade, na qual lidar com os avanços 

tecnológicos, farmacológicos, assistenciais, políticos e sociais demanda repensar conteúdos 

para estruturar um currículo que contemple a necessidade daquilo que o estudante deve saber. 

Sendo assim, os currículos devem ser elaborados para proporcionar o cultivo do pensamento 

crítico, reflexivo e da prática profissional transformadora5.  

Nesse contexto, tanto no Brasil como internacionalmente, professores e profissionais 

de saúde cujas ações estão intimamente relacionadas ao trato com pacientes6, têm discutido 

acerca da formação desses futuros profissionais e de seu preparo para uma atuação segura no 

cotidiano da assistência ao paciente, impulsionados pela preocupação constante com os erros 

que têm sido cometidos em todos os cenários da assistência, já que na atualidade estima-se 

que um em cada dez pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos evitáveis 

durante o período em que necessita receber cuidados e tratamentos voltados para a 

recuperação da sua saúde7. 

Embora o PNSP instigue a inclusão desse tema nos cursos, não está explicitada 

qualquer orientação a respeito, nem mesmo como dar encaminhamento a essa discussão. 

Todavia, o documento de referência para o PNSP, publicado em 2014, reforça a importância 

da inclusão do tema ‘segurança do paciente’ no ensino, e destaca a necessidade da criação de 

uma diretriz atualizada com diversos programas para auxiliar os gestores, profissionais e 

pacientes, além de recomendar que os estabelecimentos de saúde desenvolvam capacitações, 

atualizações e especializações, sejam elas presenciais, semipresenciais ou à distância2.  

  Foi feita uma revisão sistemática da literatura científica com o objetivo de fazer 

um levantamento sobre “O ensino de segurança do pacientes na graduação em Enfermagem”, 

utilizando-se as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde- BVS, foi feita uma busca com 

as palavras-chave: Segurança do paciente; Currículo; Ensino; Enfermagem, o período de 

busca correspondeu ao período de 2010 a 2015. O levantamento resultou na identificação dos 

assuntos principais: Papel dos profissionais de Enfermagem (5), Segurança do paciente (4), 
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atitudes frente a saúde (2), saúde pública (2), Competência clínica (2), gestão da segurança 

(2), Narração (2) 

No Brasil foi publicado material sobre: Enfermagem (9), Gestão da Qualidade (5), 

Segurança do Paciente (7), Ética (5) e Educação (4)  

Os trabalhos publicados em Português, explanaram sobre “busca pelo tema segurança do 

paciente no currículos de graduação na área da saúde” e sobre “estratégias de ensino sobre o 

tema segurança do paciente”. 

Com relação à temática dentro do Ensino em Enfermagem, foi exposto o seguinte 

questionamento: Se o modelo de ensino atual no Brasil é capaz de desenvolver competências 

e habilidades específicas sobre o tema Segurança do Paciente na formação dos futuros 

Enfermeiros e ainda se os currículos estão caminhando no sentido de se prepararem para 

fomentar o ensino sobre Segurança do paciente na graduação. 

Toda esta abordagem sobre o tema relacionada ao ensino de segurança do paciente na 

graduação despertou o nosso interesse quanto à forma que o tema tem sido abordado nos 

aspectos teóricos e práticos, e quais os dispositivos de cuidado utilizados para planejar a 

assistência de enfermagem na formação. Assim, emergiu a seguinte as seguintes questões 

norteadoras: 

� Quais os conteúdos a respeito da segurança do paciente que são tratados durante a 

formação do enfermeiro? 

� O que os graduandos de enfermagem têm a dizer sobre situações vivenciadas sobre a 

segurança do paciente? 

� Como analisar o ensino teórico e prático na formação do enfermeiro voltado para a 

segurança do paciente?  

 

1.2 Objeto e Objetivos do Estudo 

 

Estes questionamentos levaram à formulação da proposta desta pesquisa, sendo 

definido como objeto deste estudo “a segurança do paciente na formação do enfermeiro no 

processo de ensino aprendizagem”. 

Foram determinados como objetivos: 

Geral: conhecer como a temática segurança do paciente é abordada na formação do 

enfermeiro.  
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Específicos:  

� identificar conteúdos sobre a segurança do paciente na formação do 

enfermeiro;  

� analisar o processo de formação teórica e prática sobre a segurança do paciente 

na perspectiva de estudantes de enfermagem; 

� gerar uma tecnologia educacional  para a promoção  da segurança  do paciente  

no ensino  de graduação  em enfermagem assistencial. 

 

1.3 Justificativa 

 

Este estudo justifica – se por buscar mudanças no cenário de formação em 

Enfermagem Assistencial, ampliando as discussões acerca do tema Segurança do pacientes no 

processo de ensino aprendizagem, buscando aproximações dentro do núcleo de pesquisa na 

Universidade Federal Fluminense e também nos mais diversos cenários de práticas 

assistenciais. Expandindo a discussão sobre o tema e buscando estratégias de ensino capazes 

de se fundir ao cuidado de Enfermagem, fortalecendo ainda mais  sua prática.  

A necessidade de se discutir o Processo Ensino-Aprendizagem na Formação em 

Enfermagem, foi um dos eixos principais da Carta emitida no 15º Seminário Nacional de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem – 15° SENADEn, realizado em agosto de 2016, 

em Curitiba, Paraná, que teve como tema central a “Formação em Enfermagem: cuidado 

profissional e cidadania”. A relevância do tema se dá pela necessidade de buscar uma 

formação em enfermagem voltado para o cuidado, cidadania e para o de processo ensino-

aprendizagem, onde foi destacada a necessidade de buscar dimensionar os ensino para além 

das dimensões dos bancos escolares, que ainda hoje atuam  com base em pedagogias 

imobilizadoras contrárias à autonomia, à participação, ao diálogo e ao engajamento político, 

crítico e reflexivo, no sentido da libertação, em que o cuidar de si, do outro, da família, da 

comunidade e do ambiente sejam eixos estruturantes9.  

O tema se fortalece como prioridade de pesquisas por estar alinhado ao delineamento 

da Política pública de Segurança do Paciente, política pública esta instituída conforme a 

Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Que reforça a necessidade de aprimorar o ensino, 

como uma das diretrizes principais, pois só haverá mudança no cenário atual mediante 

investimento em educação. A falta de métodos educativos apropriados, contribui para maior 
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ocorrência de eventos adversos, pois o acadêmico em processo de formação profissional, 

temendo a punição oculta  o caso e, posteriormente, comete o erro novamente. É importante 

questionar o quão desafiador é a discussão de um tema tão polêmico e bastante preocupante 

para o dia a dia dos profissionais da saúde, considerando que o assunto assume relevância  

altamente impactante na assistência.  

Um estudo realizado em hospitais de ensino comprovou que a incidência de pacientes 

que sofreram algum tipo de evento adverso este número esta na ordem de 7,6%, sendo que 

66,7% são considerados evitáveis11.  

Estas situações são objeto de preocupação em todo o mundo e inúmeras iniciativas 

têm sido desencadeadas para minimizar os riscos inerentes à assistência, a exemplo da 

melhoria da estrutura e do processo de trabalho, mediante o desenvolvimento de tecnologias 

para apoio à assistência, à capacitação dos profissionais e, mais recentemente, à educação dos 

estudantes dos cursos de graduação da área da Saúde nesta temática6.  

A literatura científica já mostrou a educação como sendo a segunda sugestão mais 

citada para evitar erro, ficando à sua frente mudanças nas atitudes individuais, seguidas de 

reestruturação do quadro de pessoal, informatização do sistema, melhora da comunicação e 

interação entre setores e pessoas, aumento da supervisão, vigilância e punições, melhores 

condições de trabalho e remuneração, realização de reuniões, reestruturação do sistema e 

reorganização clínica e medidas ou providências a serem tomadas pelos hospitais. Essas 

sugestões apresentadas pelos profissionais de saúde evidenciam estratégias individuais como 

as mais eficazes14. 

Pretende-se fomentar a compreensão deste fenômeno para que se possam ser 

implementadas medidas ajustadas e discussões do tema, a partir da graduação e da formação 

técnica, visto que são essenciais para que o aluno, futuro profissional da enfermagem, 

compreenda o fenômeno iatrogênico permitindo, por um lado, a adoção de uma atitude mais 

compreensiva face aos erros, e por outro, contribuir para a prevenção dos mesmos1. 

  

1.4 Relevância 

 

Pretende-se contribuir com a reflexão sobre o processo de formação do Enfermeiro 

voltado para segurança do paciente, evidenciando sua contribuição no cuidado oferecido aos 

clientes e familiares, como dispositivo de promoção da qualidade da assistência prestada.   
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Na assistência, a reflexão deverá enfocar a forma como a temática tem sido abordada 

pelos docentes no processo de formação, a fim de que esse acadêmico consiga contextualizar 

e aplicar o raciocínio crítico reflexivo, capaz de abarcar as questões sobre segurança do 

pacientes de forma global, para que o cliente seja assistido da melhor forma, bem como 

apontar possibilidades e diferentes caminhos para o cuidado.  

Sob o prisma do ensino de Enfermagem voltada para a segurança do pacientes, almeja-

se que a contribuição seja a de levar o aluno a refletir e se questionar quanto à sua conduta, 

auxiliando na mudança paradigmática necessária à implementação e consolidação dos 

pressupostos da Cultura de segurança do pacientes, bem como no cuidado de Enfermagem.  

Na pesquisa, pretende-se produzir dados científicos que possam corroborar o estatuto 

da ciência, fomentar outras iniciativas de estudo sobre a temática e, assim, fortalecer a rede de 

pesquisadores e a construção científica do Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, 

Enfermagem e Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar de Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Auróra de Afonso Costas da Universidade Federal Fluminense.  

 

1.5 Produto da Pesquisa 

 

Por se tratar de um programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, 

esta dissertação traz com um dos seus pilares a produção de uma tecnologia educacional, 

neste caso uma ferramenta tecnológica que objetiva apoiar docentes e discentes no processo 

de conhecimento e tomada de decisão na prática de estágio supervisionado, buscando os 

aspectos éticos e legais para o desempenho seguro das práticas assistenciais. Esta tecnologia 

será fruto dos resultados da pesquisa, tornando-se uma aliada capaz de propiciar abordagens e 

reflexões relacionadas com a segurança do paciente, fazendo com que o acadêmico seja 

preparado para um mercado de trabalho que exige este conhecimento de forma 

contextualizada, crítica e reflexiva. 

A partir dos resultados dessa pesquisa, que subsidiaram a elaboração de estratégia 

acerca do processo de formação do discente relativos à Segurança do Paciente, planejou-se a 

criação de uma de uma disciplina específica sobre “Segurança do Paciente em Enfermagem”, 

disciplina esta que objetiva alinhamento e contextualização sobre os pilares da Cultura de 

Segurança do paciente, voltado para a prática assistencial, no campo de estágio curricular 

supervisionado. 
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 A Formação Do Enfermeiro 

 

2.1.1 Currículo 

 

Os estudos curriculares percebem o currículo de maneiras diferentes, pois, afinal, não 

se tem uma resposta simples para defini-lo. Ele pode ser a organização prévia (ou não) de 

tudo o que pode levar a cabo um processo educativo.  Abrange desde a grade curricular com 

disciplinas, cargas horárias e atividades, até o que ocorre em sala de aula, inclusive as 

propostas trazidas pelas experiências dos alunos11.   

Na atualidade, com as demandas da industrialização, a escola adquiriu a 

responsabilidade de voltar-se para a resolução dos problemas sociais; ou seja, os conteúdos 

por ela ministrados precisam ser úteis. Isso fez surgir dois movimentos: o eficientismo social, 

que buscava socializar os jovens americanos com a observância dos parâmetros da sociedade 

industrial (currículo como instrumento de controle social), e o progressivismo, que se 

caracterizava como um meio para diminuir as desigualdade sociais, pois, para os autores dessa 

corrente de pensamento, as desigualdades eram construções sociais passíveis de mudanças.  

Em 1949, as teorias curriculares passam a utilizar as abordagens técnicas eficientistas com o 

pensamento progressivista, produzindo  a  mais  duradoura  resposta  sobre  a  seleção  e  

organização  do  currículo,  que  perdurou  por  mais  de  20  anos  no  Brasil  e  nos  Estados 

Unidos da América,  com  as  ideias  de  Ralph  Tyler,  que  também  estabeleceu  um  vínculo  

estreito  entre  currículo  e  avaliação,  centrada  na  formulação  de  objetivos,  com  

repercussões  até  os  dias  atuais.  Até então, o currículo tinha um caráter prescritivo, o que 

mais tarde seria denominado “currículo formal”11.   

As críticas às teorias curriculares de até então acontecem pelo fato de o currículo ser 

considerado aparato de controle social, por enfatizarem o prescrito e separarem concepção e 

implementação. Então, nos anos 70, começaram as chamadas teorias  da  correspondência  ou  

da  reprodução,  fundeadas  nas  concepções  de  Louis  Althusser  sobre  como  o  sistema  

educativo preparava  os  sujeitos  de  cada  classe  social  para  assumir  os  papéis  que  o  

sistema  capitalista  lhes destinava.  Nessa época, começa o movimento denominado Nova 

Sociologia da Educação (NSE), organizado por Michael Young, que discute como a 
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diferenciação social é produzida por meio do currículo, espaço de reprodução simbólica, 

surgindo perguntas  sobre  alguns  conteúdos  estarem no currículo, enquanto outros não.   

No Brasil, nos anos 80, vivíamos o processo de abertura política após a ditadura 

militar. Ganhava força às ideias de Michael Apple sobre a correspondência entre dominação 

econômica e cultura, de como os currículos escolares (re) criavam a hegemonia ideológica 

dominante defendendo que, além do currículo formal, havia o que acontecia dentro da escola, 

e o chamado currículo oculto, em que as relações de poder estavam ‘escondidas’ nas escolhas 

curriculares.  Com o crescimento das críticas às teorias de currículo prescritivas, começaram a 

ser desenvolvidas as concepções que enfatizavam a importância do aluno compreender seu 

próprio mundo de vida: a chamada teoria crítica da educação. Uma das importantes 

influências da concepção de currículo focada na compreensão do mundo de vida dos alunos 

foi deixada por Paulo Freire11.   

Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, foi um dos grandes defensores da 

pedagogia crítica no Brasil que, com base nas teorias marxistas, defendia a oposição entre 

opressor e oprimido, preservando a ideia de que o conhecimento dos educandos deve ser 

valorizado e considerado no sistema educacional. Acreditava-o que com o diálogo, era 

possível exercer uma pedagogia libertadora em que os oprimidos, por meio da educação, 

podiam se conscientizar e iniciar uma luta contra os opressores12.  

O currículo é algo multifacetado, e para descrevê-lo é preciso considerar o formal, o 

oculto e o vivido, não só pensando na integração desses itens, mas pensando sem eles. No 

Brasil, após a década de 90, o pós-estruturalismo nos estudos curriculares apontou para essa 

outra definição de currículo, com as produções de Tomaz Tadeu da Silva. No pós-

estruturalismo, os autores assumiram alguns pressupostos do estruturalismo e questionaram 

outros. Significa dizer que para o estruturalismo, a linguagem é composta por significante 

(som ou palavra) e significado (seu conceito), o que é questionado pelo pós-estruturalismo, 

pois a linguagem constrói; não só nomeia o que existe no mundo, mas cria aquilo de que se 

fala, ou seja, os significantes são construídos histórica e socialmente, tendo significados 

diferentes em cada época ou local.  Além disso, o pós-estruturalismo compreendia o poder  

como  uma  das  funções  do  discurso,  e assim “[...]  pode-se  entender  os  discursos  

pedagógicos  e  curriculares  como  atos  de  poder,  o  poder  de  significar,  de  criar  sentidos  

e  hegemonizá-los”11.   

De maneira resumida, até a década de 80, os currículos no Brasil eram organizados e 

descritos seguindo instrumentos de teorizações americanas, adaptados com base no 
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funcionalismo. Com o advento da redemocratização, a partir da década de 80, o currículo 

passa a seguir vertentes Marxistas, partindo de discussões de pesquisadores brasileiros que 

buscavam referências no pensamento crítico. Já na década de 90, pesquisas publicadas sobre 

currículos buscavam compreendê-los como espaço de relações de poder, sendo que o mesmo 

só pode ser compreendido no contexto político, econômico e social, ou seja, a partir desta fase 

o currículo é marcado pelo hibridismo, uma vez que sua construção se dá por meio de 

múltiplos sujeitos híbridos11.   

O currículo é uma prática discursiva e de poder, de atribuição de sentidos, de 

significação que constrói a realidade, controla nosso comportamento, projeta nossa 

identidade; um discurso formado pela junção de diferentes discursos sociais e culturais, que 

tenta direcionar, mas que o faz parcialmente; as distinções entre currículo formal, vivido e 

oculto são inócuas, pois o currículo deve produzir sentidos, sendo uma prática de significação. 

Assim, os conteúdos de ensino são escolhas que se dão historicamente e de acordo com os 

grupos de poder11.   

 

2.1.2 Currículos de Enfermagem no Brasil 

 

O reconhecimento da enfermagem como profissão levou à implementação de seu 

ensino. Todavia, as primeiras escolas da área da saúde, foram consideradas como uma 

estratégia médica e governamental para controlar e estabelecer regras para a formação e para 

o exercício das práticas realizadas pelos sujeitos que optaram por esta área12. 

