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RESUMO 

 

A pesquisa trata da gestão do risco de queda como estratégia para segurança do 

paciente. Tem por objeto de estudo a gestão do risco de quedas do paciente idoso 

hospitalizado em uma instituição certificada. O objetivo geral traçado é elaborar uma 

tecnologia da informação e comunicação a partir da perspectiva dos enfermeiros para 

gerenciar o risco de queda no contexto da segurança do paciente, e os objetivos específicos 

são: identificar os motivos das não conformidades relacionadas as evidenciadas no 

instrumento de auditoria e as possíveis estratégias facilitadoras nas perspectivas dos 

enfermeiros e discutir os resultados diante das recomendações do programa nacional de 

segurança do paciente na prevenção de queda por meio da auditoria interna. Utilizou-se 

como metodologia um estudo de natureza qualiquantitativa, de caráter descritivo e 

exploratório com abordagem no método de estudo de caso, cujo cenário foi um hospital 

privado, terciário na zona sul do Rio de Janeiro. Como referencial teórico, utilizaram-se 

estudos sobre segurança do paciente, gestão de risco, acidentes por quedas e idoso. A 

coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, no período de 

novembro de 2015 a junho de 2016, com 23 enfermeiros que exercem suas atividades nas 

referidas unidades: clínica, semi-intensiva e coronária. As respostas foram analisadas por 

meio de análise descritiva simples, emergindo quatro categorias temáticas: segurança do 

paciente, segurança do paciente com relação à meta 6, aspectos relacionados às não 

conformidades, perfil do cliente com maior risco de queda e relação com o 

envelhecimento. Resultado pesquisa: as respostas da auditoria interna com os motivos das 

não conformidades e estratégias para torna-las em conformidades, nos mostrou a 

necessidade de uma tecnologia de informação e comunicação no intuito de atender às 

ações de segurança do paciente com risco de queda. Com isto, almejo somar conhecimento 

científico à instituição que preconiza a qualidade do cuidado e da segurança nos processos 

assistenciais. 

Descritores: Segurança do Paciente. Acidentes por quedas. Gestão de Riscos. Indicadores 

de Qualidade em Assistência à Saúde. Idoso. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research comes from the decline of risk management as a strategy for patient 

safety. Its object of study risk management of elderly patients hospitalized falls in a 

certified institution. The general objective set is to develop an information and 

communication technology from the perspective of nurses to manage the risk of falling in 

the context of patient safety and the specific objectives are to identify the reasons for non-

conformities evidenced in the audit tool and possible strategies enabling the perspectives of 

nurses and discuss the results on the recommendations of the national patient safety 

program in fall prevention through internal audit. It was used as a study methodology of 

qualitative-quantitative, descriptive, exploratory approach to the case study method, whose 

setting was a private tertiary hospital in the south of Rio de Janeiro. As a theoretical 

framework, we used studies of patient safety, risk management, accidents from falls, 

elderly. Data collection was conducted through semi-structured interviews, from 

November 2015 to June 2016, with twenty-three nurses who pursue their activities in these 

units: clinical, semiintensiva and coronary. The responses were analyzed by simple 

descriptive analysis, emerging four thematic categories: patient safety, patient safety with 

respect to target 6, aspects of the non-conformities, and customer profile with higher risk 

of falling and related to aging. Preliminary results showed us identify the knowledge of 

nurses before the patient safety issue, patient safety with respect to target 6 and reporting 

the reasons and suggesting strategies for non-compliance audit tool interna.Com analysis 

of speeches revealed the need for information and communication technology in order to 

meet patient safety actions with risk of falling. With the result of this research, we aim to 

add scientific knowledge institution that advocates the quality of care and safety in care 

processes. 

Keywords: Patient Safety. Accidental Falls. Risk Management. Quality Indicators, Health 

Care. Aged. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objeto deste estudo é a gestão do risco de queda do paciente idoso hospitalizado 

em uma instituição acreditada, no sentido de focalizar a redução desse evento como meta 

permanente no contexto da cultura de segurança do paciente. Entendo que a hospitalização, 

por melhor qualidade que tenha a assistência prestada, é uma situação que implica um 

adoecimento, cuja complexidade do agravo à saúde requer cuidados específicos, em que 

sempre é estabelecida, em menor ou maior grau, uma relação de dependência do paciente 

com os profissionais que o assistem. 

No idoso, o processo de internação hospitalar pode levá-lo a uma condição de 

fragilidade, definida como uma vulnerabilidade que o indivíduo apresenta aos desafios do 

próprio ambiente, e, consequentemente, a uma combinação de doenças ou limitações 

funcionais que reduzem a capacidade de se adaptar, com possibilidade de apresentar 

fraqueza, fadiga, perda de desempenho do processo motor, isolamento social, alterações 

cognitivas leves e vulnerabilidade crescente a estressores1. 

A fragilidade é definida como uma vulnerabilidade que o indivíduo apresenta aos 

desafios do próprio ambiente, ocorrendo devido a uma combinação de doenças ou 

limitações funcionais que reduzem a capacidade do indivíduo de se adaptar ao estresse 

causado por doenças agudas, hospitalização ou outras situações de risco1. A fragilidade 

apresenta sinais e sintomas que a caracterizam como uma síndrome: fraqueza, fadiga, 

perda de peso, perda de equilíbrio, baixos níveis de atividades físicas, lento desempenho do 

processo motor, isolamento social, alterações cognitivas leves e crescente vulnerabilidade a 

estressores.     

O século XX marcou a importância do estudo da velhice, fruto, de um lado, da 

natural tendência de crescimento e interesse nas pesquisas e nos estudos sobre o processo 

de envelhecimento, que já se anunciava nos séculos anteriores2. 

Os idosos constituem um grupo especial, com estilo de vida, rendimento, condições 

sociais, de saúde e necessidades bastante diversas do restante da população. Assim, com o 

aumento da incidência do número de comorbidades nos idosos, os riscos ambientais, que 

não seriam relevantes para os jovens, tornam-se extremamente significativos nesta fase 

cronológica do decorrer da vida. Notadamente, chama a atenção que o risco de quedas e a 

prevenção das mesmas são de uma importância ímpar pelo seu potencial de diminuir a 
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morbimortalidade, os custos hospitalares e sobretudo, o trauma para pacientes e familiares. 

Por outro lado, no final da década de 80, do século XX, o conceito da garantia de 

qualidade ganhou força com a publicação das normas da Organização Internacional para 

Padronização, também conhecidas como Normas ISO (Internacional Organization for 

Standardization). Ainda neste contexto, encontra-se a preocupação com a qualidade da 

assistência de Enfermagem. Desta forma, passaram a ser desenvolvidos estudos para a 

avaliação dos cuidados prestados aos pacientes. A qualidade do serviço de Enfermagem é 

um dos componentes que, no todo da assistência hospitalar eficaz e eficiente, deve ter 

como consequência a segurança do paciente, que vem sendo discutida em todo o âmbito 

dos serviços de saúde3.    

A iniciativa voluntária das instituições que prestam serviços de saúde em direção à 

busca de certificação de qualidade tem contribuído com o movimento de crescimento do 

interesse pelo tema da qualidade e sua avaliação. Sendo assim, a auditoria de Enfermagem 

está inserida, uma vez que é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de 

Enfermagem prestada, que pode ser realizada por meio da análise dos prontuários, 

possibilitando identificar problemas, orientar a equipe e a instituição quanto aos registros, 

bem como proporcionar proposta e estratégias para a melhoria da qualidade da assistência3. 

A exigência em qualidade do atendimento em saúde, tanto do ponto de vista do 

paciente quanto do ponto de vista da instituição que presta serviços, exige uma atenção 

especial por parte das organizações e dos profissionais. Diante deste cenário, a auditoria 

em Enfermagem pode estar voltada a fornecer subsídios para a educação continuada, o que 

permite desenvolver a eficácia do atendimento, ficando, assim, em segundo lugar, a 

abordagem que a auditoria costuma ter na esfera financeira e de rendimentos. 

No que se refere à segurança do paciente, em 2006, foram definidas seis metas 

internacionais, que são: 1) identificar o paciente corretamente; 2) melhorar a comunicação 

efetiva; 3) melhorar a segurança para medicamentos de alta- vigilância; 4) assegurar 

cirurgia com local de intervenção correto; 5) reduzir os riscos de infecções associadas aos 

cuidados de saúde; e 6) reduzir o risco de lesão do paciente resultante de quedas4. 