No que diz respeito à enfermagem, a primeira escola no Brasil institui-se no Rio de 

Janeiro, em 1923, hoje conhecida como Escola de Enfermagem Anna Nery.  Seguia o modelo 

americano, uma vez que sua estruturação havia sido feita por enfermeiras americanas que, 

além de fundarem a Escola, estruturaram o serviço de saúde pública na cidade, pois uma crise 

decorrente de endemias e epidemias ameaçava a população e, consequentemente, a economia, 

que era baseada na exportação de café e dependia do saneamento dos portos.   

A primeira mudança no currículo de enfermagem aconteceu em 1949, quando passou 

a ser exigido o equivalente ao atual ensino médio completo como nível de escolaridade.  Em 

decorrência do desenvolvimento técnico-científico e da utilização de equipamentos modernos, 

houve a expansão do setor hospitalar e do modelo 1.  Em 1962 ocorre outra reforma curricular 

privilegiando ainda mais a área curativa, orientando que os enfermeiros deveriam enfatizar as  

técnicas avançadas em saúde resultando em que a saúde pública foi dispensada desses  
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currículos.  Havia, assim, um descompasso entre o que se privilegiava no ensino (modelo 

biologicista, individualista, voltado para o hospital) e as necessidades de saúde da maioria da 

população brasileira. A partir da década de 70 teve início o modelo 2 com a finalidade de  

responder às demandas da população destacando, por exemplo, a importância da  formação  

de  recursos humanos com uma visão ampliada do processo saúde-doença, buscando explicá-

lo e compreendê-lo em sua estreita relação com as condições de vida e trabalho da população,  

e não só pelas causas biológicas das doenças14. 

A partir da década de 1980, a enfermagem brasileira começa a participar de discussões 

que buscavam alcançar maior democratização na saúde. Ao mesmo tempo, ocorrem 

importantes discussões precursoras do atual sistema de saúde, como a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em Brasília, que concebeu a saúde como direito de todos, 

tornando-se um marco na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS)14. Nas décadas de 80 

e 90, acompanhando as discussões que aconteciam no contexto histórico, o direcionamento 

para a formação na enfermagem tinha como base as necessidades sociais da população e as 

condições de saúde do país15.    

Nesse período, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), sempre ativa nas 

discussões relativas à formação profissional,  intensifica  ainda  mais  sua  atuação  por  meio  

da criação da Comissão de Educação, mobilizando discussões com discentes, docentes e 

profissionais, tendo em vista a Reforma Sanitária Brasileira  que antecedeu a criação do SUS, 

configurando um movimento desencadeado por diversos movimentos sociais, de 

universidades  e  de  experiências  que  defendiam a determinação social  do  processo  saúde-

doença, a luta pela participação social,  pela  transformação  da  sociedade  e  por  um  sistema  

de  saúde  público e  de  acesso  universal16, tornando-se a construção coletiva   de   um   

Projeto   Político   Pedagógico,   algo   novo   e   desafiador,   visto que   as    reformas  

curriculares  anteriores  originavam-se  das  instâncias  hierárquicas  superiores14. 

No início dos anos 2000, as publicações a respeito da segurança do pacientes, sob a 

ótica da saúde da qualidade da assistência, cresceram em número, abrangência, inclusão de 

temáticas e complexidade de abordagens. Na revisão dos estudos acerca da segurança do 

pacientes. O tema é relevante para as necessidades atuais de saúde do país, sendo que em 

relação à prevenção e à atenção à saúde, os estudos evidenciaram a importância de formação 

específica dos profissionais de saúde para lidar com a temática17. 

Em 1994 teve aprovação o Parecer nº 314/94 do Conselho Federal de Educação 

(CFE), que fixava um novo currículo mínimo na área da Enfermagem, com carga horária 
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mínima de 3.500 horas, sendo 500 horas de estágio com ênfase na integração docente-

assistencial; além disso, os conteúdos de saúde pública, antes excluídos, voltaram a fazer 

parte do currículo, porém, mantendo-se a subdivisão em especialidades médicas18.   

Nessa mesma época foi editada a Lei n° 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB), que é a principal lei que rege a educação brasileira, contendo 

inovações e mudanças na educação nacional, sendo prevista a reestruturação dos cursos de 

graduação com a adoção de Diretrizes Curriculares específicas para cada um, extinguindo-se 

assim os currículos mínimos19. Com a vigência da LDB, houve maior flexibilidade e novas 

responsabilidades para as instituições de ensino superior, sendo-lhes conferida a formação de 

diferentes perfis profissionais a partir da perspectiva de cada curso e das necessidades do 

mercado de trabalho18. 

Com a extinção dos currículos mínimos, foram criadas as Diretrizes Curriculares dos 

cursos de graduação na área da Saúde, contendo orientações para a elaboração dos novos 

currículos dos cursos dessa área, levando em consideração o perfil acadêmico e profissional, 

dentro de perspectivas nacionais e internacionais, garantindo a capacitação profissional com 

autonomia, responsabilidade, qualidade e humanização do atendimento prestado20. 

As Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em Enfermagem (DCN/ENF) 

foram criadas em sete de novembro de 2001, conforme Resolução CNE/CES nº 3, instituindo 

que os conteúdos curriculares essenciais deste curso deveriam estar relacionados com todo o 

processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade. Além disso, ainda 

estabeleciam: “a formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com 

ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade 

e humanização do atendimento”20. 

É importante destacar o contexto da década de 90, quando se institui o currículo 

mínimo da Enfermagem (1994), a edição da LDB (1996) e a criação das DCN/ENF (2001).  

A propósito, o currículo mínimo da Enfermagem foi fruto de intensas discussões internas da 

categoria que buscava romper com o modelo biológico, com enfoque em uma formação 

voltada para as necessidades de saúde da população. Mas a LDB teve forte influência do 

contexto mundial e de agências financiadoras internacionais, como o Banco Mundial, que 

considerava um equívoco manter o Estado no fornecimento de educação superior, 

assegurando que as instituições privadas se ampliassem e tivessem seus interesses 

assegurados, sendo a educação, então, tratada como mercadoria. Assim, a construção das 

DCN/ENF foi marcada pelo embate das discussões internas e pelo cenário externo, sendo que 
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muitos conceitos e princípios incorporados ao texto dessas diretrizes curriculares não 

resultaram da vontade expressa pela categoria15. 

O paradigma linear pautado pela orientação racional técnica e voltado às necessidades 

do mercado, e não às necessidades sociais, predomina em muitos cursos universitários, 

inclusive na saúde. Tal paradigma pode estar presente no modelo de competências das DCN, 

pois os professores universitários com suas práticas pedagógicas podem reproduzi-lo se 

houver absolutização dos conhecimentos, certezas prescritivas, explicações unidimensionais 

que colaboram para uma formação pouco crítica15.  

O modelo de competência defendido nas DCN/ENF pode ter aproximações com as 

perspectivas neoliberais, sendo que não refletir criticamente sobre sua transposição para o 

campo da educação da enfermagem pode ser perigoso21, já que a formação dos enfermeiros é 

algo complexo, pois a saúde é também algo de dimensão social estando, portanto, 

condicionada a um contexto político, econômico, social e cultural mais geral, sendo que 

assumir processos de formação nessa perspectiva poderá incomodar os que participam desse 

processo e iniciar mudanças nesses contextos, contribuindo para que os futuros profissionais 

olhem para as diferentes realidades político-socioculturais em que atuarão e desenvolvam 

saberes e competências que incluam dimensões éticas, políticas e humanas, e não somente 

técnicas.   

Em artigo sobre as DCN/ENF, o autor destaca que as diretrizes devem fornecer 

referências para as discussões a respeito da formulação dos projetos políticos pedagógicos dos 

cursos de graduação em enfermagem, mas não necessariamente devem estabelecer currículos 

e sua formatação, pois os PPP devem ser fruto de amplas discussões, com participação de 

docentes e discentes, voltados não só para o mercado de trabalho, mas também para a 

consolidação do SUS, para as necessidades locais de saúde e para as condições de inserção 

social específicas de cada curso.    

Pensando nas considerações sobre a história dos currículos de graduação em 

enfermagem e nas atuais políticas e discussões sobre as construções de PPP voltados para as 

necessidades sociais da população, a violência deve ser considerada, pois a temática da 

violência é uma questão da práxis sócio-política, que se realiza como parte da história humana 

e social, independentemente de qual seja sua especificidade, sendo fundamental, portanto, sua 

inserção nos currículos de graduação em enfermagem.  
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2.1.3 Os modelos de currículos 

 

As principais formas de organização curricular são definidas em: a) currículo formal, 

b) currículo por assuntos (ou interdisciplinar) e c) currículo integrado. Observa-se que, 

historicamente, os currículos dos cursos de enfermagem passaram – e continuam passando – 

por transformações, configurando-se nesses diferentes tipos de modelos de currículo.  

a) currículo formal: considera que a educação escolar é um processo institucional de 

transmissão de conhecimentos e de inclusão de valores socialmente aceitos por meio de uma 

metodologia que se fundamenta na passagem de informações de professores para alunos, com 

um plano de ensino organizado em disciplinas isoladas e divididas simultaneamente (estrutura 

horizontal) e correlativamente (estrutura vertical).  As disciplinas que compõem esse currículo 

são campos de conhecimentos específicos que devem ser esgotados por professores e alunos 

em prazos estabelecidos (de um semestre ou um ano), e geralmente as disciplinas se 

classificam em científicas e técnicas ou aplicadas.  A principal característica desse tipo de 

currículo é o formalismo, que se define por transmissão de conhecimentos parcelados em 

disciplinas, estudo isolado dos problemas e processos do contexto social, aprendizagem por 

acúmulo de informações, convencionalismo e rigidez, sendo que nessa concepção pedagógica 

aprender é, em grande medida, memorizar informações ou executar mecanicamente 

processos, o que dificulta a formação de pessoas pensantes e criativas23. Com o objetivo de 

superar as limitações do currículo formal, ensaiaram-se diversas experiências, como 

universidades departamentalizadas ou “junção” de disciplinas afins, porém com resultados 

irrelevantes.    

 b) currículo por assuntos ou interdisciplinar: nesse modelo de currículo são 

selecionados assuntos trazidos da realidade própria da prática social de uma determinada 

profissão, e a partir daí procuram-se os dados e as teorias com componentes científicos e 

técnicos, o que estimula que os alunos investiguem e compreendam o problema pela 

participação ativa nesse processo.  Houve muitos avanços pedagógicos com a elaboração dos 

currículos por assuntos ou interdisciplinares, porém é preciso ter cuidado, pois após 

determinar as unidades de ensino nesse currículo corre-se o risco delas funcionarem, em 

última instância, como disciplinas23.   

 c) currículo integrado: é definido como um plano pedagógico e organização 

institucional que articulam de maneira dinâmica trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e 

comunidade, sendo que todas essas relações devem ter como pano de fundo as características 
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sócio-culturais do meio em que esse processo se desenvolve.  Esse tipo de currículo permite 

uma efetiva integração entre ensino e prática profissional, um avanço na construção de teorias 

a partir da prática, a busca de soluções para diferentes situações, a integração ensino-trabalho- 

comunidade, a integração professor-aluno na busca de soluções e propostas, a adaptação à 

realidade local e padrões culturais de determinadas estruturas sociais.  Entretanto, a proposta 

traz alguns riscos na sua operacionalização, como por exemplo, o fato de haver a aproximação 

entre ensino e trabalho não garante que haja sua integração; também se corre o risco de tomar 

a realidade do serviço como parâmetro de ensino, reproduzindo acriticamente essa realidade23. 

  O currículo é como uma ponte que promove interação da universidade e o contexto 

em que ela se insere, além de fornecer subsídios para tal relação.  O autor discute três tipos de 

currículos: baseados na racionalidade técnica (sustentado nas teorias psicológicas), na 

racionalidade prática (embasado pela teoria cognitiva e pelo construtivismo), e na 

racionalidade crítica (com base na teoria crítica)24. 

 

2.2 Segurança do Paciente 

 

A expressão “segurança do doente” significa estar ele livre de danos acidentais; e 

“sistema” refere-se a um conjunto de elementos interdependentes, que interagem com o 

propósito de um objetivo comum. A segurança não se pode centrar numa pessoa, num 

equipamento ou num serviço. Ela emerge da interação de todos os componentes de um 

sistema. Melhorar a segurança depende da compreensão e análise dessa interação25. Já a 

OMS, afirma que segurança do paciente é a “redução do risco e danos desnecessários 

associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável”25: pág. 15; ou ainda, “é a redução de 

atos inseguros nos processos assistenciais e uso das boas práticas descritas como forma a 

alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente”25: pág. 16.  

Os danos desnecessários acima mencionados são conhecidos como Eventos Adversos 

e definidos pela OMS como danos não intencionais decorrentes da assistência prestada, que 

não são relacionados à evolução natural da doença de base, mas acarretam obrigatoriamente 

lesões mensuráveis nos pacientes afetados, óbito ou prolongamento do tempo de internação25. 

Sendo assim, a expressão “segurança do paciente” pode ser definida por iniciativas que 

possibilitam a prevenção do erro na atenção à saúde, sendo influenciada pelo ambiente de 

trabalho, dimensionamento de pessoal, políticas administrativas, questões culturais e coletivas 

de indivíduo para indivíduo25. 
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Tais consequências afetam não somente o paciente, mas também sua família, os 

profissionais de saúde envolvidos na assistência, a instituição e a sociedade. Sendo assim, o 

aprimoramento da segurança requer sistemas e processos elaborados com vistas à segurança, 

ou seja, prevenção de erros latentes26. A segurança do paciente tornou-se preocupação 

mundial em função dos efeitos decorrentes dos danos derivados da assistência prestada nas 

instituições de saúde, e é uma temática emergente que vem sendo discutida nas práticas de 

cuidado em saúde que podem apresentar circunstâncias que predispõem a eventos adversos1. 

Diante de estudos que vem sendo realizados, observa-se que os cuidados de saúde 

prestados de forma insegura, vêm resultando no aumento da morbimortalidade, o que torna o 

assunto uma preocupação global, pois muitos erros poderiam ser evitados a partir da 

implantação de indicadores de segurança, tais como programas de monitoramento de 

qualidade na assistência ofertada aos pacientes hospitalizados27.  

À medida que este assunto foi sendo disseminado, foram também sendo criadas várias 

propostas de melhoria pelas agências especializadas nos sistemas de saúde, e em melhorar a 

segurança dos pacientes e a qualidade dos cuidados de saúde prestados.   

No Brasil, em 2007, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) preparou 

uma proposta nacional para a segurança dos pacientes nos moldes do projeto da OMS, 

merecendo destaque a criação do Programa Hospitais Sentinelas, da Rede Nacional de 

Investigação de Surtos e de Eventos Adversos em Serviços de Saúde28. Autoridades desta 

Organização viram a necessidade da participação do Brasil não apenas pelo grande número de 

serviços de saúde do país, mas pelas ações prioritárias colocadas em prática, que têm gerado 

melhorias na assistência à população.  

As propostas da ANVISA para a segurança do paciente visam à melhoria da qualidade 

no atendimento hospitalar. Em outubro de 2007, foi promovida pela ANVISA uma oficina 

denominada “Segurança do Paciente: um desafio global”, em parceria com o Ministério da 

Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que gerou debates e sugestões 

sobre as questões relevantes acerca do tema28. 

Na ocasião, dentre as questões discutidas, constavam a administração segura de 

medicamentos injetáveis, a melhoria da comunicação efetiva, a identificação do paciente, a 

higienização das mãos, a cirurgia realizada em local correto e a prevenção de erros 

relacionados às conexões de cateteres e tubos, todos temas atuais que vêm sendo discutidos 

por instituições e órgãos com representação nacional e internacional28. 
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A promoção da segurança dos clientes deve ser vista como uma prioridade nas 

instituições de saúde. Para contribuir com a redução de ocorrência de eventos adversos, é 

preciso uma análise constante e cuidadosa por parte das instituições de saúde para identificar 

os eventos que efetivamente ocorrem.  

 

2.2.1 O Erro Humano 

 

As definições de ‘fator humano’ e, posteriormente, de erro humano, foram 

amplamente utilizadas pelo Psicólogo cognitivo James Reason, professor de Psicologia da 

Universidade de Manchester e membro da Sociedade Britânica de Psicologia, nas pesquisas 

por ele desenvolvidas em 1990 na busca do entendimento dos mecanismos do comportamento 

humano na ocorrência do erro. Esses estudos e, posteriormente, suas publicações, foram 

inicialmente direcionados à área da aviação, às indústrias de grande porte e, mais 

recentemente, à área de saúde. 

A teoria sobre o erro humano, produto do amplo estudo realizado sobre o tema, foi 

apresentada no livro intitulado Human error, editado em 1990. Nele, Reason tem como 

proposta apresentar uma teoria que se volte para uma análise mais profunda da questão, 

ultrapassando a mera descrição de princípios gerais sobre a ocorrência e os tipos de erros. 

A definição de erro como “uso não intencional de um plano incorreto para alcançar um 

objetivo ou a não execução a contento de uma ação planejada” 6: Pág. 33. De acordo com este 

autor, só se pode falar de erro quando há uma intenção. 

A expressão “não intencional” deve contemplar as definições empregadas em 

instituições e em estudos racionais para que não se confunda com termos jurídicos como 

imperícia, imprudência e negligência25. Já uma violação ocorre quando intencionalmente não 

se executa a ação prevista no procedimento ou regulamento. De acordo com a literatura 

científica,  

“As violações em que existe intenção de causar dano caem no âmbito criminal e são 
atitudes de verdadeira sabotagem, no entanto e frequentemente, os indivíduos 
violam regras porque é mais fácil, dá menos trabalho, ou por serem simplesmente 
incautos, contudo sem o intuito de causar danos”29: Pág. 41. 

 

As violações divergem de erros porque a violação implica em opção de escolha, e 

geralmente envolvem ações que fogem ao estabelecido nas normas, ações estas que submetem 

os pacientes aos riscos. A existência de escolha em violações rotineiras pode existir apenas 

nas primeiras vezes em que a violação é cometida. Apesar disso, é geralmente possível mudar 
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o comportamento com relação à violação mediante a decisão de parar de violar. No caso do 

erro, a decisão por si só não é capaz de prevenir a sua recorrência29 - 30.  

Na prática de enfermagem, os erros podem ser conceituados em latentes ou ativos. Os 

erros latentes geralmente estão fora do controle direto do executor, podem ocasionar a maioria 

dos erros nos sistemas complexos e incluem equipamentos inadequados, fadiga, ampolas de 

cloreto de sódio e cloreto de potássio idênticas, dimensionamento de pessoal inadequado, 

carga de trabalho da equipe presente no momento do erro, entre outros fatores31. Esses erros 

são como “residentes patogênicos”, isto é, falhas que permanecem perpetuadas por longo 

tempo, causando doença no sistema, sendo que os resultados de decisões incorretas deste 

nível não têm um impacto imediato. Essas condições ocasionam maiores ameaças à segurança 

dos clientes e dificilmente são identificadas, resultando em eventos adversos ativos que 

podem ser potencializados nas diferentes etapas do processo. 

Na maioria das vezes, há uma tendência em concentrar-se tanto nos erros ativos, 

fazendo com que os erros latentes permaneçam no sistema. Quando isso ocorre, sua 

acumulação torna o sistema vulnerável a futuros erros. Naturalmente, as contramedidas 

associadas são direcionadas principalmente para reduzir a variabilidade indesejada no 

comportamento humano. 

As condições latentes resultam de todas as decisões tomadas pelos responsáveis (más 

decisões gerenciais, equipamentos, chefias, treinamento inadequado, instalação incorreta, falta 

de manutenção, organizações mal estruturadas, número reduzido ou ineficiente dos 

mecanismos de defesa, equipamentos de proteção não efetivos e etc.), que tem o potencial de 

introduzir falhas no sistema. Ou seja, são ações executadas que englobam todo o sistema e 

que combinadas com as falhas ativas, originam o erro32. As condições latentes provêm da 

interface homem e ambiente organizacional, e são consideradas fora do controle humano; já 

as falhas ativas são omissões e ações erradas, consideradas dentro do controle humano27. 

Os erros ativos podem ser identificados quase que imediatamente. Pressupõem 

enganos, lapsos, falhas ou violações nos processos assistenciais, tais como: utilizar um 

instrumento de trabalho inadequado para prestar um cuidado; administrar fármacos em dose 

errada ou confundir ampolas; deficiências cognitivas decorrentes de lapsos de memória e 

erros devido ao desconhecimento ou avaliação inadequada de uma situação. Toda atenção é 

dada aos erros ativos e o foco é geralmente dirigido às pessoas que foram culpadas pelo 

erro27-31. 
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O erro seja ele ativo, latente ou violação de procedimentos, pode ser classificado como 

erro de omissão ou de comissão6. O erro de omissão resulta de uma ação não tomada como, 

por exemplo, um enfermeiro que não proporciona alternância de decúbitos ao doente de forma 

a prevenir a formação de úlceras por pressão, apesar do procedimento constar das prescrições 

de enfermagem. O erro de omissão resulta de uma ação que é tomada, como proceder a um 

posicionamento do doente utilizando uma técnica incorretamente.  

A literatura consultada6 descreve dois tipos de erro: slips (lapsos) e mistakes  

(enganos). Entretanto, ambos dependem de duas espécies de falhas: na execução, nas quais o 

plano é adequado, mas as ações planejadas não ocorrem como esperado (Slips and Lapses - 

Deslizes e Lapsos); e no planejamento, onde as ações ocorrem conforme planejado, mas o 

plano era inadequado para atingir o objetivo pretendido (Mistakes - Enganos). Este tipo de 

erro pode ser segundo baseado em normas, falta de protocolos ou em conhecimento 

insuficiente32.  

Os deslizes ocorrem quando não se atinge o objetivo na ação pretendida, e são 

provocados geralmente por falta de atenção, cansaço, ruídos, ansiedade ou outros fatores que 

desviem a atenção do indivíduo. Um exemplo de deslize é quando um enfermeiro, ao realizar 

a sondagem vesical, esquece-se de colocar o tecido estéril fenestrado para inserção do cateter, 

ao ser interrompido por algo ou alguém. 

Os lapsos estão ligados às atividades automáticas, um desvio inconsciente de uma 

atividade; são formas ocultas de erro, não intencionais, geralmente envolvendo falhas de 

memória que, necessariamente, não se manifestam em comportamento real. Exemplo de lapso 

pode ser esquecer-se de fazer o registro de todas as medicações que foram administradas ao 

paciente, ou tentar se lembrar como fazer a medição de sonda nasogástrica e não conseguir33. 

Os lapsos são cometidos mais frequentemente por pessoal experiente, isto porque no 

decorrer de gestos automáticos de repetição, e em virtude da prática, prestam menos atenção 

ao que estão fazendo, ao contrário dos iniciantes29. Por outro lado, os enganos (mistakes) 

resultam de escolhas incorretas: ao invés de serem causados por distração, eles geralmente são 

cometidos por falhas de planejamento/organização de uma ação. Mesmo o procedimento 

sendo conduzido de modo correto, os enganos podem ser atribuídos a conhecimentos 

insuficientes, inexperiência, informação incompleta ou incapacidade de interpretar 

corretamente as informações disponíveis, ou seja, “má aplicação de normas adequadas” ou 

“aplicação de normas inadequadas”32-34. 
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Considera-se engano um erro resultante do planejamento deficiente de uma ação, cujo 

resultado é por inerência uma ação errada. “As ações são realizadas de acordo com um plano 

estabelecido; no entanto, sendo um plano incorreto, o objetivo final pretendido não chega a 

ser atingido, ocorrendo um erro”34: Pág. 213  

Os enganos ocorrem, via de regra, durante a execução de tarefas pouco habituais. 

Podem ter como causas: inexperiência, informação incompleta, falta de capacitação, falta de 

quadros informativos no local de trabalho, como cartazes a respeito da necessidade de 

higienização das mãos, entre outras, e determinam erros que podem ser de dois tipos: por má 

aplicação de boas normas e por aplicações de normas consideradas más29-32. Os erros por má 

aplicação de regras ocorrem quando, em face de um problema, é aplicada a regra errada ou 

uma regra certa, mas fora do contexto, fazendo com que o resultado final seja diferente do 

planejado. No caso da má aplicação de boas normas, definidas como aquelas que são 

comprovadamente de boa evidência científica, embora perfeitamente adequadas a certas 

circunstâncias, podem ser aplicadas de forma inadequada em situações que possuem 

características comuns, mas que têm elementos ou circunstâncias que demandam outros tipos 

de ação. 

É frequente este tipo de erro ocorrer com pessoas experientes que, ao reconhecerem 

determinadas situações, aplicam regras de atuação que sabem terem sido bem sucedidas em 

situações idênticas anteriores. 

O conhecimento dos fatores humanos que predispõem ao erro é essencial para 

entender porque e como as pessoas erram, de forma a desenhar sistemas de trabalho e 

equipamentos que se adaptem às limitações humanas, assim diminuindo a probabilidade de 

ocorrência de erro31. 

A quantificação dos danos causados a pacientes é assunto desafiador e ainda 

desconhecido, pois o que se sabe depende de como as informações foram obtidas, e de como e 

quem determina se um paciente foi (ou não) vítima de dano em consequência de algum erro 

durante a assistência. 

 

2.2.2 Mecanismos do Erro 

 

As tecnologias atuais alcançaram um ponto em que o desenvolvimento da segurança 

do paciente somente pode ser obtido por meio da melhor compreensão dos mecanismos do 

erro humano32. Para conseguir desenvolver soluções viáveis destinadas a tornar o cuidado de 
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saúde mais seguro, é fundamental identificar os fatores comuns que contribuem para a 

ocorrência dos erros. 

Com o surgimento da enfermagem moderna surgiu também à preocupação com o 

falhas na prática assistencial, entretanto, mudanças nos padrões da assistência vêm surgindo 

com a bioética, vista como novo domínio da reflexão que considera o ser humano em sua 

dignidade e totalidade, incluindo nela a segurança do paciente, quando assistido pelo 

profissional da saúde. Surge com a responsabilidade de conduzir os profissionais de saúde a 

refletirem sobre suas condutas8. Questionar valores, repensar e redefinir práxis no agir 

profissional, representa para a enfermagem tomar consciência da dimensão de seu trabalho, 

que é o cuidar, que acontece cotidiano diário da relação do profissional de saúde com seu 

paciente e ambas as parte; profissionais e pacientes são vulneráveis nessa relação. 

Os danos resultantes do cometimento de erros são avaliados à luz da cultura de 

infalibilidade, preconizando-se a realização de trabalho livre de erros e enfatizando-se a 

perfeição, como se estes estivessem isolados do meio em que o erro ocorreu. Tal atitude não 

serve para prevenir futuros erros, porque apenas impediu que um só indivíduo errasse de 

novo, enquanto permitirá que outros mantenham a trajetória potencial de erro e voltem a 

cometer os mesmos erros 29. Portanto, para que seja possível aplicar medidas preventivas, é 

necessário que haja um perfeito conhecimento das causas das falhas, tornando-se 

indispensável aprofundar conhecimentos sobre a natureza dos erros, bem como dos momentos 

e dos locais em que o mesmo foi iniciado. 

De acordo com a literatura científica, as decisões e atuações humanas dentro do 

sistema, podem favorecer o desencadeamento de erro através de uma sequência de falhas 

ativas e latentes que se alinham. Além disso, os erros são abordados sob duas perspectivas 

diferentes: a abordagem individual e a abordagem sistêmica35. Cada uma possui um modelo 

casual diferente para o erro, com implicações práticas diretas sobre a análise e discussão desta 

questão32. Estudos sobre o erro humano têm contribuído para a compreensão das causas e 

fatores desencadeantes de eventos adversos. Os erros de profissionais que podem produzir 

efeitos graves em pacientes hospitalizados têm sido estudados visando à criação de modelos 

para eliminação do erro ou para a redução de suas conseqüências32.  
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2.2.3 Abordagem Individual 

 

A abordagem individual dos erros possui como tradição a prática de focalizar as falhas 

na pessoa diretamente envolvida na ação, compreendendo que os erros originam-se de 

“processos mentais aberrantes, como esquecimento, desatenção, falta de motivação, 

descuido, lapsos, negligencia, imprudência e cansaço ou habilidade técnicas insuficientes”32: 

pág.748. Essa abordagem considera os erros como uma questão de caráter, gerando um 

problema complexo em função da focalização do erro na pessoa, isolando-a do seu contexto 

sistêmico. Pode ser muito tentador colocar a culpa em um único problema ou pessoa, porém, 

ao fazê-lo, torna simplificada demais a questão, pois tal atitude pressupõe que é possível ou 

correto apontar um único fator contribuinte. É de necessidade imediata fortalecer as defesas 

do sistema de saúde como um todo. Sempre que possível, devemos fazê-lo sem culpar 

individualmente os profissionais de saúde. Isso não quer dizer que as pessoas nunca devam 

ser responsabilizadas por suas ações. Entretanto, se confiarmos apenas na abordagem da 

punição, os problemas provavelmente acabarão por passar despercebidos, inviabilizando a 

formulação de uma estratégia honesta e efetiva para melhorar a segurança do paciente6.   

Nas instituições de saúde brasileiras, pouco é feito para verificar as causas de erros. 

Geralmente, a postura adotada pela chefia na ocorrência de um erro, é promover ações 

punitivas e individuais de censura, advertências verbais, relatórios, transferência para outro 

setor e possíveis demissões da instituição36. E logo em seguida, os casos são divulgados na 

mídia como a injeção de leite/sopa pela via endovenosa, prevalecendo ainda mais a 

culpabilização do profissional, como no trecho a seguir: 

 

“A idosa de 88 anos estava internada na unidade em Barra Mansa/RJ quando 
recebeu sopa na veia por uma técnica de enfermagem”; “Estagiária que injetou café 
com leite em idosa de 80 anos em São João de Meriti/RJ, acusa técnica de 
enfermagem. Estudante diz que técnica estava usando celular”. “As duas pacientes 
morreram logo após os procedimentos”. “O hospital não confirma se este engano da 
sopa na veia pode ter provocado a morte da paciente, mas a direção já reconheceu o 
erro de uma funcionária”37. 

 

Esse tipo de atitude adotada pelas chefias faz com que os erros não sejam relatados 

com frequência pelos profissionais de enfermagem, pois muitos têm receio das consequências 

e medidas administrativas que podem ser aplicadas ao profissional envolvido, de acordo com 

a gravidade do erro cometido. Apurou-se que cerca de 29% dos erros de medicação ocorridos 
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não foram relatados pelos enfermeiros por medo de medidas punitivas, o que acaba 

comprometendo o relato espontâneo do erro36. 

Esse modelo utiliza o medo e a disciplina como medidas correção de erros, como 

meios de melhorar a segurança, colocando enfoque na questão moral. As expressões “nomes, 

culpa e vergonha” demonstram bem o contexto do modelo pessoal. Na área de saúde tem sido 

esse o modelo predominante o que explica, até certo ponto, a atitude de “esconder” o erro, de 

não considerá-lo importante no aprendizado contínuo27. 

Sendo a punição mais comum do que as medidas educativas, como citado 

anteriormente, o resultado é que há menos relatos de erros, o que leva ao desconhecimento 

dos fatores de risco e à consequente reincidência dos erros38. O erro pode ter grande impacto 

emocional para os profissionais de saúde, dando origem a sentimentos de culpa, medo, 

angústia, vergonha, existindo a possibilidade de ser conhecido como incompetente, tanto pelo 

paciente como pelos colegas de trabalho. Além disso, a depender da sua gravidade, o erro 

pode ter ainda consequências penais no caso de haver processo36.Devido a essa cultura de 

exigência de perfeição e culpabilização, o responsável pelo erro é marginalizado, o que 

favorece o clima de ocultação e dificulta a interpretação correta do que causou o erro, assim 

confirmando a literatura científica no sentido de que “a possibilidade de ser taxado como 

relapso e incompetente, de sofrer censuras ou aumento de vigilância, estimula a prática de se 

encobrir e negar os erros, ao invés de admiti-los”36. 

Nesse contexto, é difícil saber quais são os tipos de erros são mais frequentes nos 

cuidados ao paciente visto que são, em sua maioria, encobertos, enquanto outros tantos 

passam despercebidos, havendo tendência a pensar que a sua ocorrência é muito baixa, 

embora não seja isto que corresponda à realidade, sendo apenas a ‘ponta do iceberg’ 

relacionado ao problema.   

A prevenção de acidentes em hospitais ainda é pouco enfatizada, diferentemente com 

o que ocorre na área industrial. Assim, quando ocorrem os erros na saúde, são tomadas 

medidas paliativas ou isoladas como capacitação para um determinado procedimento, em 

detrimento de uma avaliação mais transparente da insegurança do sistema. É evidente que os 

determinantes do erro humano incluem, muitas vezes, fatores ocultos ao sistema de gestão do 

erro e à cultura organizacional de qualidade e segurança, embora ainda se verifique em 

algumas organizações que as ações humanas com consequências adversas, são atribuíveis 

apenas ao comportamento do indivíduo, não sendo consideradas eventuais falhas no sistema 

as produtoras de erro32. 
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Desse modo, entende-se que é preciso mudar a cultura dos erros para que estes não 

sejam vistos como falhas humanas, mas como uma oportunidade de melhorar o sistema. No 

momento em que a instituição procurar saber “como” e o “por quê” da ocorrência dos erros, 

aplicando uma abordagem sistêmica e não mais limitando-se a saber “quem” foi o responsável 

por eles, ela contará com a participação dos profissionais para diagnosticar as falhas na 

assistência aos pacientes acarretando, assim, em melhorias na qualidade da assistência com 

menos ônus à organização11.  

 

2.2.4 Abordagem Sistêmica 

 

Os erros cometidos pelos profissionais no quadro de sistemas deficientes, colocam os 

pacientes sob riscos sérios. Práticas sem evidências científicas, falhas na comunicação, falta 

de protocolos ou de capacitação, recursos materiais e fadiga dos profissionais, fazem com que 

aumentem os riscos inerentes à prestação de serviços de saúde. Esta situação não se reporta 

apenas à UTI, sendo uma realidade vivida em todos os níveis assistenciais das organizações 

de saúde. 

A abordagem sistêmica não enfatiza a culpabilização, a responsabilização do 

indivíduo com a única causa do erro. Esse modelo reconhece que existem contribuições 

sistêmicas para a origem das falhas. Assume-se a premissa de que não se pode mudar a 

essência humana, mas que é possível mudar as condições em que os profissionais trabalham32. 