O enfoque deste estudo é na meta 6, que traz em seu conteúdo avaliar e reavaliar 

periodicamente o risco de queda para cada paciente, incluindo o risco potencial associado 

ao uso de medicamentos e implantar ações para reduzir ou eliminar os riscos identificados 

com foco na prevenção de quedas4.     
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Na América Latina, os países vêm se articulando para cumprir as ações previstas na 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, efetivando o compromisso político, 

lançando planos, gerando alertas sobre os aspectos sistêmicos e técnicos e adotando 

iniciativas que concorram para a garantia da segurança dos pacientes com base nas metas 

internacionais para a segurança dos mesmos5. Neste movimento, em 2013, o Brasil 

apresentou o programa nacional de segurança do paciente, com o objetivo de contribuir 

para a qualificação do cuidado e contemplou em seu corpo de recomendações as metas 

internacionais acima citadas. 

Ao longo dos cinco anos como enfermeira coordenadora das Unidades Clínica e 

Semi-intensiva 2 e responsável pelo Time da Prática Assistencial de um hospital privado 

do Município do Rio de Janeiro e, ainda, respondendo pela elaboração de estatísticas 

mensais do indicador de incidência de queda em pacientes com risco, auditoria interna 

regular da prevenção de queda, dor e contenção, pude perceber que as internações de 

indivíduos com mais de 65 anos significavam mais de 80% da instituição.  

Assim, a pesquisa surgiu a partir de inquietações a respeito da segurança do 

paciente, relacionada ao manejo do idoso hospitalizado referente à gestão do risco de 

queda, e do resultado da auditoria interna que destacava a persistência das não 

conformidades e das quedas na instituição.   

Desta forma, pude perceber que as quedas e suas consequentes lesões representam, 

atualmente, um verdadeiro problema de saúde, com grande impacto socioeconômico, 

enfrentado, principalmente, pelos países onde há um envelhecimento populacional, como é 

o caso do Brasil.  

O estudo está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência 

em Enfermagem (NECIGEN), da Universidade Federal Fluminense (UFF), com aderência 

à linha de pesquisa - Contexto do Cuidar em Saúde, extensão acadêmica do Programa de 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, MPEA/UFF. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1) Quais são as não conformidades evidenciadas na auditoria interna relacionadas 

à prevenção de queda que comprometem a qualidade da assistência? 

2) Quais são os motivos das não conformidades e possíveis estratégias 
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facilitadoras na prevenção de queda na perspectiva dos enfermeiros? 

3) Quais são as possíveis tecnologias da informação e comunicação na saúde 

voltadas para gestão do risco de queda? 

 
 
1.2 OBJETIVO GERAL 

 

• Elaborar uma tecnologia da informação e comunicação, do tipo protetor de tela 

a partir da perspectiva dos enfermeiros para gerenciar o risco de queda no 

contexto da segurança do paciente. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar os motivos das não conformidades evidenciadas no instrumento de 

auditoria e as possíveis estratégias facilitadoras na perspectiva dos enfermeiros; 

• Analisar as estratégias diante das recomendações do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente na gestão do risco de queda do idoso hospitalizado por 

meio da auditoria interna. 

 

1.4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A segurança do paciente é o ícone de grande preocupação nos debates científicos 

nas instituições hospitalares, pois significa um atributo de qualidade do cuidado de saúde 

tão importante quanto a efetividade. As organizações planejam estratégias para a melhoria 

da qualidade e assim nos deixa claro a importância do tema e da adoção de práticas 

efetivas para a segurança do paciente voltadas para a prestação de um cuidado seguro.  

 Em outubro de 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a aliança 

mundial para a segurança do paciente com vistas ao estabelecimento de metas para a 

prevenção de danos relacionados à saúde e lançou os desafios globais para a segurança do 

paciente. No Brasil, tal estratégia, foi contemplada por meio da instituição do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), formalizado por meio da Portaria MS/GM Nº 

529, de 1º de abril de 2013, em todo território nacional6.    
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Destaco o desafio, que tem como objetivo elevar os padrões de qualidade em 

serviços de assistência à saúde em qualquer lugar do mundo por meio de estabelecimento 

de práticas seguras, que se basearam nas seis metas internacionais citadas previamente. A 

meta 6, o qual está direcionada à prevenção de queda, é descrita com inquietação em 

estudos, pois representa um dos eventos mais frequentes nos hospitais, sendo traumático, 

multifatorial e, muitas vezes, inesperado, acarretando consequências para o paciente. 

Nos três anos consecutivos de auditoria, de 2013 a 2015, as questões com maior 

porcentagem de não conformidades foram a não verificação das ações prescritas na 

sistematização, evidência de registro de orientações para paciente e família no prontuário e 

não realização e registro da sistematização contemplando as ações pertinentes ao moderado 

e alto risco de queda. Os resultados do estudo foram transmitidos para as coordenadoras 

das unidades e rotinas, a fim de que possam analisar e aperfeiçoar as ações e as não 

conformidades se tornarem conformidades. 

A justificativa do desenvolvimento deste estudo, condiz a gestão de risco de queda 

em um hospital, acreditado pela Joint Commission, e sua constante busca pela qualidade e 

segurança do paciente na assistência do cuidado, onde há um grande número de 

internações de idosos, possibilitando, assim, as devidas intervenções preventivas e os 

melhores resultados do processo. Contudo, a incidência de quedas é baixa em comparação 

com outras instituições, mas, para o lócus do estudo, é considerada significante.   

A elaboração de uma tecnologia da informação e comunicação para prevenção de 

queda é fundamental para que os enfermeiros realizem uma identificação ideal do risco, o 

que será a base para a escolha das intervenções adequadas a cada risco e checagem das 

mesmas. A segurança do paciente é atual, emergente, necessária, e isto significa a redução 

ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.  No 

intuito de responder aos objetivos do estudo, buscou-se fundamentação teórica para 

entender o objeto do estudo.  

Pode-se analisar que o item que representa a verificação das ações prescritas na 

Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) continuou perpetuando em alto destaque 

de não conformidade nos dois anos de auditoria.  

Em 2016, com uma análise crítica do Time da Prática Assistencial (TIPA) com 

relação às questões da auditoria, percebemos que nenhuma destas contemplava o ambiente, 

ou seja, o interior do leito em razão deste apontamento do estudo. Acrescentamos a 
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pergunta: “O ambiente é adequado para prevenção de queda? ” com o objetivo de 

descrever o leito, cama, grades, piso e banheiro, tendo em vista que estas nuances 

aparecem como determinante em várias quedas ocorridas no leito e banheiro.    

A partir das notificações de evento de queda no Grupo de Gerenciamento de Risco 

(GGR) analisadas por meio deste estudo, foram selecionados para compor a segunda etapa 

desta pesquisa, entrevistam, os respectivos setores: clínica, semi-intensiva e coronária. 

Haja vista que, os mesmos apresentam um alto índice de queda quando comparado a 

demais clínicas do hospital.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A própria definição de qualidade é um tema de ampla discussão em diversos 

seguimentos, pois traz consigo alto grau de subjetividade. Esse componente para a atenção 

é mais intrigante, tendo em vista a grande quantidade de processos com os quais 

trabalhadores e usuários se defrontam, além dos componentes políticos e estruturais. A 

notícia ganhou notoriedade e, diante do cenário apresentado, governos e organizações 

internacionais se mobilizaram. Assim, iniciaram-se trabalhos a fim de apoiar as estratégias 

nacionais e internacionais para a prevenção e a mitigação de falhas no cuidado à saúde3. 

No início desse século, o Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos da 

América (EUA) passou a incorporar “segurança do paciente” como um dos seis atributos 

da qualidade, com a efetividade, a centralidade no paciente, a oportunidade do cuidado, a 

eficiência e a equidade7.  

 

O IOM define qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de 

saúde, voltando para cuidar de pacientes individuais ou de populações, 

aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são 

consistentes com o conhecimento profissional atual7:6.  

 

 A qualidade tornou-se uma prática difundida na sociedade e condição para que 

qualquer serviço ou produto se mantenha no mercado.  No século XX, o conceito de 

Garantia da Qualidade ganhou força com a publicação das normas da Organização 

Internacional para Padronização (Internacional Organization for Standardization – ISO), 

com difusão e aplicação nas práticas mundiais. A denominada “série ISO 9000” engloba os 

preceitos relativos à qualidade e às boas práticas para os serviços de saúde8.    

No caso de hospitais, clínicas, instituições de saúde mental e outras casas de saúde, 

a segurança é um dos elementos estruturantes para Garantia da Qualidade, que é a 

“totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados 

estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem9:13”, como 

uma das ferramentas de gerenciamento da qualidade.  

O relatório “To Err is Human”, de 1999, do Institute of Medicine, despertou o 

mundo para a necessidade de melhorar os sistemas de qualidade clínica e de gestão do 
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risco em organizações de saúde, contendo diversas recomendações de ação nesse sentido, 

muitas delas exigindo sua legislação adequada, tais como: os relatórios de eventos 

adversos, a proteção da confidencialidade dos profissionais envolvidos, o respeito pelos 

direitos dos pacientes e o cumprimento de deveres por parte de gestores e profissionais. 

Nessas pesquisas, o termo evento adverso foi definido como dano causado pelo cuidado à 

saúde e não pela doença de base, que prolongou o tempo de permanência do paciente ou 

resultou em uma incapacidade presente no momento da alta. O relatório apontou que cerca 

de 100 mil pessoas morrem em hospitais a cada ano vítimas de Eventos Adversos (EAs) 

nos Estados Unidos da América (EUA)4. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, lançou o desafio da campanha 

para a segurança do paciente “Patient Safety” com o objetivo de coordenar, disseminar e 

promover a melhoria na segurança do paciente em nível mundial. Essa campanha propõe a 

segurança do paciente como uma prioridade de saúde pública, procurando integrar a 

perspectiva do paciente e da família aos seus cuidados. No entanto, uma década depois da 

publicação do relatório do IOM, os números de eventos adversos não diminuíram como 

esperado e desejável, apesar da implementação de algumas estratégias recomendadas, 

nomeadamente a do relato e da análise do incidente como forma de promover a 

aprendizagem pelo erro10. 

 

Quadro 1 - Alguns conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente da Organização Mundial da Saúde11-12 

(continua) 

Segurança do paciente Reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

Dano Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou 

qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, 

sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, 

assim, ser físico, social ou psicológico. 

Risco Probabilidade de um incidente ocorrer. 

Incidente Evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, 

em dano desnecessário ao paciente.  

Circunstância Notificável Incidente com potencial dano ou lesão. 
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Quadro 1 - Alguns conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente da Organização Mundial da Saúde11-12 

(conclusão) 

Quase erro (Near miss)  Incidente que não atingiu o paciente. 

Incidente sem lesão Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 

Evento Adverso Incidente que resulta em dano ao paciente. 

Fonte: Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente – ANVISA, 2014.
 

No Brasil, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) por meio da publicação da Portaria n.º 529, de 1° de abril de 2013, e da 

Resolução (RDC 36) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o 

objetivo primordial de melhorar a segurança dos pacientes atendidos pelas organizações de 

saúde. O PNSP prevê nos serviços de saúde: implantar os núcleos, os planos locais de 

segurança do paciente e os protocolos de cirurgia segura; prevenção de úlcera por pressão; 

higienização das mãos; identificação do paciente; medicação segura; e prevenção de queda, 

cujos  protocolos foram publicados pelo Ministério da Saúde por meio das Portarias n.º 

1.377, de 9 de julho de 2013, e n.º 2.095, de 24 de setembro de 2013. 

Estratégias dirigidas para a melhoria da qualidade e do desempenho das 

organizações de saúde estão presentes nas agendas governamentais, acadêmicas e das 

próprias organizações de saúde em diversos países. Ao longo do tempo, houve mudanças 

no foco central e nas dimensões da qualidade que eram privilegiados. Atualmente, 

observam-se a priorização da segurança e o respeito ao direito dos pacientes conjugados à 

preocupação com a ocorrência de eventos adversos, a decisão partilhada e com a prestação 

de contas13.  

Além disso, contemporaneamente, percebe-se que a mídia de comunicação de 

massa tem veiculado, de forma mais acentuada, os erros ou as falhas que ocorrem durante 

o atendimento aos pacientes. A informação sendo levada ao usuário pode despertar sua 

preocupação com as condições de segurança nos hospitais, nas clínicas e nos postos de 

atendimento, mas, ao mesmo tempo, pode cooptá-lo a aderir à vigilância de práticas 

seguras. O envolvimento do paciente e da família é uma das estratégias proposta pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em busca de um cuidado seguro nos serviços de 

saúde. 
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As tipologias de Eventos Adversos (EAs) mais frequentes foram aquelas 

relacionadas com o medicamento (nas diferentes fases do circuito do medicamento, desde 

a prescrição até a administração), a cirurgia (por exemplo, cirurgia no local errado, 

deiscência), as infecções, os danos por quedas, as úlceras por pressão e o atraso ou a falha 

no diagnóstico ou no tratamento. 

Na última década, começaram a ser dados os primeiros passos no sentido de reunir 

todo o conjunto de evidências de vários estudos realizados no campo dos cuidados 

primários, com o objetivo de definir prioridades a partir da frequência e das tipologias dos 

erros e dos EAs14.  

A identificação e compreensão dos EAs (sua frequência, tipologia e impacto), o 

conhecimento sobre os principais fatores que estão em sua origem bem como a 

implementação de um sistema de notificação (que permite o registro, a classificação e a 

investigação das causas que estiveram subjacentes a essas ocorrências) constituem, nos 

dias de hoje, uma parte fundamental do processo, mais amplo, de avaliação e melhoria 

contínua da segurança do paciente e da qualidade em saúde14. 

A Organização Mundial de Saúde e a Joint Comission International (JCI) surgiram 

com as “Soluções de Segurança do Paciente” (Patient Safety Solutions) que pretendem ser 

um apoio para a sistematização de medidas preventivas e a implantação de políticas em 

áreas identificadas como problemáticas na segurança do paciente15.  

A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade dos 

estabelecimentos de saúde, que consiste em um sistema de verificação de caráter 

voluntário em sua contratação, para determinar a conformidade com um conjunto de 

padrões, consistindo, assim, em um processo de avaliação dos recursos institucionais (as 

estruturas, os processos de cuidados e os resultados obtidos).  O processo de acreditação 

inclui exigência de que os estabelecimentos de saúde atuem em conformidade com os 

requisitos técnicos e legais e tenham seu licenciamento revalidado pela vigilância sanitária. 

Existem três instituições atuando como acreditadoras no Brasil: a Organização Nacional de 

Acreditação, a Joint Commission Internacional, representada pelo Consórcio Brasileiro de 

Acreditação, e a Canadian Council on Healthcare Services Acreditation, representada pelo 

Instituto Qualisa de Gestão14-15. 

 Com o foco na qualidade e segurança do paciente, as instituições buscam oferecer 

serviços com qualidade e livre de riscos. Em 1918, a auditoria, no âmbito da saúde, surgiu 
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por meio do médico George Gray Ward, nos Estados Unidos, onde era estudada a 

qualidade da assistência pela verificação dos prontuários. A auditoria é originária da 

contabilidade e é estendida como uma prática analítica e pericial. O processo de auditar na 

saúde visa otimizar os recursos financeiros, possibilitando avaliar as ações de saúde16. A 

auditoria é fundamental para garantir o direito à saúde, principalmente porque foca a 

avaliação da qualidade das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. A auditoria 

nasce com a finalidade de avaliar questões financeiras e também com os pacientes. 

No fim da década de 80, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

estabeleceu uma série de padrões quanto aos serviços hospitalares para a América Latina, 

com o intuito de melhorar os serviços dos hospitais e ter parâmetro para promover o 

aperfeiçoamento deste setor. O Brasil, desde 1995, vem investindo no desenvolvimento do 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, lançando, em 1998, a primeira edição do 

Manual de Acreditação Hospitalar17-18.
 

 

A auditoria tornou-se uma ferramenta fundamental para a avaliação da qualidade da 

assistência à saúde, servindo como instrumento de gestão e colaborando para a alocação e 

a utilização adequada dos recursos. 

A introdução da auditoria na área da saúde se deu no início do século XX, como 

uma ferramenta de verificação da qualidade da assistência, por meio da análise de registros 

em prontuários. Atualmente, é utilizada como forma de controle e regulação da utilização 

dos recursos financeiros e a prestação de serviços à saúde, direcionada para o controle dos 

custos, garantindo qualidade da assistência à saúde no âmbito privado e público18.   

 A temática da Auditoria em Enfermagem é da maior relevância tanto para a 

academia como a praticada Enfermagem19, sendo um assunto que vem ganhando cada vez 

mais seu espaço na atuação do enfermeiro, explorando, propondo, expondo ideias e 

conteúdos a caminho da formulação de novos conceitos, práticas e dimensões no cenário 

da organização dos serviços de Enfermagem para sua qualidade e eficácia. 

A auditoria de Enfermagem avalia a qualidade da assistência da Enfermagem por 

meio dos registros contidos nos prontuários dos pacientes. Este é um processo de avaliação 

sistemática e formal de uma atividade, feito por pessoas não envolvidas diretamente em 

sua execução, com o objetivo de analisar se tal atividade está de acordo com o proposto20. 