O propósito dessa abordagem é, portanto, o de antecipar-se ao erro e suas consequências. A 

abordagem sistêmica baseia-se nos conceitos de condições de falhas latentes e de falhas 

ativas. O mesmo autor afirma que o ponto central da abordagem sistêmica é trocar a aura de 

culpa dos indivíduos envolvidos por um foco em prevenir erros, projetando medidas de 

segurança no sistema onde os erros são vistos como conseqüências, e não como causas, tendo 

sua origem não tanto na natureza humana, mas em fatores sistêmicos. Quando um evento 

adverso ocorre, a questão importante não é quem errou, mas como e porque as defesas 

falharam32. 

Na abordagem do sistema, defesas, barreiras e salvaguardas ocupam uma posição- 

chave. Sistemas de alta tecnologia possuem muitas camadas defensivas: alguns são criados 

(como alarmes, barreiras físicas, desligamentos automáticos), outros dependem de pessoas 

(como cirurgiões, anestesistas, pilotos, operadores da sala de controle), e outros ainda 
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dependem de procedimentos e controles administrativos. Sua função é proteger potenciais 

vítimas de riscos locais. Geralmente são eficazes, mas sempre há pontos fracos. 

Com base nisto, foi proposto o “Modelo do Queijo Suíço” (Figura 1) que, 

inicialmente, teve aplicações em acidentes de aeronáutica e centrais nucleares, mas que 

também se aplica aos acidentes ocorridos nos sistemas de saúde32. Este modelo preconiza que 

os acidentes podem resultar de uma sucessão de ocorrências de falhas que se alinham para 

ocorrer o erro, fazendo alusão a um raio de luz a penetrar através dos buracos de várias fatias 

de queijo, o que exigiria um alinhamento específico. Entende-se que o autor propõe o 

“modelo do queijo suíço ao sistema de acidentes”, que se adequa primeiramente aos sistemas 

de alta tecnologia por eles terem camadas defensivas que possuem como função proteger os 

pacientes de serem potenciais vítimas de situações que favorece eventuais riscos. Na, prática, 

as barreiras defensivas são como fatias de queijo suíço, com muitos ‘furos’, mas somente 

quando os muitos furos, nas várias camadas defensivas, estão alinhadamente dispostos numa 

mesma sequência, permite-se que a trajetória do evento adverso venha ocorrer.  

 

Figura 1 - Modelo de acidentes e erros de Reason (2000) 

(Modelo de Queijo Suíço) 

 
Fonte: Adaptado de Reason - Human error: models and managemant. BJM 2000, 320; p.768-770. 

 

Os “buracos” no sistema de defesa ocorrem por duas razões: as falhas ativas e as 

condições latentes anteriormente mencionadas e, de um modo geral, para que os eventos 

ocorram, é necessário a combinação destes dois fatores. Então, o dano só poderá acontecer 

quando os buracos de muitas camadas se alinharem sequencialmente numa única direção32. 

No caso dos “quase erros” (Figura 2), pode-se concluir que o acidente não chega a 

acontecer devido a duas possíveis razões: ou não há suficiente alinhamento das falhas, ou 

porque as defesas do sistema o evitaram, desviando a trajetória do acidente.  
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Figura 2 - Modelo de acidentes e erros de Reason (2000) 

(Modelo de Queijo Suíço) 

 

Fonte: Adaptado de Reason - Human error: models and managemant. BJM 2000, 320; p.768-770. 

 

Certo é que os ‘furos’ na assistência sempre existirão. Cabe, então, buscar maneiras de 

evitar que estes se enfileirem e cheguem ao cliente. A enfermagem, por estar na “ponta 

afiada” do sistema, em contato direto com o paciente, deve ter uma atenção especial, pois os 

seus furos podem atingir mais rapidamente e com maior notoriedade o ser sob seus cuidados. 

Imaginar as barreiras defensivas como fatias de queijo suíço, pode ser uma tentativa de 

facilitar o entendimento da problemática que envolve o erro humano, mas também pode 

diminuir a complexidade que o envolve.   

Deve-se ter especial atenção ao adotar tais conceitos na busca da segurança do 

paciente, atentando para que todos os profissionais envolvidos no processo tenham 

compreensão similar da questão e possam, assim, utilizar barreiras defensivas de forma 

equânime e eficaz, minimizando o enfileiramento dos ‘furos’. A partir da identificação dos 

fatores de contribuição, os sistemas e processos devem ser avaliados a fim de verificar as 

mudanças que possam reduzir a probabilidade de tais fatores ocorrerem e conduzirem ao erro 

e ao consequente dano ao paciente39. 

O ponto central da abordagem sistêmica é substituir o olhar de culpa e punição para os 

envolvidos pela prevenção de erros, através da adoção de medidas de segurança no sistema, o 

que não significa negar erros individuais, que podem gerar responsabilidades individuais 

advindas de ações que envolvam negligência, desatenção, descuido. A redução da frequência 



 
 

38 
 

destes eventos requer a necessária identificação de suas origens, bem como uma análise 

crítica e reflexiva dos processos, de forma a identificar e remover os fatores que favoreçam a 

ocorrência de erros no sistema40. 

No Brasil, com o advento da qualidade em saúde, buscou-se uma compreensão do 

problema do dano ao paciente. A segurança do paciente não poderia mais ficar relegada ao 

segundo plano, avançando em direção daqueles danos específicos que são medidos e viraram 

alvo dos incentivos para melhoria. Foi necessário um avanço, privilegiando a abordagem 

sistêmica, buscando melhores formas de compreender as dimensões do erro e deixasse as 

intervenções reativas e parceladas e adotasse uma postura totalmente sistêmica da segurança. 

Tal abordagem requer líderes priorizando a cultura da segurança sempre, de forma coerente, 

assim como o bem-estar e a segurança dos profissionais de saúde41.  

O que expressa um desenvolvimento mais amplo da ciência, da mensuração e das 

ferramentas da segurança do paciente. Para assegurar o impacto máximo, mover-se da 

competição na segurança para a coordenação e colaboração entre organizações será 

importante. Uma abordagem assim também significa pensar na segurança em todos os 

aspectos do cuidado em toda sua amplitude, e não apenas nos hospitais.  

 

2.2.5 Os Desafios da enfermagem para a diminuição dos erros 

 

A Enfermagem é uma ciência e uma arte que fundamenta suas ações na prevenção das 

doenças, no alívio do sofrimento, na proteção, na promoção e na recuperação da saúde de 

indivíduos, famílias, comunidades e populações. O cerne de sua prática está em atender às 

necessidades do paciente e de sua família, tendo como objetivo de suas práxis o cuidar de 

modo integral e individual do ser humano42. 

Tais pressupostos devem fundamentar práticas de enfermagem inovadoras, baseada em 

evidências científicas, destacando-se a necessidade de integração das atividades de todos os 

membros da equipe para que os conhecimentos provenientes de pesquisas científicas 

atualizadas e de qualidade sejam aplicados na prática desses profissionais42. 

 

2.2.6 A Enfermagem no contexto do cuidado e a segurança do paciente 

 

A Enfermagem constitui a maior categoria profissional da área da saúde do mundo. No 

Brasil, estima-se que categoria componha mais de 50% da força de trabalho na área da saúde, 
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controlando e realizando a maioria dos cuidados diretos prestados aos pacientes, destacando-

se os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente área de saúde, 

compõe-se de um contingente de 3,5 milhões de trabalhadores, dos quais cerca 50% atuam na 

enfermagem um número de cerca de 1,7 milhões de  profissionais atuantes na área de 

enfermagem no Brasil, sendo a maioria integrada por técnicos e auxiliares de enfermagem.  

Sendo assim, um dos aspectos a considerar na prática da enfermagem brasileira, é a proporção 

de profissionais de nível médio, que ainda se apresenta muito maior em relação aos 

profissionais de nível superior43. Esses dados demonstram de modo quantitativo, a 

importância e a abrangência da ação da enfermagem na assistência à saúde da população 

brasileira, destacando-se na atenção à saúde de modo mais contínuo e próximo do paciente, 

sendo designada por alguns como linha de frente na prestação da assistência, pois realiza a 

maioria das ações de cuidado encontrando-se, portanto, em posição privilegiada para extinguir 

a possibilidade de erros atingirem o paciente 28.  

Por outro lado, caso não se tenha o dimensionamento de pessoal adequado e a 

qualificação da equipe de Enfermagem necessária ao alcance dessas finalidades, não é 

possível proteger o paciente. Instituições que não empregam esforços para promover boas 

condições de trabalho à enfermagem, podem colocar seus pacientes em situação de maior 

vulnerabilidade para a ocorrência de erros44. 

Embora as inovações introduzidas por Florence Nightingale tenham causado impacto direto 

nos resultados dos cuidados de enfermagem prestados aos pacientes em sua época (século 

XIX), ainda lutamos para reduzir as taxas de mortalidade e de infecção nos hospitais, mesmo 

em face dos avanços científicos e tecnológicos vividos nas últimas décadas45. 

Assim, há que se entender a segurança do paciente como problema de saúde antigo, de 

abrangência mundial, e um imperativo ético no cuidado de enfermagem que deve continuar a 

promover ações que resultem em transformações no sistema, pois profundas falhas 

operacionais podem impossibilitar que os profissionais exerçam a enfermagem que 

aprenderam e idealizaram para cuidar de seus pacientes e suas famílias46. 

Os resultados alcançados no ambiente de trabalho assistencial, são amplamente 

influenciados pela cultura de punição e pela gestão organizacional, como foi dito, e aponta 

“que várias características de qualidade no ambiente de trabalho da enfermagem afetam 

diretamente a qualidade do cuidado fornecido ao paciente”47: pág. 65. 

Quanto aos resultados da má assistência e dos erros, podem ocorrer isoladamente ou 

como consequência de outras características laborais. Algumas delas incluem a satisfação 
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com o trabalho, quantidade de profissionais, jornada de trabalho excessiva, complexidade das 

atividades desenvolvidas, desmotivação, falha na aplicação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), delegação de cuidados sem supervisão adequada e sobrecarga de 

serviço, entre outros fatores. 

Enfermeiros mudam de atendimento ao paciente em média a cada 11 minutos, são 

interrompidos em média cinco vezes a cada hora para corrigir falhas do sistema, falta de 

medicamentos, refeição incorreta para o paciente, procurando prescrições médicas, 

substituindo equipamentos quebrados, corrigindo erros da equipe de limpeza, manutenção, 

transporte, laboratório, dentre outras46. No Brasil, há esforços para adequar o 

dimensionamento e promover melhor capacitação dos profissionais de enfermagem, isto 

porque evidências científicas comprovam que a qualidade do cuidado de enfermagem traz 

considerável impacto nas taxas de morbidade e de mortalidade de pacientes. 

A alcance e a importância da atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento 

à saúde têm sido evidenciadas por vários estudos, verificando-se que quanto menor o número 

de enfermeiros na assistência, maior o tempo de permanência do paciente no hospital e maior 

o índice de infecção hospitalar. Um desses estudos foi desenvolvido na Inglaterra e mostrou 

que em hospitais com maior quantidade de pacientes por enfermeiro, as taxas de mortalidade 

foram 26% mais altas que em hospitais com proporção adequada desse profissional48. 

Ademais, a falta de profissionais gera necessidade de dupla jornada de trabalho e 

realização de horas extras. A propósito, pesquisa realizada em 2004 nos Estados Unidos da 

América (EUA) com 393 enfermeiros, concluiu que a ocorrência de erros era maior quando 

esses profissionais trabalhavam mais de 12 horas consecutivas49. Esse estudo sobre o efeito da 

carga horária de trabalho de enfermagem na segurança do paciente mostrou que a 

probabilidade de se cometer erro aumentou quando havia longa jornada de trabalho, e foi três 

vezes maior quando enfermeiros trabalharam em turnos superiores a 12,5 horas. Longas e 

imprevisíveis jornadas de trabalho sugerem ligação entre más condições de trabalho e 

ameaças à segurança do paciente e do profissional de enfermagem49. 

Se, por um lado, as ameaças de demissão ou repreensão são fatores que levam os 

profissionais de enfermagem a não recusarem horas extras de trabalho, por outro lado, o 

aumento na quantidade de horas trabalhadas tem efeitos negativos diretos ao paciente, que 

sofre com as consequências de privações de sono, déficit de atenção, fadiga e cansaço dos 

profissionais. 
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Pesquisa conduzida com 43.000 enfermeiros de 700 hospitais nos EUA, no Canadá, na 

Inglaterra, na Escócia e na Alemanha, mostrou que 1 em cada 3 enfermeiros apresentava altos 

índices de burn out (termo em Inglês de difícil tradução, que designa uma síndrome que 

resulta em estresse, insatisfação e desesperança, sentimentos relacionados à atividade 

profissional), e que mais de 50% dos participantes revelaram a intenção de deixar o emprego 
50. O ambiente de trabalho tem grande influência sobre a prática de enfermagem, a satisfação 

do profissional, os resultados do cuidado e a segurança do paciente. Para que se sustentem 

boas práticas de enfermagem, as instituições de saúde necessitam desenvolver e manter uma 

cultura na qual se discutem as metas de segurança com igual importância às metas de 

atendimento, de assistência e financeiras50. 

Pesquisador do Reino Unido e um dos principais estudiosos na área de segurança do 

paciente descreve que o nível de desenvolvimento de uma organização e dos processos de 

trabalho dos profissionais pode afetar diretamente os resultados do cuidado, pois, quando a 

profissional falha, o sistema organizacional não tem processos adequados para prevenir que 

essa ocorrência prejudique o paciente. Estes eventos são representados pelo alinhamento dos 

‘buracos’ existentes nas várias camadas de defesa do sistema, que possibilitam que o erro 

chegue até o paciente32.   

Para adequar o cuidado de enfermagem aos paradigmas do século XXI, é necessário 

desenvolver, promover e sustentar a retenção de profissionais criativos e compromissados e 

que possuam habilidade, competência e responsabilidade. Para tanto, devem trabalhar em 

ambientes com filosofia e recursos que promovam e sustentem melhoras contínuas46.  

Assim, as organizações e políticas de saúde devem ter as pessoas como centro de 

atenção, pois “todos são capazes de ter desempenho qualificado”38: pág. 422, basta estarem 

suficientemente preparados e conscientes de suas responsabilidades profissionais. Para 

alcançar bons resultados, contudo, necessitam trabalhar em ambientes com cultura 

organizacional verdadeiramente centrada no atendimento das necessidades do paciente e de 

sua família a fim de que a equipe de enfermagem realize cuidados de modo eficaz, efetivo, 

qualificado, oportuno e seguro, baseados na melhor informação científica. O maior desafio 

dos especialistas em segurança do paciente e que buscam a redução dos eventos nas 

instituições de saúde tem sido a assimilação, por parte dos dirigentes, de que a causa dos erros 

e eventos adversos é multifatorial, e que os profissionais de saúde estão suscetíveis a eventos 

adversos quando os processos técnicos e organizacionais são complexos e mal planejados38.  
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Os sistemas fracassam em todo o mundo e, como a assistência é prestada por seres 

humanos, há a possibilidade de promoção de riscos e danos aos pacientes, sendo 

indispensável que esta realidade não seja mais ignorada. A compreensão de que sistemas 

falham e permitem que as falhas dos profissionais se propaguem, atingindo os pacientes e 

causando eventos adversos, permite à organização hospitalar rever os seus processos, estudar 

e reforçar suas barreiras de defesa e as falhas latentes, que estão presentes nos locais de 

trabalho e que tornam o sistema frágil e suscetível a erros 38. 

A criação dos núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde, é um grande 

aliado, objetivando desenvolver uma cultura de segurança dentro das instituições, 

promovendo a comunicação rápida e efetiva das evidências, experiências e recomendações 

destinadas a garantir a segurança dos pacientes ao redor do mundo51. 

As investigações sobre a segurança do paciente devem subsidiar as tomadas de decisão 

e as intervenções da gestão, modificando a prática do cuidado e fomentando uma nova cultura 

em relação aos erros.  As ações adotadas precisam gerar resultados como práticas confiáveis 

que façam a diferença na segurança dos pacientes, minimizando os riscos e alterando o quadro 

atual de eventos indesejáveis. 

Desse modo, entender a relação entre riscos, características da assistência prestada e 

estruturas hospitalares, pode fornecer à enfermagem elementos importantes para a melhoria 

dos cuidados prestados. Embora os riscos relacionados aos serviços de enfermagem venham 

sendo abordados amplamente na literatura, torna-se relevante conhecer como eles são 

percebidos e avaliados pelos profissionais implicados na assistência direta aos pacientes. 

Profissionais de enfermagem que atuam nas áreas de ensino, assistência e pesquisa 

precisam somar esforços para demonstrar que enfermeiros e demais profissionais da área de 

enfermagem no país não trabalham em número suficiente, com a qualificação profissional e 

com os recursos que lhes permitam desenvolver práticas de enfermagem eficazes e seguras. 

Dentre as situações sobre as condutas a serem tomadas frente ao erro, a educação 

continuada foi vista por muitos profissionais como uma das principais soluções36, sendo que 

“a mais importante é, sem dúvida, a educação, não se limitando à educação em serviço, 

função da instituição empregadora, mas também àquela relativa à formação profissional” 52: 

pág. 354. 