 A qualidade dos profissionais de Enfermagem exige uma constante atualização dos 

assuntos que interferem no seu trabalho, e a auditoria é um dos principais temas que ajuda 
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a qualidade da produtividade do enfermeiro. 

O registro de informações acerca do paciente no prontuário é o principal meio de 

comunicação entre os membros da equipe de saúde, sendo também muito importante na 

avaliação da assistência prestada, já que constitui uma forma de legitimar o trabalho 

daquele que o executou, além de servir como um instrumento útil nas ações de ensino e 

pesquisa. Vale ressaltar que os registros do prontuário são importantes para a tomada de 

decisões referentes aos cuidados com o paciente e são úteis, ainda, para analisar seu estado 

geral, sua evolução e resposta ao tratamento. 

Figura 1 – Fatores críticos de segurança 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituição cenário da pesquisa, outubro 2016. 

 

2.2 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento e sua consequência natural, a velhice, continuam 
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sendo uma das preocupações da humanidade desde início da civilização. O envelhecimento 

(processo), a velhice (fase da vida) e o velho ou idoso (resultado final) constituem um 

conjunto, cujos componentes estão intimamente relacionados16. 

Não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um processo natural que ocorre 

ao longo de toda a experiência de vida do ser humano, por meio de escolhas e de 

circunstâncias. O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse 

fenômeno colaboram para a dificuldade de se pensarem políticas específicas para esse 

grupo. Ainda há os que pensam que se investe na infância e se gasta na velhice. Deve ser 

um compromisso de todo gestor em saúde compreender que, ainda que os custos de 

hospitalizações e cuidados prolongados sejam elevados na parcela idosa, também aí está se 

investindo na velhice.  

 

Quando o envelhecimento é aceito com um êxito, o aproveitamento da 

competência, da experiência e dos recursos humanos dos grupos mais 

velhos é assumido com naturalidade, como uma vantagem para o 

crescimento de sociedades humanas maduras e plenamente 

integradas20:1267. 

 

Envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de 

dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades. É importante 

acrescentar que muitos idosos brasileiros envelheceram e envelhecem apenas da falta de 

recursos e da falta de cuidados específicos de promoção e de prevenção à saúde.  Entre 

esses, estão os idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, os analfabetos, os sequelados 

de trabalho, os amputados por arteriopatias, os hemiplégicos e os idosos com síndrome 

demenciais. Para eles, também é preciso achar respostas e ter ações específicas. 

Nos últimos 60 anos, o número absoluto de pessoas com 60 anos ou mais de idade 

aumentou nove vezes21. Não só a população brasileira está envelhecendo mas também a 

proporção da população “mais idosa”, ou seja, a população de 80 anos ou mais de idade 

também está aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio grupo. Isto 

significa dizer que a população idosa também está envelhecendo22. Em 2000, esse 

segmento representou 12,6% do total da população idosa brasileira. Isto leva a uma 

heterogeneidade do segmento do idoso brasileiro, havendo no grupo pessoas em pleno 

vigor físico e mental e outras em situação de maior vulnerabilidade23. O envelhecimento é 

também uma questão de gênero. Cinquenta e cinco por cento da população idosa é formada 
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por mulheres. Essa proporção do contingente feminino é tanto mais expressiva quanto mais 

idoso for o segmento. Essa predominação feminina se dá em zonas urbanas. Nas rurais, 

predominam os homens, o que pode resultar em isolamento e abandono dessas pessoas22-24. 

 O envelhecimento populacional desafia a habilidade de produzir políticas de saúde 

que respondam às necessidades das pessoas idosas. A proporção de usuários idosos de 

todos os serviços prestados tende a ser cada vez maior, quer pelo maior acesso às 

informações do referido grupo etário, quer pelo seu expressivo aumento relativo e absoluto 

na população brasileira. Além disso, os idosos diferem de acordo com a sua história de 

vida, com seu grau de independência funcional e com a demanda por serviços mais ou 

menos específicos. Todos necessitam, contudo, de uma avaliação pautada no conhecimento 

do processo de envelhecimento e de suas peculiaridades e adaptada à realidade 

sociocultural em que estão inseridos. Faz-se, portanto, necessário que os serviços que 

prestam atendimento ao idoso respondam às necessidades específicas e distingam-se pela 

natureza da intensidade dos serviços que ofereçem.   

No ano 2000, a população idosa no Brasil configurava um contingente de quase 15 

milhões, correspondente a 8,6% da população total, conforme dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda segundo o instituto, as projeções para 2020 

indicam que esta população poderá ultrapassar 30 milhões de pessoas, representando cerca 

de 13% da população total25. 

 O envelhecimento populacional não é fenômeno observado apenas no Brasil: é 

mundial. Em 1950, o mundo possuía aproximadamente 204 milhões de idosos. Em 1998, 

esse número passou para 579 milhões – crescimento de cerca de oito milhões de 

idosos/ano. As projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.900 milhões 

de pessoas, equivalente ao da população infantil de 0 a 14 anos25.  

O idoso é um ser vulnerável não apenas no aspecto biológico mas também no 

aspecto social decorrente das diversas situações cotidianamente vivenciadas e relacionadas 

a questões culturais, econômicas e políticas. O cuidado a qualquer pessoa exige 

conhecimentos e ações pautadas em valores éticos26. 

Nesse sentido, o cuidado integralizado deve ser uma realidade no atendimento do 

idoso, utilizando uma abordagem individual centrada na pessoa, e não na doença, 

considerando o idoso como participante ativo no controle e no tratamento da saúde. 

A hospitalização é um momento de estresse para o indivíduo, em especial para a 
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população idosa. O ambiente hospitalar é considerado um local tenso, sombrio, triste e 

desalentador. Os pacientes sentem-se desgastados pelos procedimentos e pelas 

manipulações27. 

Para o idoso, o momento de hospitalização é uma ruptura, afastando-o de seu 

ambiente familiar, do convívio social. Tal ruptura acarreta sofrimento, que pode levar ao 

comprometimento de sua saúde psíquica, causado pelo afastamento de pessoas 

significantes do seu universo pessoal. 

O momento da hospitalização é uma oportunidade ímpar para que a equipe de 

Enfermagem coloque em prática seu potencial de cuidado, ajudando o idoso a adaptar-se a 

essa nova situação. Cabe destacar que, para se desenvolver esse cuidado, que é chamado de 

cuidado humanístico, é necessário que o enfermeiro tenha sensibilidade, intuição, 

reciprocidade e envolvimento autêntico na relação entre as pessoas, além da 

intersubjetividade, compreensão e empatia. O cuidado de Enfermagem é ajustar a 

assistência à singularidade de cada pessoa, e não as etapas prescritas nos protocolos 

assistenciais28.                  

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio da Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/9021.  

A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, 

assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do SUS (Lei n.º 8.842/94 e Decreto n.º 1.948/96)29. 

Dentre as finalidades da lei, está o artigo 1º que afirma que 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem por objetivo recuperar, 

manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde30:3.  
 

É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiro com 60 anos ou mais de 

idade.  
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Em 1999, a Portaria Ministerial n.º 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do 

Idoso, a qual determina que os órgãos e as entidades do Ministério da Saúde relacionados 

ao tema promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e atividades na 

conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas31. Essa política assume 

que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, 

isto é, perda das habilidades físicas e mentais necessárias para realização de atividades 

básicas e instrumentais da vida diária31.  

 A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumentos para a conquista de 

direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da Família que revela a presença de 

idosos e famílias frágeis e em situação de grande vulnerabilidade social e a inserção ainda 

incipiente das Redes Estatuais de Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a 

readequação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). 

Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria n.º 399/GM, o 

documento das Diretrizes do Pacto pela saúde que contempla o Pacto pela vida. Neste 

documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas entre as 

três esferas de governo, sendo apresentada uma série de ações que visam, em última 

instância, à implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à 

Saúde do Idoso30. 

Cabe destacar, por fim, que a organização da rede do SUS é fundamental para que 

as diretrizes dessa Política sejam plenamente alcançadas. Dessa maneira, torna-se 

imperiosa a revisão da Portaria n.º 702/GM, de 12 de abril de 2002, que cria os 

mecanismos de organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do 

Idoso, e a Portaria n.º 249/SAS, de 16 de abril de 2002, com posterior pactuação na 

Comissão Intergestores Tripartite32. 

A meta final deve ser uma atenção à saúde adequada e digna para os idosos e as 

idosas brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa que teve, por 

uma série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que 

impõem sérias limitações ao seu bem-estar. Envelhecimento populacional é definido como 

a mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do peso relativo das 

pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice33. 