A implementação dos prontuários e as prescrição eletrônicas também são vistos por 

muitos profissionais como uma das medidas capazes de reduzir os erros de medicação. A 

prescrição médica eletrônica consiste na utilização, pelo médico, de um computador para 
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prescrever um medicamento, segundo um modelo preestabelecido, ao invés da escrita manual 

em uma folha de receituário. Essa medida é capaz de reduzir a quantidade de erros, já que se 

elimina a dificuldade na leitura e no entendimento da receita, ocasionados pela caligrafia às 

vezes ilegível do médico, possibilitando que os erros de digitação sejam corrigidos no 

momento da elaboração da prescrição sem necessidade de rasuras ou rabiscos que prejudicam 

ainda mais o entendimento das informações31.  . 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza do estudo e abordagem metodológica: Pesquisa Convergente 

Assistencial (PCA) 

 

A abordagem escolhida foi à qualitativa, por considerá-la a mais apropriada para 

investigar o problema, uma vez que os resultados obtidos com essa abordagem “respondem às 

questões centradas na experiência social e dão significado à vida humana”. É, portanto, 

adequada à discussão de problemas que surgem no dia-a-dia da prática de enfermagem53. 

Foi utilizada como abordagem metodológica a Pesquisa Convergente Assistencial, assim 

definida: 

 

“É aquela que mantém, durante todo o seu processo, uma estreita relação com a 
situação social, com a intencionalidade de encontrar soluções para problemas, 
realizar mudança e introduzir inovações na situação social; portanto este tipo de 
pesquisa está comprometido com a melhoria direta do contexto social pesquisado. A 
pesquisa convergente-assistencial inclui uma variedade de métodos e técnicas pelo 
fato de que, além de obter informações, o pesquisador envolve os sujeitos 
pesquisados ativamente no processo.”54: pág.. 26-27. 

 

Essa modalidade de pesquisa se configura como um instrumento tipificado na imersão 

do pesquisador na prática assistencial beneficiando o sujeito da pesquisa em tempo real, o que 

a torna aliada ao processo de humanização da assistência à saúde. A PCA se desenvolve 

seguindo critérios de: Essencialidade – os processos de prática assistencial e pesquisa 

caminham juntos; Conectividade – o compromisso entre o pesquisador e a equipe assistencial 

na reconstrução do nexo “pensar e fazer”; Interfacialidade – a produção de mudanças tanto na 

prática assistencial quanto na pesquisa, uma alimentando a outra; Imersibilidade – a inserção 

do pesquisador em ações da assistência, visando à construção de mudanças compartilhadas e 

apropriadas a novos conhecimentos55. 

A PCA aceita métodos baseados nos mais variados paradigmas da ciência. A 

observação dos critérios de resolução de problemas introduz inovações no campo da prática, 

pois ela é desenvolvida concomitantemente com o trabalho do pesquisador, que também deve 

envolver-se no contexto assistencial da pesquisa. Isso requer também o envolvimento 

participativo das pessoas investigadas e reconhece os dados obtidos no processo da prática 

assistencial como dados de pesquisa. Sendo assim, para se evitar divergências durante a 

trajetória desse tipo de pesquisa54. 
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 Assim, estar inserida no campo prático, como preceptora de estágio curricular 

supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente, viabilizou a minha imersão no 

contexto desta pesquisa, pois oportunizou-me a articulação da prática assistencial com a 

pesquisa, essa condição de envolvimento com a prática assistencial assegurou a conectividade 

da pesquisa pelo compromisso firmado enquanto pesquisadora e os integrantes do estudo.  

Sendo possível perceber os dados subjetivos e compreendê-los sob a ótica dos participantes, 

de modo que seus “aspectos dinâmicos, holísticos e individuais” possam ser descritos em sua 

totalidade 56 pág30. 

 

A.1 Fase de concepção:  

Relacionou-se ao que se pretendeu pesquisar. Diz respeito ao percurso de elaboração 

do projeto, que teve início com a escolha do tema de pesquisa.   Assim, a elaboração do tema, 

a participação nas atividades profissionais do local a ser pesquisado; a delimitação da área  de  

interesse  e  a definição  de  um  recorte  do  tema,  foram  essenciais  para  que  este  método  

pudesse ser  desenvolvido.  Na PCA, o tema deve emergir da prática profissional. 

Portanto, como preceptora de estágio supervisionado em saúde da criança e do 

adolescente, sempre ao final das atividades práticas diárias, conduzia os acadêmicos para um 

momento reflexão sobre as observações e práticas desenvolvidas no decorrer das atividades 

de estágio. O tema “segurança do paciente” estava de forma cotidiana presente nas discussões 

e apontamentos feitos por eles. Porém quando indagados por mim a problematizar e 

solucionar as questões levantadas: como por exemplo: (1) Como a cultura de segurança do 

pacientes vem sendo aplicada por vocês no cenário prático?; (2) Quais os problemas 

identificados não permitem a disseminação do cuidado seguro? e (3) Enquanto acadêmicos e 

futuros Enfermeiro, o que é possível fazer para a mudança das situações identificadas?  

Diante das indagações feitas, sempre houve uma visível dificuldade em expressar 

atitudes capazes de modificar os problemas práticos identificados a fim de minimizar os 

problemas no campo prático. Para tanto os próprios acadêmicos foram capazes reconhecer o 

tema como um problema da prática assistencial e a partir daí se tornaram participantes do 

estudo. 

Nesse contexto foi definido como objeto deste estudo: “a segurança do paciente na 

formação do enfermeiro no processo de ensino aprendizagem”. 
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A.2 Fase de Instrumentação:  

Decisões metodológicas: A fase de instrumentação é determinada pela busca de 

metodologias adequadas ao problema de pesquisa definido. Essa busca é caracterizada como 

uma “busca” de aproximações, distanciamentos e de convergência com a prática assistencial. 

Neste estudo, essa situação foi facilitada pelo fato de a pesquisadora compor o grupo de 

docentes responsáveis pela supervisão de estágio curricular supervisionado, como já referido. 

A PCA requer que a prática reflita o modo de vida dos envolvidos no espaço da 

pesquisa. Tal metodologia possui como pilares a assistência e a participação, portanto, este 

envolvimento fez surgir outro elemento articulador denominado convergência54. Assim, neste 

estudo, as estratégias para busca dos objetivos foram ajustadas a esses elementos sendo 

incluídas as seguintes: escolha do espaço da pesquisa, seleção dos participantes e estratégias 

para motivação e adesão destes participantes.   

É oportuno enfatizar que a PCA não estabelece critérios rígidos para a seleção da 

amostra, pois esta abordagem valoriza a profundidade e diversidade das informações em 

detrimento do princípio da generalização54. 

 

A.2.2 Descrevendo o Cenário do Estudo 

O curso de Graduação em Enfermagem na Universidade Estácio de Sá 

Este Curso foi autorizado pela Resolução nº 32/CONSUNI/AR, de 07 de Março de 1997, 

tendo sido implantado somente no segundo semestre de 2000, quando a Universidade 

considerou haver condições técnicas e operacionais adequadas para tanto.  

A Universidade Estácio de Sá, que tem uma estrutura multicampi, iniciou a 

implantação do Curso de Graduação de Enfermagem em 2000.2, nos Campi Rebouças e Barra 

II - Akxe, seguidos em 2001.1, por Bangu, Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes; no ano 

de 2002.1 em Santa Cruz II e Niterói e em 2002.2 no Campus R9, perfazendo então um total 

de oito campi. Posteriormente, a Universidade Estácio de Sá abriu matrícula para alunos do 

curso de Graduação em Enfermagem nos campi Macaé (2006.2), Norte Shopping (2007.1), 

Resende (2008.1) e Queimados (2008.2).  

Em virtude do crescimento do curso e para melhor viabilidade e superação das 

dificuldades locais de cada campi podemos citar como algumas mudanças realizadas ao longo 

desses oito anos: aumento da carga horária de ensino clínico; criação das coordenações de 

prática, o que propiciou melhoria na avaliação dos alunos em atividades de ensino clínico e 
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estágio e revisão da carga horária das disciplinas, visando uma maior harmonia entre as 

mesmas. Foram ainda realizadas adaptações na estrutura de gestão do curso, com vistas a 

implementar  novas diretrizes institucionais, de modo a garantir a melhoria da qualidade do 

processo pedagógico. Destaca-se neste período de adaptação, o papel das Coordenações 

Adjuntas, da Coordenação de Estágio e dos Coordenadores de Núcleo, que foram 

fundamentais para a maximização da qualidade do Curso de Enfermagem. Cabe ressaltar que 

são constantes as reuniões dos Colegiados que realizam o acompanhamento do Curso de 

Graduação em Enfermagem, de acordo com as especificidades de cada campi. Nos campi do 

município do Rio de Janeiro, a análise e o acompanhamento são centradas em duas categorias, 

que estão direcionadas no perfil socioeconômico dos alunos do curso e do campus, e a 

comparação do seu desempenho com o dos demais cursos de graduação em enfermagem 

oferecidos na região. 

O currículo selecionado para a análise documental foi o currículo 110, e esta escolha 

ocorreu pelo fato de os sujeitos da pesquisa estarem nele matriculados. Após este 

levantamento, foi identificado que este currículo possui 3168 horas presenciais, 648 horas de 

disciplinas realizadas na modalidade ensino à distância, 264 horas de atividades estruturadas, 

80 horas de atividades complementares, 72 horas de atividades eletivas, totalizando 4232 

horas, com um tempo de integralização mínima de 10 períodos. Foi realizado o levantamento 

das Ementas e Planos de Aulas de 59 disciplinas do currículo. 

No campus Resende, onde o estudo foi desenvolvido, o estágio curricular 

supervisionado acontece no Hospital Municipal de Emergência.   A seleção deste espaço 

atendeu as recomendações da PCA, pois “o espaço físico é aquele onde foi identificado o 

problema a ser solucionado ou mudanças sugeridas” 57: pág. 75. 

 

A.2.3 Participantes da Pesquisa 

Para a realização do estudo, determinou-se como participantes da pesquisa os 

acadêmicos do nono e décimo períodos do Curso de Graduação em Enfermagem. A escolha 

se deu pelo fato destes acadêmicos já estarem inseridos no cenário de prática, cursando as 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, configurando o critério de inclusão. 

Os critérios de exclusão determinados foram: não poderiam participar do estudo, 

acadêmicos menores de dezoito anos e aqueles que no período de coleta de dados estivessem 

com a matrícula acadêmica trancada. 
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Dentre os dezenove acadêmicos que atenderam os critérios de inclusão da pesquisa, 

três estavam com a matrícula trancada e os demais por já propuseram a contribuir com a 

pesquisa. 

 

A3. Fase de Perscrutação:  

Visando a obtenção de informações, essa fase foi marcada pela definição de 

estratégias para resolução de problemas. Porém, acionar tais estratégias tem intencionalidade, 

limites e possibilidades que devem ser criteriosamente explicitados, para que não se perca a 

confiança conquistada. No caso da PCA, está indicada que, seja qual for à estratégia usada, “é 

a relação face a face com os grupos ou face a face individual que garante o caráter de 

convivência e intimidade com os dados e os registros”54. 

 

A.3.1 Produção dos Dados 

Para o alcance dos objetivos deste estudo, foram realizadas as seguintes etapas: 

caracterização do diagnóstico situacional, que teve sua origem no conhecimento da 

pesquisadora sobre a realidade de segurança do paciente na prática de estágio em enfermagem 

assistencial, analise documental e entrevista.  

No que tange à análise documental, consiste em identificar, verificar e apreciar os 

documentos com uma finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma 

fonte paralela e simultânea de informação para complementar os dados e permitir a 

contextualização das informações contidas nos documentos. Essa análise deve extrair um 

reflexo objetivo da fonte original, permitir a localização, identificação, organização e 

avaliação das informações contidas no documento, além da contextualização dos fatos em 

determinados momentos58.  A técnica é considerada o tratamento do conteúdo de forma a 

apresentá-lo de maneira distinta da original, oportunizando sua consulta e referenciação; quer 

dizer, tem por objetivo dar forma pertinente e retratar de outro modo essa informação, por 

intermédio de procedimentos de transformação59.   

Para a delimitação do estudo descritivo e exploratório, adotou-se para a investigação 

do Projeto Pedagógico, a estratégia da pesquisa documental. O Projeto Pedagógico é 

compreendido como documento que apresenta a proposta pedagógica dos cursos resultantes 

da reflexão sobre sua intencionalidade educativa. São instrumentos de trabalho e de 

conhecimento da comunidade envolvida. Entretanto, para que houvesse uniformidade na 

condução da investigação, primeiramente, fez-se a leitura do guia da OMS (com o intuito de 
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preparar uma lista de termos rastreadores que identificassem os conteúdos relacionados ao 

ensino sobre segurança do paciente E com o auxílio de um Juiz especialista na área, foram 

identificados 61 termos que se relacionavam diretamente com a expressão segurança do 

paciente (Quadro 1). O currículo é composto por 59 disciplinas, que foram organizadas em 

um único arquivo preservado em formato PDF, contendo nome da disciplina, ementa, 

contextualização, objetivos gerais e específicos, unidades de conhecimento, plano de aula por 

unidade de conhecimento  e  bibliografia de todas as disciplinas. As palavras foram digitadas 

no auxiliar de busca, a fim de que fossem localizadas dentro do citado arquivo. 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista, baseada em instrumento 

elaborado com o objetivo de atender ao objeto e aos objetivos do estudo. Esse roteiro 

semiestruturado visou as variáveis referentes à caracterização dos alunos (gênero, idade, 

curso, série, experiência na área da saúde e aprendizado formal sobre a segurança do paciente) 

e as assertivas referentes aos aspectos comportamentais e conceituais sobre erro humano, 

segurança do paciente e ética. 

Foi aplicada uma entrevista utilizando-se termo “percepção”, para abranger o 

significado do entendimento de conceitos relativos à segurança do paciente, bem como sua 

expressão nas atitudes observadas e vivenciadas nos cenários de aprendizado acadêmico para 

a seleção dos acadêmicos que atendiam aos critérios de inclusão, utilizou-se um momento de 

aula teórica da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), onde 16 dos 19 acadêmicos 

que atendiam aos critérios estavam presentes, para formalizar a participação no estudo e 

alinhar formalmente o convite para contribuírem com a pesquisa, e assim foram acertados os 

dias, horários e locais para que as entrevistas pudessem acontecer. 

Com o objetivo de atingir a convergência entre as ações de educar e pesquisar, os 

locais para que a coleta de dados foram selecionados intencionalmente para ocorresse um 

alinhamento ao método proposto.  

Para a coleta de dados foi escolhida uma sala para estudos em grupo na biblioteca do 

Campus e uma sala reservada no Hospital onde as atividades práticas de saúde da Criança e 

adolescentes aconteciam, com o intuito que o cenário trouxesse estimulação da posição crítica 

e reflexiva dos acadêmicos sobre o ensinar e pesquisar. 

Para estudos que se utilizam da PCA, os processos de assistir e coletar dados ocorrem 

simultaneamente. Logo, destaca-se que a transcrição e leitura dos dados deste estudo 

aconteceram em seguida à realização das entrevistas com a data, número da entrevista e 

codificação dos participantes para assegurar o sigilo e o anonimato dos mesmos, mediante 
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utilização de código alfanumérico (AC1... AC16) significando Acadêmico, para facilitar a 

identificação dos relatos.  Tal ação encontrou apoio na literatura, pois os códigos ajudaram a 

separar parágrafos em que cada participante se expressou.  As características da pré-análise da 

análise de conteúdo coincidiram com o processo de apreensão da PCA que foi alcançado 

quando a pesquisadora tinha dados suficientes para prosseguir à etapa de exploração e 

tratamento do material54. 

As entrevistas foram iniciadas com a apresentação do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) previsto na Resolução CNS-466/2012, e a assinatura dos participantes 

nas duas vias do documento. Só então era iniciada a gravação da entrevista, com a autorização 

prévia de cada um e tiveram duração média de 15 a 20 minutos cada, sendo realizadas no 

período de uma semana.   

Concluída a coleta de dados, procedeu-se à transcrição integral das 16 entrevistas 

gravadas, que foram validadas pelos respectivos entrevistados. Após a leitura e análise do 

material da pesquisa documental e do conteúdo das entrevistas, a organização dos dados foi 

feita para possibilitar a análise de conteúdo temático, que consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, e cuja freqüência das unidades de significação 

define o caráter do discurso59. 

A última estratégia do trabalho de campo dentro da segunda etapa foi à organização 

dos dados consolidados.  

 

A.4.  Fase de análise e interpretação   

Por ser uma pesquisa convergente-assistencial, a análise das informações qualitativas 

ocorreu simultaneamente ao processo de produção de dados, permitindo que o pesquisadora 

pudesse intervir no contexto, quando necessário. Assim, nas fases de análise e interpretação 

foram apresentados e analisados os resultados do estudo.  Portanto, qualquer que seja o 

processo atingido com os resultados  da  PCA,  eles  contemplam  dois  sentidos:  aquele  

ligado  à  declaração-guia  da  pesquisa;  e,  aquele  relativo   à   ampliação   desses   

resultados,   de   modo   a   explicitar   seus   reflexos   na  qualidade   da   assistência   de   

enfermagem   desenvolvida.    

 

A.4.1 Tratamento e Análise dos Dados 

Na preparação dos resultados, foi adotada a análise de conteúdo temática ou 

categorial54.  Na organização da análise de conteúdo, observaram-se as etapas de pré-análise, 
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exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A fase de pré-

análise compreendeu a escolha de documentos, formulação de hipóteses, objetivos e 

indicadores que embasaram a interpretação final.   

A terceira fase da análise de conteúdo temática ou categorial abordou o tratamento e 

interpretação dos resultados.   Na análise temática considerou-se a freqüência das unidades de 

significação como definidoras do caráter do discurso. Considerando-se que algumas temáticas 

revelam valores de referência ou modelos de comportamento presentes no discurso59. 