No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade34. 
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Incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais não são 

consequências inevitáveis do envelhecimento. A prevalência da incapacidade aumenta com 

a idade, mas a idade sozinha não prediz incapacidade35. Mulheres, minorias e pessoas de 

baixo poder socioeconômico são particularmente vulneráveis36. Independentemente de sua 

etiologia, pessoas com incapacidade estão em maior risco para problemas de saúde e 

afins35. A presença de incapacidade é um ônus para o indivíduo, para a família, para o 

sistema de saúde e para a sociedade37. 

Estudos brasileiros de base populacional em idosos apontam a existência de 

incapacidade entre idosos em cifras que variam de 2 a 45% dos idosos38-39, dependendo da 

idade e do sexo. Assim, torna-se imprescindível incluir a condição funcional ao se 

formularem políticas para a saúde dos idosos e responder, prioritariamente, às pessoas 

idosas que já apresentam alta dependência.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa apresentada tem algumas diretrizes 

que são:  

• Promoção de envelhecimento ativo e saudável; 

• Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

• Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

• Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; 

• Estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social; 

• Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 

saúde da pessoa idosa; 

• Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

• Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa; 

• Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

2.4 GESTÃO DE RISCO E QUEDA  

 

A gestão de riscos é o processo de identificação, avaliação, análise e gestão de 

todos os riscos e incidentes, em todos os níveis da organização, e a reunião dos resultados a 
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um nível corporativo, facilitando a definição de prioridades e a melhoria da tomada de 

decisão, a fim de se alcançar o equilíbrio ideal do risco, benefício e custo3. 

O risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e um dano e a gravidade de 

tal dano. O Gerenciamento de Riscos, por sua vez, é a tomada de decisões relativas aos 

riscos ou à ação para a redução das consequências ou probabilidade de ocorrência40. 

É no sentido de minimizar os riscos potenciais de eventos adversos que se faz 

necessário conhecer e controlar esses riscos, que são fontes de danos no ambiente 

hospitalar. Quando um evento adverso ocorre neste ambiente, a organização sofre 

consideravelmente todas as consequências a ele relacionadas. São consequências sociais, 

econômicas ou materiais. A mais grave delas é a perda da vida humana40. 

Mais recentemente, por meio da Anvisa, o Gerenciamento de Risco passou a ser 

uma exigência desta agência aos estabelecimentos de saúde, pois requer que o mesmo 

possua uma sistemática de monitorização e gerenciamento de risco das tecnologias em 

saúde, visando à redução e minimização da ocorrência dos eventos adversos. Além disso, 

devem-se notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos e as queixas 

técnicas envolvendo as tecnologias em saúde40. 

O principal objetivo da política de gerenciamento de risco é monitorar a 

assertividade do trabalho utilizando como parâmetro a possibilidade ou ocorrência de tais 

situações adversas, que são muitas, tais como: erro na administração de medicamentos, 

extravasamento de quimioterápico, úlcera por pressão, quedas, acidente de trabalho, 

infecção hospitalar, diagnóstico errado, dentre várias outras40. 
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Figura 2 - Gerenciamento de risco - Frentes de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, novembro 2016. 

 

O conceito de gestão de risco surgiu nos Estados Unidos, na década de 50, em 

resposta ao crescente aumento no número e na complexidade dos riscos aos quais as 

empresas estavam expostas. Na saúde, ele se incorporou há cerca de 30 anos, também nos 

Estados Unidos, devido à evolução no grau de complexidade dos hospitais e das empresas 

de saúde, como bancos de sangue, consultórios, laboratórios, entre outros, apresentando 

objetivos comuns, que é proteger as organizações de saúde contra perdas41. No Brasil, as 

ações de gestão de riscos começaram a ser instituídas em 2001, pela Anvisa, por meio da 

criação da Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, estimulando os hospitais a notificar os 

eventos adversos relacionados a produtos para a saúde e fomentando a auto- identificação 

dos riscos hospitalares, a análise da causa da ocorrência e as providências para a correção 

de falhas nos processos. Na época, constituiu-se em um novo programa de qualidade na 

prática dos trabalhadores de saúde e, desde então, com a inserção cada vez maior de novas 

tecnologias nesta área, as organizações vêm consolidando as práticas de gestão de risco no 
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intuito de dar maior segurança às ações realizadas40. 

Por todas as suas características, a gestão de riscos auxilia os tomadores de decisão 

a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir entre formas alternativas de ação. 

É interativa e capaz de reagir a mudanças, pois, na medida em que acontecem eventos, o 

contexto e o conhecimento modificam-se, o monitoramento e a análise crítica são 

realizados, novos riscos podem surgir, alguns podem se modificar e outros desaparecer. 

Porém, para ser eficaz, convém que seja sistemática, pertinente, eficaz e eficiente, e que o 

processo de gestão de riscos se torne parte integrante desses processos organizacionais, 

alinhado ao planejamento estratégico da instituição42.  

Assegurar a gestão de risco como um elemento fundamental do papel do 

enfermeiro, a fim de promover a saúde e a segurança dos membros da equipe e dos 

pacientes. Para isso, deve-se garantir que os enfermeiros recebam a educação necessária, o 

que permitirá a eles incorporar a gestão de risco no seu cotidiano de trabalho, incentivando 

outros a se envolverem com tal prática43.  

O sucesso da gestão de riscos irá depender da eficácia da estrutura de gestão, que 

fornece os fundamentos e os arranjos que permitirão incorporar a gestão de riscos em toda 

a organização, e assegura que a informação sobre riscos proveniente deste processo seja 

adequadamente reportada e utilizada com base para a tomada de decisões42.  

A adoção de metodologias de análise de riscos, além da existência de um comitê de 

segurança do paciente formado por uma equipe multidisciplinar e do estudo dos erros para 

evitar sua repetição, pode ser uma estratégia relevante e eficaz para prevenção dos eventos 

adversos. Diante disso, é válido que se incorporem ferramentas capazes de auxiliar a 

investigação44.  

Um grande problema encontrado nas instituições de saúde tem sido a 

subnotificação dos incidentes, impedindo a avaliação e a discussão das causas que 

propiciaram a sua ocorrência e as consequências para os profissionais, pacientes e 

familiares. Isso dificulta a ação dos gestores na realização do planejamento e 

desenvolvimento de estratégias organizacionais voltadas para a adoção de práticas mais 

seguras, minimização dos eventos adversos e melhoria da assistência, o que coloca em 

risco a segurança dos pacientes45.        

A comunicação e a informação são imprescindíveis para que haja uma gestão do 

risco em serviço de saúde, pois, somente a partir do conhecimento da ocorrência de 
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eventos adversos, é possível a identificação de padrões e semelhanças entre os casos e suas 

principais fontes de risco que propiciam a ocorrência de dano aos pacientes46.        

Neste sentido, a prevenção de queda é uma extensão da gestão de risco e a sexta 

meta Internacional de Segurança do Paciente, assim podendo ser definida como um evento 

caracterizado pela descida abrupta do corpo para um nível inferior ao que se encontra, 

como o solo ou pavimento47. As quedas são um evento traumático, multifatorial e 

habitualmente involuntário e inesperado, acarretando consequências para indivíduo, 

familiares, profissionais, instituições de saúde, de forma a maximizar a efetividade da 

prevenção de quedas nos pacientes com elevado risco, e assim torna-se premente 

identificar as causas que contribuem para esse incidente48. De modo a maximizar a 

efetividade da prevenção de quedas nos pacientes com elevado risco, torna-se premente 

identificar as causas que contribuem para esses fatores. Sabe-se que, na origem das quedas, 

estão múltiplos fatores (causa multifatorial) e, por uma questão de sistematizar e agrupar 

esses fatores, vários autores os classificam em dois grandes grupos: intrínsecos e 

extrínsecos49.  

Os fatores intrínsecos, também conhecidos por fatores individuais, incluem 

alterações fisiológicas relacionadas com o avançar da idade, as patologias e os efeitos 

causados pelo uso de fármacos49. 

As alterações fisiológicas relacionadas com o próprio envelhecimento incluem 

alterações da visão e audição, distúrbios vestibulares, transformações em nível dos reflexos 

posturais, flexibilidade, diminuição da capacidade funcional, deformidades ósseas, 

deformidades nos pés, distúrbios proprioceptivos, diminuição da sensibilidade dos 

barorreceptores à hipotensão postural, sedentarismo, distúrbios musculoesqueléticos, 

marcha enfraquecida, aumento da incidência de condições patológicas49. 

No que se refere às patologias mais frequentes, predisponentes de quedas, é 

possível enumerar as doenças do foro cardíaco (doenças cardíacas), osteoarticulares, 

respiratórias, psiquiátricas, geniturinárias, endocrinometabólicas, neurológicas, demências, 

défice cognitivo e estado de saúde atual, como desidratação, hipoglicemia, défice 

nutricional49.    