 

3.2 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos da pesquisa do cenário, assim como o instrumento de coleta de 

dados, foram baseados nas determinações da resolução 466/2012, do conselho Nacional de 

saúde que estabelece normas para regulamentação de pesquisas envolvendo seres humanos63.  

A pesquisa teve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina (HUAP/ UFF) e da Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá com 

CAAE n. 051983115.6.0000.5284 em 19 de janeiro  de 2017.  (APENDICE B).    
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados foram descritos nos seguintes tópicos: 4.1 – Analise documental – 

quadro 1 e quadro 2;   4.2  Caracterização dos participantes – quadro 3; 4.3 Organização das 

categorias –quadro 4. 

 

4.1 Análise documental 

 

O currículo 110 do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estácio de 

Sá, é constituído por 59 disciplinas que são cursadas durante um período mínimo de 10 

semestres. As ementas destas disciplinas foram organizadas em um único arquivo e salvo em 

formato PDF, assim foi feita a busca pelo termo “segurança do paciente”, que foi encontrado 

em duas disciplinas: Ensino Clínico V teórico – Centro Cirúrgico e Estágio curricular 

supervisionado V – Adulto idoso e centro cirúrgico, disciplinas que contemplam os dois 

terços finais do curso. Entretanto nas demais disciplinas foram encontrados termos 

relacionados à segurança do paciente, conforme o Patient safety curriculum guide: multi-

professional7. A seguir deu-se continuidade a busca pelos termos correlatos de segurança do 

paciente descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Termos rastreadores localizados no currículo 110 da Universidade Estácio de Sá, 

baseados nos tópicos do guia da Organização Mundial da Saúde (OMS).Rio de janeiro,  2016. 

 

Termos correlatos de segurança 
do paciente encontrados nas 

disciplinas do currículo 110 da 
ESTACIO 

Disciplinas e unidade de conhecimento onde os termos correlatos de 
segurança do paciente foram encontrados. 

Segurança do paciente Ensino clínico v prático-cirúrgico 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem v - adulto e 
idoso/cirúrgico 

Segurança Ensino clínico v prático- cirúrgico – convertido para biossegurança 
Sistemas Ergonômicos Saúde do trabalhador/ unidade de conhecimento 
Ambiente de trabalho Saúde do trabalhador / contextualização 

Fadiga e estresse  
 Psicologia da saúde / unidade de conhecimento 

Sistema de saúde História da enfermagem / ementa / unidade de conhecimento 
 Organização e políticas de saúde / objetivos específicos 

Estrutura organizacional 
Administração e gerência / ementa / objetivos específicos / unidade de 

conhecimento / componentes da estrutura organizacional 
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Processos de trabalho Administração e gerência / objetivos específicos 
Interdisciplinaridade Ensino clínico ii - teórico mulher / contextualização 

 Fundamentos de epidemiologia / contextualização 

 Ensino clínico ii prático mulher / contextualização 

 Enfermagem em saúde da família / contextualização / unidade de 
conhecimento 

 Ensino clínico iii prático- criança e adolescente / contextualização 

 Enfermagem em saúde ambiental / unidade de conhecimento 

 Ensino clínico v prático- cirúrgico / contextualização 

 Ensino clínico vi teórico- mental / ementa 

 Ensino clínico v teórico- cirúrgico / contextualização 

Equipe 
Relacionamento e comunicação em enfermagem / contextualização / 

ementa - objetivos específicos / unidade de conhecimento 

  

 Microbiologia básica prática / unidade de conhecimento 

 Parasitologia básica em enfermagem / contextualização 

 Ensino clínico ii prático mulher / objetivos específicos 

 Enfermagem em saúde da família / contextualização / unidade de 
conhecimento 

 Ensino clínico iv teórico- adulto e idoso / contextualização 

 Ensino clínico iii teórico saúde da criança / objetivos gerais / objetivos 
específicos 

 Ética, legislação e exercício profissional / objetivos específicos 

 Ensino clínico iv-prático- adulto e idoso / contextualização 

 Ensino clínico iii prático- criança e adolescente / objetivos gerais 

 Ensino clínico vi prático- mental / objetivos específico 

 Ensino clínico v prático- cirúrgico / procedimento de avaliação 

 Ensino clínico vi teórico- mental / contextualização 

 Tanatologia / ementa / objetivos específicos / unidade de 
conhecimento 

 Saúde do trabalhador / ementa / unidade de conhecimento 

 Psicologia da saúde / contextualização / objetivos específicos / 
unidade de conhecimento 

 Organização e políticas de saúde / contextualização 

 Administração e gerência / objetivos gerais / objetivos específicos 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem i – coletiva / 
procedimento de avaliação 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem ii – mulher / 
objetivos específicos 

 Educação em enfermagem / unidade de conhecimento 

 
Estagio curricular supervisionado em enfermagem iv- alta 
complexidade/mental / objetivos específicos / unidade de 

conhecimento / procedimento de ensino 
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Estágio curricular supervisionado em enfermagem v - adulto e 
idoso/cirúrgico / objetivos específicos / conteúdo / recursos / 

procedimento de avaliação 

  

 
Estágio curricular supervisionado em enfermagem vi – gerência / 
objetivos específicos / procedimento de ensino / procedimento de 

avaliação 

  

 Liderança eficaz– (liderança) 

  

Liderança eficaz– (liderança) 
Administração e gerência / objetivos específicos / unidade de 

conhecimento / bibliografia básica 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem i – coletiva / 
procedimento de avaliação 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem v - adulto e 
idoso/cirúrgico/objetivos específicos 

  

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem vi – gerência / 
procedimento de avaliação conhecimento / bibliografia básica 

  

Acreditação Introdução à ciência da administração/ unidade de conhecimento 

Responsabilidades profissional 
Estágio curricular supervisionado em enfermagem i – coletiva / 

unidade de conhecimento 
Qualidade TCC em enfermagem/ unidade de conhecimento/objetivos específicos 

 Enfermagem em estomaterapia / unidade de conhecimento 

 Estágio curricular 

 Relacionamento e comunicação em enfermagem/ unidade de 
conhecimento 

 Adulto e idoso/cirúrgico – unidade de conhecimento 

Antimicrobianos 
Microbiologia básica teórica – objetivos gerais - unidade de 

conhecimento 

Notificação 
Ensino clínico i – teórico e prático - saúde coletiva – unidade de 

conhecimento 
 Fundamentos de epidemiologia 

medicação Ensino clínico v prático- cirúrgico/ unidade de conhecimento 

Educação 
Estágio curricular supervisionado em enfermagem vi – gerência- 

unidade de conhecimento/ análise textual – unidade de conhecimento 

  

 Ensino clínico i – teórico e prático - saúde coletiva – unidade de 
conhecimento- bibliografia básica 

  

 Fundamentos de epidemiologia ementa/ enfermagem em saúde da 
família – ementa – unidade de conhecimento 
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 Ensino clínico iii teórico saúde da criança – contextualização 

 Enfermagem em saúde ambiental – ementa – unidade de 
conhecimento – bibliografia 

 Ensino clínico v prático- cirúrgico- unidade de conhecimento 

 Administração e gerência – unidade de conhecimentos 

 
Estágio curricular supervisionado em enfermagem i – coletiva unidade 

de conhecimentos/educação em enfermagem- objetivos 
específicos,unidades de conhecimento- bibliografia 

  

  

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem v - adulto e 
idoso/cirúrgico – unidade de conhecimentos 

  

Infecção Sistematização do cuidar i –unidade de conhecimento – bibliografia 

 Microbiologia básica teórica – objetivos gerais – unidade de 
conhecimento 

 Ensino clínico v prático- cirúrgico – ementa – unidade de 
conhecimento – bibliografia 

 Ensino clínico v teórico- cirúrgico – unidade de conhecimento - 
bibliografia 

Precauções Sistematização do cuidar i – unidade de conhecimento 
Equipamentos de proteção 

individual 
Sistematização do cuidar i – unidade de conhecimentos 

esterilização e desinfecção Microbiologia básica teórica – unidade de conhecimento 
Lavagem de mãos Microbiologia básica prática – unidade de conhecimento 

higienização de mãos Sistematização do cuidar i – unidade de conhecimento 
Paramentação cirúrgica Ensino clínico v prático- cirúrgico – unidade de conhecimento 

Prescrição 
Estágio curricular supervisionado em enfermagem v - adulto e 

idoso/cirúrgico – unidade de conhecimento 
  ensino clínico iv teórico- adulto e idoso – unidade de conhecimentos 

 Ética, legislação e exercício profissional – unidade de conhecimento 

 Estágio curricular supervisionado em enfermagem v. 

 

 

Quadro 2 - Termos rastreadores não localizados no do currículo 110 da Universidade Estácio 

de Sá, baseado baseados nos tópicos do guia da Organização Mundial da Saúde (OMS).Rio de 

janeiro,  2016. 

 

 

Termos não encontrados 

Evento adverso Erros de saúde, Falhas 

nos sistemas, falhas, violação e erro, 

Causas dos erros, Cultura de culpa, 

cultura de segurança, Cuidado 
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centrado no paciente, falibilidade 

humana e perfeição, Sistemas 

Ergonomia, Fatores humanos, 

Estratégias de comunicação, 

Redesenho de processos, sistemas 

complexos, Falhas, risco clínico, 

Valores, papéis e responsabilidades, 

Coordenação de equipes, Resolução de 

conflitos, Erros, Violação, quase erro, 

Relatório de incidentes, Gestão de 

risco, Análise de evento adverso, 

Incidentes, Melhoria de prática clinica, 

Reclamações Medo, transmissão, 

Equipamentos de proteção individual, 

esterilização e desinfecção, 

Organismos multirresistentes Lavagem 

de mãos higienização de mãos, 

Gerenciamento do paciente em sala 

operatória, Falhas de comunicação, 

Paramentação cirúrgica, Infecção em 

sítio cirúrgico, Organismos 

multirresistentes – não encontrado. 

Infecção em sítio cirúrgico Falhas de 

comunicação. 
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4.2 Caracterização dos participantes 

 

Quadro 3 - Perfil sóciodemográfico dos sujeitos 

 

Quantidade %

feminino 15 99,8

masculino 1 0,2

21 a 30 anos 13 75

31 a 40 anos 2 12,5

41 a 50 anos 0 0

51 a 60 anos 1 0,2

sim 8 50

não 8 50

perfil sóciodemográfico dos sujeitos

possui experiência na área de saúde

faixa etária

sexo

 

  

 Analisando-se os dados obtidos com a pesquisa constata-se na tabela 1, que há 

predominância de mulheres, portanto trata-se de um grupo predominantemente feminino, 

99,8%, sendo somente um participante do sexo masculino. Dados que corroboram os 

resultados apresentados pela COFEN em parceria com a FIOCRUZ em 2016, de acordo com 

o senso realizado houve apontamentos importantes sobre o perfil dos profissionais de 

Enfermagem, números estes importantes para a compreensão das práticas de enfermagem. O 

estudo apontou que a força de trabalho no Brasil é composta por 84,6% de mulheres, é a 

análise de sua força de trabalho, onde historicamente a Enfermagem é uma profissão 

predominantemente feminina, porém dados desta mesma pesquisa apontam que mesmo 

tratando-se de uma categoria fortemente feminina, registra-se a presença de 15% dos homens. 

“Pode-se afirmar que na enfermagem está se firmando uma tendência à masculinização da 

categoria, com o crescente aumento do contingente masculino na composição43. Porém 

quando vista como de força de trabalho, as mulheres representaram 86,9% dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem, reafirmando os dados deste estudo60. 

 Característica esta que legitima que o a enfermagem, foi a primeira profissão feminina 

universitária no Brasil, sustentando programas de saúde pública e garantindo o funcionamento 

dos serviços de saúde60-61. Reafirmando o universo sócio-histórico do cuidado de saúde pela 

enfermagem na perspectiva da divisão sexual do trabalho. Os dados no Brasil revelam que as 

mulheres constituem a maior parte dos estudantes de nível superior. Em vários cursos 

universitários, as mulheres já ocupam metade das vagas oferecidas 62. As mesmas as autoras, 

reafirmam a tendência deste processo de feminilização, onde verificou – se que entre os 
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profissionais com diploma universitário, 61,7% eram mulheres, representando 90,4% dos 

enfermeiros. 

 Como característica também se pode observar que sua maioria, são mulheres com 

idade entre 20 e 23 anos, que não tiveram ingresso no mercado de trabalho. Em relação à 

experiência na área de saúde, observou – se que há um equilíbrio entre os que cursam a 

graduação após o ensino médio sem antes ter feito o curso técnico de enfermagem ficando na 

ordem de 50%, tal resultado se alinha a uma forte tendência nacional de crescimento por 

qualificação profissional por parte de técnicos de Enfermagem, onde o desejo de se qualificar 

é um anseio do profissional de enfermagem. Os trabalhadores de nível médio (técnicos e 

auxiliares) buscam qualificação, diante da mudança do cenário do franco crescimento dos 

cursos de Graduação em Enfermagem em tempo parcial, oportunizando aos técnicos de 

Enfermagem a oportunidade de buscar na graduação a qualificação profissional desejada. 

 

4.3 Organização das Unidades de Análise 

 

Os resultados foram organizados nas seguintes categorias descritas no Quadro 4, com 

os retrospectivos conteúdos emergidos na análise documental e nas entrevistas: 
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Quadro 4 – Síntese das 

categorias de análise 

Categoria 1 

A formação do 

enfermeiro no ensino da 

prática segura do 

cuidado 

 

Subcategoria: 

Compreensão sobre 

segurança do paciente na 

formação. 

 

“Assistência sem dano e 

qualidade da assistência” 

Entrevistas 

AC1 – “Segurança do 

paciente é tudo aquilo que 

é estudado e aplicado na 

prática para que não 

ocorra danos ao paciente 

ou que diminua os danos 

ao paciente." 

AC9 – “Desde a entrada 

do paciente no hospital, 

da admissão dele, que ele 

sai melhor do que entrou, 

é isso.” 

AC10 – “Eu entendo que 

sejam vários protocolos e 

medidas que devem ser 

tomadas pra evitar 

possíveis danos ao 

paciente.” 

AC11 – “Compreendo 

como um algo que tem 

que ser feito que agente 

tenha que fazer a parte da 

segurança do Paciente, 

acho que é fundamental 

na sistematização.” 

Análise documental 

Qualidade 

Adulto e idoso/cirúrgico 

– unidade de 

conhecimento 

Relacionamento e 

comunicação em 

enfermagem/ unidade de 

conhecimento 

Estágio curricular 

Enfermagem em 

estomaterapia / unidade 

de conhecimento 

conhecimento/objetivos 

específicos 

TCC em enfermagem/ 

unidade de 

conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 1 

A formação do 

enfermeiro no ensino da 

prática segura do 

cuidado 

 

 

Subcategoria: 

Conhecimento sobre 

segurança do paciente na 

formação 

 

“disciplinas que abordam 

a temática segurança do 

paciente”. 

Entrevistas 

AC1 – “Foi quando eu 

estava fazendo 

sistematização da 

assistência de 

enfermagem ai começou a 

focar mais sobre esse 

assunto. Alta 

complexidade.” 

AC14 – “Centro 

cirúrgico mais 

especificamente, 

sistematizações as 1,2 e 3 

E CTI também.” 

Análise documental 

Segurança do paciente: 

Estágio curricular 

supervisionado em 

enfermagem v – centro 

cirúrgico 

Higienização de mãos 

Sistematização do cuidar 

i – unidade de 

conhecimento 

Paramentação cirúrgica 

Ensino clínico v prático- 

cirúrgico – unidade de 

conhecimento 



 
 

60 
 

AC8 – “Sistematização e 

ensino clínico.” 

AC9 – “Sistematização 

do Cuidar I, II e III. 

Ensino clínico também. 

Do primeiro até o 

sétimo.” 

AC10 – “Sistematização 

do Cuidar I, II e III e 

agora nos estágios.” 

AC11 – “Foram essas 

disciplinas, 

sistematização e ensino de 

centro cirúrgico.” 

AC4 – “Então a gente tem 

nesse período agora, alta 

complexidade, e o que eu 

percebi muito foi agora 

no centro cirúrgico, 

ensinos clínicos, a gente 

não tinha tido essa 

experiência ainda.” 

Prescrição 

Estágio curricular 

supervisionado em 

enfermagem v - adulto e 

idoso/cirúrgico – 

unidade de 

conhecimento ensino 

clínico iv teórico- adulto 

e idoso – unidade de 

conhecimentos 

 

Categoria 2 Vivência 

sobre a segurança do 

paciente ensino teórico e 

prático 

Subcategoria  

Vivência sobre segurança 

do paciente em campo de 

estágio 

 

 

Depoimentos 

AC9 – “Já. Um erro de 

punção que era pra ser 

venosa e foi arterial. 

Comprometeu o paciente, 

que teve outros problemas 

depois.” 

AC14 – “Sim, um 

paciente que chegou pra 

operar de uma coisa com 

o checklist, que era pra 

ele operar aí chegou lá na 

hora o médico falou que 

não era aquilo, aí foi 

pesquisar tudo no sistema 

pra ver o que era e o erro 

foi lá na internação e 

quase resultou na 

Análise Documental 

Segurança 

Ensino clínico v prático- 

cirúrgico – convertido 

para biossegurança 

Processos de trabalho 

Administração e 

gerência / objetivos 

específicos 

Responsabilidade 

profissional 

Estágio curricular 

supervisionado em 

enfermagem i – coletiva 

/ unidade de 

conhecimento 

Medicação 

Ensino clínico v prático- 
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amputação do membro 

errado.” 