O uso de fármaco é também apontado (indicado) como um fator relevante para a 

ocorrência de queda. Desta forma, múltiplos grupos de medicamentos são mencionados 

como responsáveis pelo aumento do risco de queda, como os diuréticos, hipotensores, 
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vasodilatores, nitratos, digitálicos, laxantes, opióides, hipoglicemiantes, hipnóticos, 

sedativos, ansiolíticos, analgésicos. A medicação múltipla, superior a quatro medicamentos 

por indivíduo, é igualmente referida como um fator importante no aumento do risco de 

queda49.   

Os fatores externos referem-se aos perigos ambientais existentes nas unidades, em 

particular, e ao hospital, em geral. Infelizmente, as unidades hospitalares foram projetadas 

em função da necessidade dos funcionários, em detrimento da segurança do paciente. 

Assim, as múltiplas áreas que contribuem para o aumento do risco incluem: 

• Corrimão: inexistência desses no quarto e na casa de banho, no banheiro e no 

percurso para eles; 

• Pavimento: superfícies escorregadias, escadas, presença de cabos; 

• Cama, cadeiras e dispositivos de apoio à marcha: inadequados, desajustados aos 

pacientes, sem grades, destravadas; 

• Campainha de chamada: fora do alcance do paciente; 

• Suporte de soros: inapropriado em altura e mobilidade; 

• Iluminação: pouca luminosidade; 

• Vestuário: pouco apropriado; 

• Calçado: escorregadio; 

• Mobiliário: design pouco apropriado ao ambiente hospitalar. 

As consequências decorrentes de uma queda podem ser divididas em três grandes 

grupos: físicas, psicológicas e sociais50. Nas consequências físicas, todas as lesões são 

diretamente causadas pelo traumatismo, como feridas, escoriações, hematomas, equimoses, 

edemas, fraturas, contusões, hemorragias, traumatismos cranioencefálico e morte. No que 

diz respeito às consequências psicológicas, referem-se ao medo de voltar a cair, à 

ansiedade, à depressão, à perda de autoestima, ao isolamento, ao sedentarismo, à 

dependência. Este tipo de consequência resulta no declínio progressivo da atividade e, por 

vezes, em institucionalização. Em relação às consequências sociais, estão relacionadas com 

o aumento de custos com recursos humanos e técnicos, devido em parte ao aumento do 

tempo de internação e à necessidade de ajuda, por diminuição da autonomia51.  

De acordo com National Patient Safety Agency (NPSA), é possível refletir que, 

além dos custos humanos, existem ainda outros custos relacionados com o aumento de 

recursos materiais e profissionais. As consequências de uma queda não são apenas vividas 
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pelo paciente mas também pelos seus familiares, cuidadores e pelos profissionais de saúde, 

causando, por vezes, neles sentimentos de culpabilidade e ansiedade50.  

A gravidade do incidente pode ser ainda classificada em diferentes graus, é possível 

classificar da seguinte forma: 

1) Sem lesão ou prejuízo: quando não ocorreu qualquer dano físico para o 

paciente; 

2) Lesão leve: quando resulta em dano ou ferimento que requer primeiros 

socorros, tratamento menor, observação ou medicação extra; 

3) Lesão moderada: quando resulta em tratamento em ambulatório, algum tipo de 

cirurgia, ou internação prolongada no hospital; 

4) Lesão severa: quando causa lesão permanente, como dano cerebral, resultando 

em diferentes incapacidades; 

5) Morte: quando a morte é causa direta da queda. 

As intervenções multidimensionais (alinhadas) podem reduzir o risco de queda em 

até 30%52. Cada paciente é único, seu plano preventivo deve ser individualizado, de acordo 

com suas necessidades, traduzindo um equilíbrio entre as ações preventivas e sua 

independência, privacidade, dignidade e reabilitação. A prevenção deve iniciar-se com a 

avaliação do paciente dos seus fatores de risco, e existem diversos instrumentos possíveis 

para avaliar o risco de queda49. 

Estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países 

desenvolvidos variou entre três e cinco quedas por 1.000 pacientes-dia53. Segundo os 

autores, as quedas não se distribuem uniformemente nos hospitais, sendo mais frequentes 

nas unidades com concentração de pacientes idosos, na neurologia e na reabilitação. 

Com relação aos fatores ambientais e organizacionais, podem ser citados: pisos 

desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira, insuficiência e 

inadequação dos recursos humanos52. 

As intervenções com multicomponentes tendem a ser mais efetivas na prevenção 

de quedas. Fazem parte dessas intervenções52: 

• Avaliação do risco de queda; 

• Identificação do paciente com risco com a sinalização à beira do leito ou 

pulseira; 

• Agendamento dos cuidados de higiene pessoal; 
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• Revisão periódica da medicação; 

• Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes; 

• Educação dos pacientes e dos profissionais; 

• Revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. 

Quanto maior for o número de pessoal de Enfermagem, ou horas de Enfermagem 

por paciente, menor será o número de quedas entre os pacientes. Maiores taxas de quedas 

foram associadas com menores números de horas de Enfermagem por paciente por dia. 

Estudo brasileiro evidenciou que, à medida que se atribuem mais pacientes para a equipe 

de Enfermagem nas 24 horas, aumenta-se a incidência de quedas do leito entre os pacientes 

atendidos54. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vem estimulando atividades 

com foco na segurança do paciente e na qualidade em serviços de saúde do país, com o 

intuito de aumentar a adesão às boas práticas. 

Para estimular a participação do paciente e seus familiares no processo do cuidado, 

é muito importante a disponibilização de documentos apropriados que sejam capazes de 

instrumentalizá-los neste sentido. Promover uma relação aberta e honesta entre os 

profissionais e o paciente criará espaço para o diálogo e os mecanismos eficazes para a 

construção de um sistema de atenção à saúde com maior segurança.   

   

 2.5 CULTURA JUSTA 

  

A "cultura justa" refere-se a uma forma de pensar a segurança que promove um 

questionamento à atitude, é resistente à complacência, está comprometida com a 

excelência e fomenta, ao mesmo tempo, a responsabilidade pessoal e autoregulação das 

instituições em matéria de segurança55. 

A "Just" cultura de segurança, então, é tanto de atitude, quanto estrutural, 

relacionando-se tanto indivíduos como organizações. Atitudes pessoais e estilo corporativo 

podem ativar ou facilitar os atos inseguros e condições que são os precursores de acidentes 

e incidentes. Ela requer a identificação não só ativamente das questões de segurança, mas 

responder com ação apropriada55. 

Os avanços na segurança do paciente, especialmente quando envolve a gestão do 

erro humano, depende de nossa capacidade coletiva para aprender com os erros se eles são 
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quase acidentes ou erros que resultam em dano real para um paciente. Para promover uma 

cultura na qual aprendemos com os nossos erros, as organizações devem reavaliar o quão 

seu sistema disciplinar encaixa no processo qualidade/segurança. Por meio das lições dos 

nossos erros diários, é que nós podemos projetar nosso ambiente de trabalho a ser menos 

propenso a erros.  

Uma cultura justa significa uma Cultura Responsável e, para isso necessita de um 

conjunto de competências de gestão e ferramentas que tornem isso possível. Todo 

colaborador faz parte ativa do plano e das soluções das empresas55.    

Todos erram, independentemente de grau de treinamento ou graduação, pois errar é 

inerente a qualquer atividade. Os erros ocorrem a todo momento, mas o dano, não. Os erros 

podem ocorrer nas diversas fases de uma atividade e, na maioria das vezes, não é um fato 

isolado. 

    O problema é raramente a falha de um indivíduo; a culpa é do sistema, com isso a 

solução não é mudar as pessoas. Entender por que e como os profissionais agem de forma 

equivocada é uma oportunidade de aprendizado, por isso sempre devemos investigar 

qualquer tipo de erro. A cultura de segurança busca entender a dinâmica das falhas e não 

apenas encontrar culpados, mesmo que haja.    

Uma cultura apenas visa criar um ambiente que encoraja os indivíduos a relatar 

erros para que os precursores de erro possam ser melhor compreendidos, a fim de corrigir 

os problemas de sistema. Praticantes individuais não devem ser responsabilizados por 

falhas do sistema sobre as quais eles não têm controle. Em uma cultura justa, os indivíduos 

estão aprendendo continuamente, projetando sistemas seguros e gerenciando as escolhas 

comportamentais. Os eventos não são coisas para serem fixos, mas oportunidades para 

melhorar a compreensão do sistema. 

A instituição que adota a cultura justa avalia o risco diário inerente à sua 

organização e trabalha para a máxima confiabilidade a fim de evitar futuros eventos 

adversos, melhorando incansavelmente tanto na concepção do sistema quanto na qualidade 

do comportamento coletivo de escolhas. Uma cultura apenas promove um ambiente no 

qual os funcionários têm fome de conhecimento e avidamente procuram compreender o 

risco, tanto em a nível individual como em organizacional. O foco não é a culpa, mas a 

transparência55.    

Há quatro tipos de comportamentos que podem resultar em atos inseguros, são eles: 
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A. Erro Humano 

Erro humano é um rótulo social e pode ser caracterizado, quando há um consenso 

geral de que o indivíduo deveria ter feito diferente do que fez. No curso de que a conduta 

inadvertidamente causa ou pode causar um resultado indesejável, o indivíduo é rotulado 

como tendo cometido um erro. 

O erro humano é um termo que usamos para descrever o nosso comportamento 

cotidiano – o limiar para o comportamento rotulado “erro humano” é muito baixo – 

cometemos erros todos os dias com consequências geralmente mínimas. Na profissão de 

cuidados de saúde, fazemos outros tipos similares de erros, talvez não com a frequência 

daqueles em nossas horas de folga do trabalho, mas, muitas vezes, com mais potencial para 

consequências terríveis. Nós usamos termos como erro, deslizamento e lapso que 

basicamente contam a mesma história – algo que deveria ter sido feito diferente do que 

realizado e, inadvertidamente, causou um resultado indesejável. Quando um médico 

prescreve a dosagem errada, nós provavelmente vamos rotular sua ação como um erro 

humano. Entendemos que o médico não tinha a intenção do erro ou resultado indesejável, 

embora as consequências são potencialmente fatais56.  

B. Negligência 

A negligência pelo menos no nosso diálogo social, é subjetivamente mais culpado 

do que o erro humano. Negligência, como um termo legal, surge tanto no sistema civil 

(responsabilidade civil) quanto no sistema criminal de saúde. O termo negligência 

geralmente é utilizado quando um indivíduo foi prejudicado pelo serviço de saúde. Um 

princípio básico do direito comum é que aquele que é negligente deve pagar pelos danos 

resultantes. Na maioria dos estados, a negligência é definida como falha em exercer a 

habilidade, o cuidado e a aprendizagem esperados de uma saúde razoavelmente prudente, 

provedor de cuidados57. 

C. Imprudência      

A conduta imprudente, alternativamente referida como negligência como grave, 

envolve um grau mais elevado de culpabilidade do que a negligência. A conduta 

imprudente, na responsabilidade dos sistemas tanto civil quanto criminal envolve 

desconsideração consciente do risco. 

A conduta imprudente difere da negligência, pois a imprudência é um desrespeito 

consciente de um risco visível e significativo. 
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  Para a maioria de nós, o termo “imprudente” conota um grau muito mais elevado de 

culpabilidade do que o mero erro humano58. 

D. Violação Intencional da Regra 

A maioria das regras, dos procedimentos e dos deveres vai exigir ou proibir um 

comportamento específico. A violação intencional da regra ocorre quando um indivíduo 

opta por conscientemente violar uma regra enquanto ele está executando uma tarefa. Este 

conceito não está necessariamente relacionado com a tomada de riscos, mas apenas mostra 

que um indivíduo sabia que estava violando uma regra, procedimento ou dever no decurso 

da execução de uma tarefa.       

Podemos aprender com os atos inseguros quando o primeiro objetivo de qualquer 

gestor é melhorar a segurança e produção. Qualquer evento relacionado à segurança, 

especialmente humano ou erros de organização, deve ser considerado como uma 

oportunidade valiosa para aprimorar o processo por meio do retorno de experiência e lições 

aprendidas. Fracassos e “incidentes” são considerados por organizações com boas culturas 

de segurança como ensinamentos que podem ser utilizados para evitar eventos mais 

graves59.   

 

2.6 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE 

 

O termo Tecnologia da Informação (TI) serve para designar o conjunto de recursos 

tecnológicos e computacionais para a geração e o uso da informação, fundamentada em 

componentes, tais como: hardware (dispositivos e periféricos), software e seus recursos, 

sistemas de telecomunicações e gestão de dados e informações. Uma vez que se vivencia 

na “era da informação”, a tecnologia da informação tornou-se uma parte natural da vida 

cotidiana. O termo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) refere-se ao conjunto 

de tecnologias que permitem o acesso à informação por meio do uso de telecomunicação. 

Esta, por sua vez, é a transmissão de sinais a longas distâncias, por exemplo, pela internet e 

pelas redes de telefonia celular60.  

A informação representa um recurso de vital importância para o sucesso das 

organizações, pois uma organização será mais competitiva quanto mais se destacar na 

exploração e no uso da informação para geração de conhecimento e mais souber aplicá-lo 

para desenvolver novas oportunidades de negócios61.  
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      A tecnologia de Informação tem sido um dos maiores impulsionadores desse 

processo de mudança. Desde a informatização das empresas integrando suas áreas internas, 

passando por redes de clientes e fornecedores, até as tecnologias de ponta, como utilização 

de equipamentos sem fio, telemedicina, prontuários eletrônicos, entre outros, vêm 

acelerando cada vez mais esse setor, de uma forma nunca observada anteriormente62.  

        O gerenciamento da informação em setores hospitalares e áreas afins é um 

componente essencial no processo de prestação de cuidados ao paciente. O problema com 

o gerenciamento da informação tem sido ainda mais dificultado devido a um exponencial 

aumento na quantidade de dados a serem gerenciados, no número de profissionais que 

controlam os processos e nas demandas para acesso em tempo real. O custo para lidar com 

a informação nos hospitais também tem representado o principal fator para o uso de 

computadores, na tentativa de fornecer mais dados com menor custo63.       

         Nos ambientes hospitalares, é frequente que se encontrem centenas de aplicações 

diferentes e que, além disso, os softwares de informatização hospitalar sejam geralmente 

complexos, de alto custo e de difícil desenvolvimento e implementação. Assim, faz-se 

necessário um posicionamento estratégico das organizações da área de saúde para o 

tratamento dos recursos informacionais, bem como a escolha de uma ferramenta de 

Tecnologia de Informação capaz de trazer os benefícios esperados para essas organizações.    

           O uso da TIC vem transformando o cotidiano das atividades humanas, sendo que, na 

década de 70, o foco esteve sobre os serviços bancários; na década de 80, sobre os 

processos industriais; e, desde o final da década de 90 e início dos anos de 2000, a atenção 

voltou-se principalmente para a área da Saúde64. A inserção da TI e da TIC no universo da 

atenção à saúde tem conduzido a mudanças de métodos e processos.  

            A Tecnologia da Informação e Comunicação na saúde é um tema atual e presente 

em nosso cotidiano nos diversos domínios de conhecimento na sociedade. Nas últimas 

décadas, temos presenciado um processo de transformação e de inovação tecnológica sem 

procedentes na área da saúde. A utilização de tecnologias de informação e comunicação no 

campo da saúde constitui-se como um elemento essencial para a promoção de modos de 

relacionamento mais seguros, acessíveis e eficientes com os cuidados64. 

A introdução de novas tecnologias da informação e da comunicação desempenha 

um papel preponderante, pois reduzir custos e aumentar a eficiência é uma busca constante 

das instituições hospitalares, e essa combinação pode ser uma questão de sobrevivência    
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Começamos a presenciar o advento de registros eletrônicos da saúde em muitos 

países. Além disso, os sistemas de informação estão sendo amplamente usados na saúde da 

população e nas atividades da saúde pública relacionadas à prevenção e promoção da 

saúde, ao controle de doenças, à vigilância e ao monitoramento63.  

A chegada da TIC dentro dos hospitais causou de fato uma grande revolução 

tecnológica de processos e procedimentos administrativos e assistenciais. Oferecer um 

atendimento qualificado ao paciente, ter maior precisão no diagnóstico, aumentando sua 

expectativa de vida e administrar as informações geradas dentro das instituições são, sem 

dúvida, fatores motivadores que movimentam a TIC dentro do setor de saúde.  

O sistema de informação e comunicação na saúde, possui ferramentas 

personalizadas para os pacientes, tais como: o registro eletrônico, a telemedicina e todo um 

conjunto de instrumentos de base tecnológica desenhadas para a prevenção, diagnóstico, 

tratamento, monitoramento e gestão da saúde do paciente. Estes registros permitem que os 

profissionais de saúde tenham em tempo útil e com segurança todas as informações de 

caráter pessoal e médico dos pacientes, que facilitem a avaliação, o tratamento e a 

prescrição médica.   