AC7 – “Já presenciei. 

Então, foi até recente. Um 

senhor estava dispnéico, 

estava com muita 

dificuldade pra respirar, e 

ele precisava 

urgentemente ir pra uti, 

assim, a demora dos 

profissionais, na hora que 

foram transferir  ele, não 

retiraram de forma 

correta, na hora de passar 

de um leito pro outro, eu 

estava presente, e na hora 

de fazer a Reanimação 

cárdio pulmonar  tinha 

equipamentos 

necessários, não fizeram 

de uma forma correta, 

então foi uma coisa que 

me marcou bastante.” 

 AC2 – “Tem a questão de 

não ter o cuidado com a 

medicação. Teve uma 

unidade que a gente 

frequentou, fazia todas as 

medicações, colocava em 

um carrinho e saiam 

distribuindo. É uma 

chance grande de erro, de 

trocar a medicação.” 

AC3 – “Já, agora no 

estágio. Eu já observei, 

outros profissionais que 

não deixaram identificado 

a medicação de quantas 

em quantas horas, quem 

fez, nome nítido assim, só 

cirúrgico/ unidade de 

conhecimento 

Educação 

Estágio curricular 

supervisionado em 

enfermagem vi – 

gerência- unidade de 

conhecimento/ análise 

textual – unidade de 

conhecimento 

Ensino clínico i – 

teórico e prático - saúde 

coletiva – unidade de 

conhecimento- 

bibliografia básica 

Fundamentos de 

epidemiologia ementa/ 

enfermagem em saúde 

da família – ementa – 

unidade de 

conhecimento 

Ensino clínico 

v prático- cirúrgico- 

unidade de 

conhecimento 

Administração 

e gerência – unidade de 

conhecimentos 

Estágio curricular 

supervisionado em 

enfermagem i – coletiva 

unidade de 

conhecimentos/educação 

em enfermagem- 

objetivos 

específicos,unidades de 

conhecimento- 

bibliografia 
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dá uma rubrica, não dá 

pra entender.” 

AC1 – “Sim, a gente 

sempre vivencia, um 

profissional que não faz a 

lavagem das mãos as 

vezes deixa cair alguma 

coisa no chão e acaba 

pegando.” 

Categoria 3  

Aprimoramento teórico 

e prático na formação do 

Enfermeiro 

Subcategoria: 

Proposta para 

aprimorar a formação 

teórico – prática na 

formação acadêmica 

Depoimentos 

AC1 – “Teria que focar 

mais nesse assunto, falar 

mais, fazer uma educação 

continuada, atividades, 

tudo relacionado a esse 

assunto.” 

AC2 – “Pra mim, só a 

educação mesmo, por 

mais que seja chato ficar 

falando sobre isso, se 

você não cobrar, se não 

tiver alguém, sempre 

martelando sobre esse 

assunto na sua cabeça, 

hoje você faz porque foi 

falado, amanhã vai 

caindo no esquecimento. 

Faz um negócio e faz 

outro, acho que se não 

estiver falando, 

constantemente, sobre o 

assunto.” 

AC5 – “Ter uma matéria 

só sobre segurança e  

biossegurança.” 

AC7 – “Eu acredito que 

pra melhorar, uma 

matéria específica falando 

sobre a segurança do 

paciente seria muito 
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importante, porque muitos 

acadêmicos não sai com 

essa visão de que você 

tem que cuidar disso 

durante todo seu trabalho, 

não é só higienizar as 

mãos, tem todo processo 

desde quando o paciente 

chega na unidade até 

quando ele sai, acho que 

deveria focar mais nisso 

nas universidades.” 

AC15- “Mais educação 

continuada, mais estudo, 

mais teoria.” 

AC13 – “A criação de 

uma disciplina sobre 

segurança do paciente.” 

AC10 – “Eu acho que 

deveria ter uma matéria 

específica pra segurança 

do paciente, porque o 

tema é muito abrangente. 

Pega muitas áreas, então, 

seria muito legal.” 
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5 DISCUSSÃO 

 

O acadêmico é visto como sujeito ativo do processo de aprendizagem no contexto 

sócio- cultural, político e econômico. Reconhecido com o potencial criativo, baseado na 

interação com o meio e com os outros, produzindo o conhecimento coletivamente. O processo 

pedagógico enfatiza a construção e reconstrução do conhecimento, levando em consideração 

os aspectos sociais e afetivos, com articulação da teoria e prática e com a contextualização 

dos saberes. 

A organização do curso de enfermagem está baseada em quatro pilares fundamentais 

para a educação: “aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a conviver, a fim de 

participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; aprender a ser, via 

essencial que integra as três precedentes64. 

“O método de ensino é construído de forma processual, através das práticas de 

ação/reflexão/ação, com metodologias ativas, onde o conteúdo do ensino valoriza a 

experiência pessoal do acadêmico, conceituando e ou ressignificando o conhecimento nas 

disciplina teóricas – praticas. 

A prática reflexiva possui seu alicerce baseado na teoria da indagação, razão para a 

fundamentação na formação de um profissional reflexivo, basea-se em três idéias a essenciais: 

a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre a-ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação. A reflexão-

na-ação traz consigo um saber que está presente nas ações profissionais podendo ser 

compreendido também como conhecimento técnico ou solução de problemas, ou seja, é o 

componente inteligente que orienta toda a atividade humana e manifesta-se no saber-fazer65. 

Não obsta afirmar uma patente necessidade de alavancar o processo de ensino para 

que ele acompanhe a evolução tecnológica. Onde o ensino de forma tradicional perde força 

para métodos capazes de despertar o raciocínio reflexivo, capaz de aproximar a realidade 

social e estimular o professores e alunos a buscar uma nova forma de aprendizagem.  

É neste contexto que as metodologias ativas trazem um novo olhar sobre o processo de 

aprendizagem focado na prática de educação libertadora. 

O aprender a aprender na formação dos profissionais de saúde deve compreender o 

aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, garantindo a 

integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade66. 
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Portanto, as abordagens pedagógicas progressivas de ensino aprendizagem vêm sendo 

construídas e implicam formar profissionais como sujeitos sociais com competências éticas, 

políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e 

sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em 

contextos de incertezas e complexidades. 

Este tema sinaliza para a contribuição da reflexão e da crítica no exercício da prática 

de Enfermagem, buscando a valorização dos saberes, do trabalho coletivo e da formação 

contínua. Levando a uma reflexão da prática de forma sistemática e objetiva onde há a chance 

de (re)pensar e a problematização da ação educativa.  

O processo de cuidar não pode se dar isoladamente, pois trata-se de uma ação e de um 

processo interativo, caso contrário, o cuidado não ocorre. O processo de cuidar ocorre entre o 

ser que cuida e o ser que é/será cuidado e se desenvolve através de condições tais como 

disponibilidade, receptividade, intencionalidade, confiança, aceitação e promove o 

crescimento de ambos. Dessa forma, a relação de cuidado se estabelece. 

Nas instituições formadoras, docentes insistem no discurso holístico e pregam o 

cuidado humano integral, todavia escorregam em suas próprias crenças e atitudes 

contraditórias, enchendo as (os) estudantes com conteúdos médicos e com o ensino de um 

processo de enfermagem idealizado, de difícil viabilização nas instituições de saúde. 

 Após a análise matriz curricular, observou-se que o “termo segurança do paciente” 

aparece somente em duas disciplinas: Uma teórica e outra prática, a saber: Ensino Clínico 5 – 

Cirúrgico e Estágio curricular supervisionado em adulto idoso e centro cirúrgico. O termo 

“segurança” que na busca através da ferramenta de localização remetia para o termo 

biossegurança, o que se pode observa é que “O Cuidar” neste contexto é um processo de 

interação do sujeito que cuida com o sujeito que é cuidado, contrário a isto o cuidado não irá 

acontecer. Quando eu cuido, tenho que ter em mente que as medidas de biossegurança são 

voltadas para a minha proteção e para proteger o outro também. Pois quando são adotas 

medidas de biossegurança, o sujeito deixa de ser um disseminador de agentes patogênicos no 

hospital, por exemplo. O termos correlatos identificados nas disciplinas corroboram a ideia de 

que os acadêmicos recebem a formação necessária para realizar práticas seguras, entretanto o 

termo “segurança do paciente” esta inserido de forma transversal desde as disciplinas do ciclo 

básico aqui nominadas de disciplinas do Núcleo 1, Núcleo 2 - Ciências Sociais e Humanas 

Núcleo 3 - Ciências da Enfermagem, contemplando de forma o tema de forma implícita, o que 

se justifica pelo não reconhecimento dos entrevistados em reconhecer o tema de forma 



 
 

66 
 

contextualizada e sim de forma fragmentada. Como por exemplo, podemos citar: disciplina de 

microbiologia foi encontrado uma unidade de conhecimento que versa sobre esterilização e 

desinfecção. Porém o acadêmico somente identifica o conhecimento sobre segurança do 

paciente quando o mesmo relaciona-se com ao cuidado Enfermagem. Também nas entrevistas 

os acadêmicos reforçaram a tendência de citar “segurança do paciente” em disciplinas de alta 

complexidade já na última etapa do processo de formação na graduação. Em nenhum 

momento a temática foi alinhada, por exemplo, a atenção básica.  

Uma alternativa segura para eliminar as fronteiras entre esses diferentes atores é o 

diálogo, que funciona como um potencializador da elaboração de conflitos e permite o 

trabalho coletivo66. Deste modo ao realizar a convergência entre o ensinar e o pesquisar, 

observou-se como se ampliou a visão dos acadêmicos nas dimensões e na magnitude sobre o 

tema, pois ao abrir para diálogo emergiram discussões mais fundamentas sobre o assunto. O 

que reitera a riqueza da utilização das metodologias ativas de ensino aprendizado o que 

permite aos alunos a possibilidade de articular teoria e prática e, de certa forma, mobiliza os 

conhecimentos sobre segurança do paciente com temas que foram discutidos ao longo das 

disciplinas. Levando em conta que o cuidado é tema central da disciplina desde o cuidado de 

si e do outro, o cuidado com o meio ambiente e o próprio processo de trabalho – considera-se 

o enfermeiro como alguém que cuida e educa. 

   É necessário refletir sobre o papel deste professor/orientador/tutor, que neste cenário 

ocupa um lugar diferenciado daquele até então ocupado: é preciso incluir nas reflexões e 

práticas das instituições formadoras o espaço para capacitação destes docentes, atores centrais 

no processo de mudança e, ainda, neste momento, órfãos de ações que privilegiem sua 

atuação ativa, interativa, participativa em novas disciplinas com novas metodologias e formas 

de construir o aprendizado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa demonstrou que os acadêmicos participantes desse estudo 

relacionaram a segurança do paciente com a organização do cuidado de enfermagem. Foi 

possível identificar, ainda, um déficit na formação destes acadêmicos com relação à a 

articulação da cultura de segurança do paciente, pois os mesmos referiram que essa temática 

de forma fragmentada no processo de formação.  

A dificuldade na melhor articulação e contextualização pode estar relacionados ao fato 

de que os docentes não estejam alinhados as novas metodologias que abordem esta temática, 

que não estejam totalmente preparados para buscar articulação do processo de ensino e 

aprendizagem que se aproximem das discussões nacionais e internacionais sobre a segurança 

do paciente.  

Apesar do Ensino sobre Segurança do paciente ser uma prioridade na área de saúde, 

não fica clara de que forma este ensino deva ser conduzido. Esse fato impõe o desafio na 

formação dos profissionais de saúde, especialmente a do Enfermeiro, que é o profissional 

responsável pelo sistematização do cuidado realizado diretamente aos pacientes em diferentes 

cenários69. 

Garantir a segurança do paciente requer ações de diferentes naturezas, desde a 

formação profissional até a mudança das práticas de saúde e enfermagem. A adoção de novas 

metodologias de ensino que incorporem esses conceitos é urgente, sendo este um tema a ser 

explorado em novas pesquisas. 

Dessa forma demostrou – se que  segurança do paciente deve estar inserida em todo o 

currículo de formação do Enfermeiro, com atividades que propiciem ao aluno e professor 

experiências práticas que repercutam em uma atuação segura. 

Faz-se necessária uma nova diretriz no contexto de formação dos futuros enfermeiros, 

com incentivo à pesquisa e à prática baseada em evidências associada à temática da segurança 

do paciente. Além do mais as instituições de saúde devem compreender que a segurança do 

paciente é a segurança do próprio profissional71, incentivando a educação permanente dos 

profissionais e sensibilizando-os para essa temática. 

Espera-se que com esta pesquisa o assunto abordado e este estudo possam gerar 

reflexões/discussões nas opiniões formadas pela sociedade e desperte nos profissionais de 

saúde o desejo e colaborar com a ciência da enfermagem/saúde para um maior conhecimento 

acerca da segurança do paciente.  
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A presente pesquisa demonstrou que os acadêmicos identificam o tema segurança do 

paciente em suas várias formas, porém de forma fragmentada e dissociada.  
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APÊNDICES 

4.4 Apêndice A: Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “A Segurança do paciente no processo de ensino aprendizagem em Enfermagem  
assistencial”. 

Pesquisador Responsável: Isabel de Almeida Fonseca 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense -Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC UFF  
Telefones para contato do Pesquisador: (24) 99982931 
 
Prezado acadêmico (a) Gostaríamos de convidá-lo para participar da pesquisa “A segurança do 

paciente no processo de ensino aprendizagem em Enfermagem assistencial”, que objetiva verificar De que 
modo o tema segurança do paciente é abordado em cursos de graduação em enfermagem. Acreditamos que 
com suas respostas possamos desenvolver outros estudos, discussão acerca do tema em eventos científicos 
e sugerir ou não a implementação de estratégias que busquem contribuir para que a formação dos 
estudantes do curso de enfermagem contemple esse tema.   
 Caso você participe, será convidado a responder a uma entrevista que avalie a abordagem sobre 
segurança do paciente, em uma única sessão de aproximadamente 15 minutos.  
 Vale salientar que já contamos com a concordância da diretora da unidade  coordenadora  do curso.  
Os nomes dos participantes não serão divulgados publicamente.  Não serão feitas análises individuais dos 
resultados uma vez que as respostas serão estudadas em conjunto.  
 A participação é voluntária,  e  você  poderá  retirar  seu  consentimento  a   qualquer momento,  
sem  nenhuma  consequência  negativa  como  desconforto  ou  risco  à  vida.  Caso haja algum desconforto 
em detrimento da entrevista, como choro e medo, o orientador do trabalho que também é psicólogo poder 
ser acionado a qualquer momento para apoio psicológico. Se desejar maiores  esclarecimentos,  você  
poderá  entrar  em  contato  antes  ou  durante  a  realização  da pesquisa.  
 As entrevistas serão gravadas em áudio e transcritas em texto, após 5 anos os áudios serão 
deletados e os textos transcritos serão incinerados,  serão mantidos  sigilo  e  anonimato  das  informações 
contidas  nas entrevistas.  Há segurança de que não haverá nenhuma despesa financeira durante o 
desenvolvimento da pesquisa.  Há garantia de que todas as informações fornecidas serão utilizadas apenas 
na construção da pesquisa e ficarão sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitada pelo 
participante a todo o momento. No caso de aceitar fazer parte deste estudo, este documento que esta em 
duas vias.  Sendo uma delas do participante e a outra do pesquisador responsável.  
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Resende, ____, de______________ de 2016.  
 

_______________________________________ 
Assinatura do entrevistado 

  _________________________                                    ____________________________  
Isabel de Almeida Fonseca                    Profº Drº Enéas Rangel Teixeira 

                   Pesquisadora responsável                                                  Pesquisador orientador 
 

 
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato  com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital  Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre 
a aprovação deste projeto ou demais informações:    e.mail: etica@vm.uff.br      Tel/fax: (21) 26299189 
4.5  
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4.6 Apêndice B – Roteiro de Entrevistas 

 
I - IDENTIFICAÇÃO E DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 
Nome:  
Idade:  
Formação na área de saúde:  
 
 
II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
1 COMPREENSÃO SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE (questões cognitivas) 
 
O que você compreende de segurança do paciente? 
Quando você ouviu falar sobre esse tema na sua formação de enfermeiro? 
Qual a disciplina que abordou essa temática? 
Quais os conteúdos abordados? 
Em centro cirúrgico, a parte de qual membro será operado.  
Quais as medidas necessárias para promover a segurança do paciente? 
O que mais te marcou nesse processo de conhecimento sobre segurança do paciente? 
 
2 VIVÊNCIA SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE ENSINO TEÓRICO E 
PRÁTICO (Abarca questões psicoemocionais, psicomotoras e relacionais) 
 
Você já vivenciou alguma situação na prática que envolvesse a segurança do pacientes? Como 
foi? Qual a solução encontrada? 
Ou já presenciou uma situação? ( Caso não tenha experiência na primeira questão) 
Diante da situação vivida, você a entendeu como erro? O que sentiu? Ficou com receios de ser 
punido? 
Ficou com receios de ser punido? 
Você discutiu com seu professor ou com outro colega? Como foi? 
Cite uma situação vivenciada por você que te marcou em relação a segurança do paciente? 
 
3 VALORES ÉTICOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE (Apreensão sobre valores no 
cuidar/assistir) 
 
O que é erro no cuidado 
E o que pode comprometer a segurança do paciente? 
Na sua visão, por que um erro ocorre na prática? 
 
4 PERSPECTIVAS E PROPOSTAS PARA APRIMORAR O ENSINO TEÓRICO E 
PRÁTICO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO (Capacidade de avaliar, dar sugestões e 
fazer projeções para mudança da ensino) 
 
Quais propostas que você tem a fazer para aprimorar o ensino teórico e prático na formação 
do enfermeiro 
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4.7 Apêndice C – Quadro 1. Termos Rastreadores Baseados Nos Tópicos Do 

Guia Da Organização Mundial Da Saúde (Oms). São Paulo, 2013. 

 
Todavia, para que houvesse uniformidade na condução da investigação, primeiramente, 
fez-se a leitura do guia da OMS7, com o intuito de preparar uma lista de termos 
rastreadores que identificassem os conteúdos relacionados ao ensino sobre segurança do 
paciente. Foram identificados 153 termos (Quadro 1).    
 
 
 
Tópico  Termos 

O que é a segurança do paciente 

Visão geral do que é segurança – conceitos e 

definições  

Teoria de sistemas História da segurança do 

paciente  

Evento adverso Erros de saúde  

Falhas nos sistemas  

Diferença entre falhas, violação e erro 

Custos humanos e econômicos associados a 

eventos adversos  

Causas dos erros  

Modelo do queijo suíço  

Cultura de culpa Cultura de segurança 

Modelos de segurança Cuidado centrado no 

paciente 

Razões pelas quais a aplicação dos fatores 

humanos é importante para a segurança do 

paciente 

Conceitos de falibilidade humana e 

perfeição  

Sistemas Ergonomia Fatores humanos 

Ambiente de trabalho e seus “ruídos” Fadiga 

e estresse no desempenho profissional  

Relação homem-máquina e a segurança no 

uso dos equipamentos 

 Estratégias de comunicação no ambiente de 

trabalho 

 Redesenho de processos 

Entendimento dos sistemas e do efeito de 

complexidade no cuidado ao paciente 

Conceitos e definição de sistemas e sistemas 

complexos  

Sistema de saúde 
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 Estrutura organizacional  

Processos de trabalho  

Falhas no sistema e mecanismos para 

investigação dos fatores  

Defesas e barreiras nos sistemas 

Compreensão e gestão do risco clínico 

Autoridade com responsabilidade 

Interdisciplinaridade  

Organizações de alta confiabilidade 

Ser um participante de uma equipe eficaz 

O que é equipe 

 Os diferentes tipos de equipes encontrados 

na atenção à saúde  

Valores, papéis e responsabilidades 

 Estilos de aprendizagem Habilidades 

auditivas  

Coordenação de equipes  

Liderança eficaz 

 Características de equipes de sucesso 

Comunicação eficaz e ferramentas de 

comunicação  

Resolução de conflitos Avaliação do 

desempenho do trabalho em equipe 

Aprendendo com os erros para evitar danos 

Erros Principais tipos de erros  

Violação, erro e quase erro  

Situações que aumentam os riscos de erros 

Fatores individuais que predispõe ao erro 

Como aprender com os erros  

Relatório de incidentes Análise de evento 

adverso  

Estratégias para redução de erros 

Compreensão e gestão de riscos clínicos 

Gestão de risco – definições  

Como entender e gerenciar riscos clínicos 

Notificação de quase-erros Relatório de 

erros  

Monitoramento clinico  

Programas de treinamento para avaliar riscos 
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clínicos  

Notificação e monitoramento de incidentes 

Tipos de incidentes Eventos sentinela 

Comunicação de riscos e perigos no local de 

trabalho  

Organização e ambiente de trabalho 

Credenciamento, licenciamento e 

acreditação 

 Responsabilidades profissional e individual 

na gestão de riscos  

Fadiga e estresse  

Comunicação e má comunicação 

Utilização de métodos de melhoria da 

qualidade para a melhoria da assistência 

Teoria do conhecimento 

 Conceitos básicos de mudança 

 Conceitos de Deming  

Sistema de gestão com foco na melhoria dos 

processos  

Melhoria continua Ciclo PDSA/PDCA 

Ferramentas de qualidade: fluxograma, 

diagrama de Ishikawa, gráfico de Pareto, 

histograma Indicadores  

Variação, métodos para a melhoria da 

qualidade  

Medidas de resultado 

Medidas de processo Medidas de 

compensação  

Melhoria de prática clinica Análise causa-

raiz Análise dos modos e efeitos de falha 

Interação com pacientes e cuidadores 

A voz do consumidor  

Direitos do paciente Legislações de proteção 

do consumidor e direitos dos usuários do 

sistema de saúde  

Reclamações  

Medo  

Educação  

Princípios da boa comunicação  
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Ferramenta de comunicação: SPIKE, 

SEGUE, SPEAK UP  

Consentimento informado  

Respeito às diferenças de cada paciente, 

crenças religiosas, culturais e pessoais e 

necessidades individuais Privacidade e 

autonomia do paciente Responsabilidade e 

família Formas de envolver os pacientes e 

profissionais nas decisões de saúde Pedido 

de desculpas Processo de revelação aberta 

Implicações legais do erro 

Prevenção e controle de infecções 

Infecção associada a cuidados de saúde 

Precauções para prevenir e controlar as 

infecções 

 Infecções na comunidade  

Transmissão, transmissão cruzada  

Alertas de epidemias e pandemias  

Tipos de transmissão Riscos de infecção 

Técnicas de assepsia Asséptica Precauções-

padrão  

Custo econômico associado à infecção 

Equipamentos de proteção individual 

Métodos de esterilização e desinfecção de 

instrumentos e equipamentos  

Organismos multirresistentes  

Resistência antimicrobiana  

Recomendações sobre uso único de 

dispositivos; Lavagem de mãos Guidelines: 

para uso de luvas, isolamentos, CDC 

Imunizações, vacinas Programa OMS: Clean 

Care is Safe Care Campanhas para 

higienização de mãos Controle do uso de 

antimicrobianos 

Segurança do paciente e procedimentos 

invasivos 

Eventos adversos associados aos 

procedimentos cirúrgicos e outros 

procedimentos invasivos  
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Complicações no sítio cirúrgico Infecção em 

sítio cirúrgico  

Controle de infecção no cuidado cirúrgico 

Fatores preexistentes para a ocorrência de 

erros 

 Falhas de comunicação entre equipes 

Processos de verificação 

 Trabalho em equipe Agravos cirúrgicos 

Paramentação cirúrgica 

 Lateralidade Práticas que reduzem riscos, 

como: time-out, briefing, debriefings, 

assertividade, sistemas de transmissão de 

informação  

Gerenciamento do paciente em sala 

operatória 

Melhora na segurança da medicação 

Sistema de medicação e processo de 

prescrição, distribuição e administração 

Fármacos  

Controle de uso de antimicrobianos 

Regulamentação dos medicamentos  

Acesso do usuário aos medicamentos 

Sistema de notificação de eventos adversos 

Efeito colateral Reação adversa ao 

medicamento  

Potencial e real interação droga-droga, 

droga-alimento  

Erros de medicação e seus tipos 

Consequências ao paciente  

Fontes de erros e prevenção Monitoramento 

do paciente e avaliação de parâmetros 

clínicos  

Prescrição Administração Os cinco certos no 

sistema de medicação  

Processo de comunicação seguro entre as 

equipes para minimizar os erros 

 Uso de tecnologia para minimizar os erros 
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Fatores físicos, cognitivos, emocionais e 

sociais que predispõem à vulnerabilidade do 

paciente em uso de medicamentos 

Conciliação medicamentosa  

Medicamentos de alta-vigilância 

(potencialmente perigosos ou de alto risco) 
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4.8 Apêndice D – Produto da Dissertação: Criação Do Plano De Ensino da 

Disciplina sobre Segurança do Paciente. 

 

Justificativa 

 

Os conhecimentos produzidos pela pesquisa do MPEA, a luz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Enfermagem, que têm como objetivo: permitir que os currículos 

propostos possam construir perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e 

conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e 

compatíveis com referências nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, 

eficiência e resolutividade, no SUS. 

Novas formas de compreender são necessárias na atualidade, exigindo-se sistemas 

educacionais inovadores cujo objetivo é fazer com que o estudante aprenda a aprender, 

efetuando uma revisão contínua dos conhecimentos e valores adquiridos: “a missão 

primordial do ensino supõe muito mais aprender a religar do que aprender a separar o que, 

aliás, vem sendo feito até o presente. Simultaneamente é preciso aprender a problematizar”1  

A inserção de novos cenários, onde as práticas assistenciais estejam ocorrendo e não 

somente no ambiente hospitalar ou universitário, também favorece essa aprendizagem, 

enriquecendo com significados distintos o conteúdo trabalhado na disciplina. Objetivando 

promover a integração escola-serviço e o conhecimento dos problemas e necessidades da 

população2. 

O produto que será apresentado teve sua origem das contribuições oriundas do 

compartilhamento das propostas dos Acadêmicos de Enfermagem entrevistados, com a 

pesquisadora, onde emergiu as perspectivas e propostas para o aprimoramento teórico e 

prático na formação do Enfermeiro, criando a proposta de uma disciplina isolada, voltada para 

a disseminação da cultura de Segurança do paciente, focada no aperfeiçoamento do ensino do 

tema, problematizando e contextualizando dentro do cenário prático. 

 

Meta: Criar uma proposta de plano de ensino de uma disciplina específica para o 

compartilhamento do conhecimento sobre segurança do paciente, voltado para o 

aprimoramento do ensino do tema na formação acadêmica. 
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Objetivos:  
 

• Despertar nos acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem, o aprender a 
aprender, o que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação com autonomia e discernimento para 
assegurar a integralidade da atenção, qualidade e humanização do atendimento 
prestado aos indivíduos, famílias e comunidades; 

• Ressaltar as contribuições do produto para aprimoramento teórico – prático dentro 
processo de ensino em Enfermagem assistencial;  

• Implementar a proposta do produto inicialmente na Universidade Estácio de Sá – 
Campus Resende e posteriormente para toda a instituição e a nível nacional. 

 
Proposta do produto: Plano de Ensino – Segurança do Paciente 
 
Plano de Ensino de Disciplina 
 
Disciplina: SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
 
PERFIL DOCENTE 
 
Formação em Enfermagem, mestrado ou doutorado em área de fundamentos de Enfermagem 
ou gestão da qualidade. 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
O estudo da Segurança do Paciente permite desenvolver o entendimento da organização 
estrutural e o funcionamento das ações de Enfermagem, voltadas para a prática segura do 
cuidado, para que possam ser contextualizados e compreendidos os fenômenos que envolvem 
a temática. Esse estudo fornece a base para as diversas disciplinas essenciais na graduação de 
enfermagem objetivando o aprimoramento teórico e prático na formação do Enfermeiro. 
 
 
EMENTA 
 
São crescentes as iniciativas de promoção da segurança e da qualidade na assistência de 
Enfermagem. Objetiva discutir os desafios da gestão da qualidade em organizações de saúde 
sejam elas públicas ou privadas, bem como analisar estratégias para aumentar a segurança do 
paciente, com foco centrado nos pacientes e auxílio de ferramentas de controle de qualidade 
assistencial.  
 
 
OBJETIVOS  
• Compreender os conceitos e os objetivos que integram a segurança do paciente no 
ambiente hospitalar a partir das concepções da Organização Mundial de Saúde; 
• Identificar e prevenir eventos adversos, danos e erros no cuidado em saúde;  
• Promover a cultura da segurança 
• Discutir o gerenciamento de riscos no ambiente hospitalar e a biossegurança; 
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• Promover práticas seguras desde atenção básica até a alta complexidade. 
 
 

CONTEÚDO  
 
Unidade 1 (Aula 1, 2, 3 e 4) 
1. Introdução Segurança do Paciente: 
1.1. Contextualização Segurança do Paciente; 
1.2. História da Segurança do paciente, 
1.3. Conceitos de evento adverso, danos e erros.    
1.4. Aliança mundial para a segurança do paciente, apresentada na 57ª Assembléia Mundial 
de Saúde em maio de 2004: 
1.5. Prática Segura em todos os segmentos do cuidado ao cliente. 
1.6. Formação de saúde para o cuidado seguro 
 
Unidade 2 
2. Higienização das mãos: 
  
Unidade 3 
3. Identificação do paciente: 
 
Unidade 4 
4. Comunicação Efetiva 
 
Unidade 5  
5. Prevenção de quedas 
 
Unidade 6 
6. Prevenção de úlceras por pressão 
 
Unidade 7  
7.  Administração segura de medicamentos 
 
Unidade 8 
8.  Uso seguro de dispositivos intravenosos 
 
Unidade 9 
9.   Procedimentos cirúrgicos seguros 
 
Unidade 10 
10.  Administração segura de sangue e hemocomponentes 
 
Unidade 11 
11.  Utilização segura de equipamentos 
 
Unidade 12 
12.  Pacientes, parceiros na sua segurança 
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PROCEDIMENTO DE ENSINO 

Aulas teórico-expositivas, trabalhos em grupo para análise de assuntos pertinentes ao 
conteúdo da disciplina; dinâmica de grupo e debates de questões específicas e atuais através 
de artigos científicos que envolvam a aplicabilidade às situações reais; estudos de casos; 
utilização de laboratório específico para execução de práticas. 
 
A unidade 1, será mediada pela professora responsável pela disciplina durante 4 semanas. 
 
Na primeira semana de aula, será apresentado um cronograma com a divisão da turma em 
grupos para a apresentação do seminário e mais um avaliador para cada trabalho, previamente 
escolhido. 
 
Como proposta metodológica utilizaremos metodologias ativas, uma vez que objetivamos a 
construção coletiva do saber, propondo a imersão do conhecimento trazido por cada aluno. 
 
A disciplina propõe a divisão da turma em 10 grupos, cada grupo deverá se organizar para 
apresentar uma unidade de conhecimento da disciplina, relativa ao tema segurança do 
paciente. Este momento será a apresentação e a discussão das unidades de conhecimento 
(Unidade 2 a 12) em formato de seminário. Após a apresentação do grupo escalado, teremos 
uma segunda etapa de discussão, onde dois alunos (um previamente escolhido e outro 
sorteado na hora) irão comentar e avaliar o trabalho apresentado. Deste modo, a cada aula três 
alunos serão avaliados. Ocasionalmente um professor/pesquisador convidado, orientador ou 
não, poderá se juntar ao grupo para debater o trabalho apresentado e/ou discutir temas de 
interesse. 
 
A ficha de avaliação (anexo I) deverá ser levada pelos alunos apresentadores no dia da sua 
apresentação. 
 
Quanto à apresentação dos seminários: 
 
Um resumo do estudo deverá ser disponibilizado (via email) para a turma e professores 
responsáveis com no mínimo uma semana de antecedência, sempre com cópia para 
Isabel.fonseca@outlook.com e para o e-mail da turma. 
 
(2) Preparar apresentação em Powerpoint; 
 
(3) A apresentação deverá ter duração de 20 minutos; 
 
(4) Cada avaliador terá 10 minutos para comentar o trabalho apresentado; 
 
(5) A apresentação,bem como o resumo, deverá conter a seguinte estrutura; 
 
(a) Introdução; (b) Objetivos; (c) Metodologia; (d) Resultados; (e) Discussão; (f) Conclusões. 
O resumo deverá conter o máximo de 400 palavras. 
 
Média final: (média das apresentações + médias das avaliações + nota do seminário sobre 
unidades de conhecimento. 
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RECURSOS 
Utilização de recursos didáticos tais como: lousa, retroprojetor, datashow, aparelho de DVD e 
equipamento de projeção/TV, aula de simulação. 
 
 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
Avaliação 
As avaliações serão realizadas mediante participação nos aulas e na apresentação dos 
seminários  
  
Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 
 
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética atendendo 
os critérios do seminário.  
 
2. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
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ANEXO I 
 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO – DATA: ____/ _____/ _______ 
 
TÍTULO: 
________________________________________________________________________ 
ALUNOS:_______________________________________________________________ 
 
 
ALUNO 
AVALIADOR:_________________________________________________________ 
 
PROFESSOR (ES):___________________________________________________________ 
 
Para preenchimento do aluno avaliador 1 
 

Critério Pontuação Nota 

Envio do resumo com no máximo 7 dias de 

antecedência para o email da turma e da professora 

0 – 2,5  

Formatação do resumo de acordo com as normas 0 –2,5  

Relevância, originalidade do estudo  

 

0 –2,5  

Potencial de aplicabilidade do estudo 0 – 2,5  

Total 

 

0 – 10  

 
Assinatura do aluno avaliador: _________________________________________________ 
 
Para preenchimento do professor 1:_______________________________________________ 
 

Critério Pontuação Nota 

Envio do resumo com no máximo 7 dias de 

antecedência para o email da turma e da professora 

0 – 2,5  

Formatação do resumo de acordo com as normas 0 –2,5  

Relevância, originalidade do estudo  

 

0 –2,5  

Potencial de aplicabilidade do estudo 0 – 2,5  

Total 

 

0 – 2,5  

Total 

 

0 - 10  
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Assinatura do Professor: _______________________________________________________ 
Referências da Disciplina 
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Ed. Porto Alegre: Artmed; 2003. 
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Elsevier; 2006. 
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Alegre: Artmed; 2011. 
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4.9 Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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4.10 Anexo B – Carta de Anuência – Universidade Estácio De Sá 

 

 

 