A informação é uma ferramenta poderosa para uma organização, pois, por meio 

dela, pode-se ter o domínio dos diversos parâmetros que regem a sua dinâmica. Nos 

sistemas empresariais, a informação é reconhecida como o recurso mais importante para 

tomada de decisões, sendo necessário haver uma malha de informações abrangendo 

diversos aspectos técnico-científicos, administrativos, mercadológicos, econômicos, legais, 

ambientais e políticos65. 

Hospitais são organizações complexas e com os mais diversos processos e 

procedimentos nos setores administrativos e de assistência. Estes ambientes precisam estar 

integrados para maximizar a eficiência e precisão no atendimento de seus clientes.  

Contudo, todo o processo de implantação da TIC nos hospitais ocorre ainda 

paulatinamente, pois relacionar a tecnologia com o ato de cuidado e a assistência à saúde 

do paciente não é uma tarefa fácil para os desenvolvedores das soluções e dos 

equipamentos da TIC, tanto em diminuir o índice de erro na solução oferecida quanto a 

valores para adquirir, implantar e manter estas soluções. 

O uso da TIC por gestores da saúde tem se tornado cada vez mais importante. Este 

instrumento serve como fonte de informação sobre os indicadores do hospital, fornecendo 



 

42 

 

dados importantes sobre a instituição e apoiando o processo decisório e estratégico da 

gestão administrativa66.  

Em relação à implantação das soluções de TIC, é importante atentar-se ao 

gerenciamento da integração entre os profissionais da saúde e os recursos tecnológicos ali 

expostos. Pois, existe o fato da adaptação deste profissional com o recurso a ele 

apresentado. Neste cenário tecnológico, o profissional pode ou não apresentar interesse na 

aprendizagem e no conhecimento das ferramentas que o beneficiarão em suas atividades.   

Tratar as informações geradas nas instituições da saúde tem sido um grande desafio. 

Mas, ao mesmo tempo, é uma importante oportunidade comercial para o mercado de TIC. 

O desafio detectado por este mercado é interpretar a necessidade destas instituições, com 

alta complexidade e transformar esta variável em recursos tecnológicos que ajudem a 

melhoria do atendimento ao paciente. Atribui-se a necessidade do uso de recursos 

tecnológicos inteligentes e de sistemas integrados para a gestão da saúde. O setor de saúde 

demanda desenvolvimento de soluções de tecnologia específicas, atendendo às 

particularidades da área, e não simples adaptações de sistemas desenvolvidos para 

empresas e indústrias.  

Deste modo, a adoção de tecnologia de informação e comunicação na saúde se faz 

paralelamente aos processos descritos pela instituição, assim vinculando com a atenção 

integral à saúde. As tecnologias de informação da comunicação se relacionam à medida 

que surge a necessidade de implantá-la em favor da qualidade e segurança do paciente62. 

No âmbito deste projeto de Pesquisa, a produção de uma tecnologia de informação 

e comunicação tem por finalidade corroborar no sentido de aprimorar as técnicas de 

diagnóstico para aumentar a eficácia e reduzir custo das organizações de saúde. Neste 

sentido, faz-se necessário um posicionamento estratégico das instituições para o 

gerenciamento dos recursos informacionais, bem como a escolha de uma ferramenta de 

tecnologia da informação e comunicação capaz de trazer benefícios esperados para essas 

organizações no intuito de desempenhar um papel fundamental no cuidado do paciente62.  

Para o alcance do objetivo geral e responder os objetivos específicos descritos, 

foram realizados, estudo retrospectivo documental que proporcionou fundamentar as 

discussões conforme em anexo e criar em produto de tecnologia da informação com 

originalidade e autenticidade.      
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO                

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, de natureza qualiquantitativa, com 

abordagem baseada no método de estudo de caso.  

Comentando sobre a pesquisa qualitativa, trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 

ações a partir da realidade vivida e partilha com seus semelhantes67.   

A utilização da abordagem metodológica qualitativa foi utilizada por ser 

considerada esta a mais adequada para compreender as diversas esferas nas atividades de 

trabalho e interação, dos profissionais de saúde, objeto da investigação.  

Nos estudos quantitativos, os pesquisadores passam do ponto inicial (preposição da 

questão) ao ponto final (obtenção de uma resposta) em uma sequência de etapas bem linear 

e bastante regular. Os pesquisadores identificam as variáveis de interesse, desenvolvem 

definições conceituais e operacionais dessas variáveis e, depois, coletam dados relevantes 

do sujeito68. 

A abordagem quantitativa envolve uma progressão bastante linear das tarefas – os 

pesquisadores planejam as etapas com antecedência para maximizar a integridade do 

estudo e, depois, seguem essas etapas do modo mais rigoroso, buscando coletar os dados 

de alta qualidade, usando instrumentos de medição que se mostram precisos e válidos68.  

 

3.2 MÉTODO 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real. É usado para contribuir 

com o conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e 

políticos de eventos da vida real. A necessidade diferenciada dos estudos de caso surge 

para entender os fenômenos sociais complexos.  

No geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
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questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real69.  

O estudo de caso pode ser exploratório, descrito e explanatório e lida com uma 

ampla variedade de evidências – documentos, entrevistas e observações. Das aplicações 

pertinentes ao estudo de caso, identificamos: descrever uma intervenção e o contexto da 

vida real no qual ela ocorreu; e explorar as situações em que a intervenção sendo avaliada 

não possui um único e claro conjunto de resultados69. 

Em todas essas situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo 

de se compreenderem fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso permite 

uma investigação para se preservarem as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real. 

 

3.3 CENÁRIO 

 

O lócus de pesquisa do estudo foi um hospital privado no Município do Rio de 

Janeiro, localizado em bairro da zona sul, especializado no manejo clínico, cirúrgico nas 

doenças cardiovasculares de médio porte, de alta complexidade, possui 100 leitos, 

inaugurado em 1965, dispondo de unidades: emergência, clínica, coronariana, semi-

intensiva, intensiva, centro- cirúrgico com sala híbrida, para diagnóstico e intervenção e 

unidade pós-operatório. Possui selo de acreditação certificado pela Organização Nacional 

de Acreditação (ONA), Acreditattion Canadence Internacional (ACI) e pela Joint 

Comission Internacional (JCI) desde 2015, com a visão de ser referência absoluta em 

medicina de alta complexidade no Brasil e a missão de praticar medicina de alta 

complexidade por meio de atividades que, de forma sustentável, nos posicionem como 

referência. Considerando seu papel produtor de ensino e pesquisa clínica nas ciências da 

saúde, a instituição prima, entre outras coisas, por prestar um atendimento de qualidade e 

segurança ao paciente. A instituição possui comissão de óbito, prontuário, time da prática 

assistencial (TIPA), time de terapia intravenosa, Comissão de Controle Infecção Hospitalar 

(CCIH), existência de protocolos e rotinas, comissão de ética e pesquisa em saúde, 

gerenciamento de resíduo, grupo de gerenciamento de risco, núcleo de segurança do 

paciente, grupo de cuidados paliativos. Além disso, possui um canal de comunicação com 
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o cliente que se denomina de Centro de Atendimento Familiar (CAF). O corpo clínico de 

saúde do hospital é celetista, atua em regime de plantão 12x36h em escala diurna e 

noturna, com exceção do serviço de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. 

Há cursos e treinamentos, desenvolvidos tanto pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 

(IEP) da instituição quanto pelas unidades, por meio do serviço de educação permanente. 

Os indicadores de qualidade são considerados os índices e as taxas relacionadas à queda, 

delirium, retirada não planejada de cateter enteral, arterial e venoso, dentre outros 

específicos de cada unidade e estratégicos da instituição.  

 

3.4 PARTICIPANTES 

 

Em um levantamento realizado nas unidades para o desenrolar da pesquisa, consta 

uma totalidade de 23 enfermeiros que estavam no perfil dos critérios adotados. Critérios de 

Inclusão: enfermeiros dos setores: Unidade Clínica e Unidade Semi- intensiva e Coronária, 

ambos os sexos, que atuam no plantão diurno, noturno e rotinas. Critérios de Exclusão: 

enfermeiros licenciados, em gozo de férias e remanejados de outros setores. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os preceitos éticos para a realização deste estudo obedeceram à Resolução n.º 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Primeiramente, foi solicitada a autorização pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Departamento de Pesquisa Clínica da instituição 

para o desenvolvimento do estudo. De acordo com a Resolução nº 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, foram estabelecidos compromissos por parte 

do pesquisador junto com o diretor da unidade hospitalar. Houve dois pareceres de 

aprovação, um Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal Fluminense, via 

plataforma Brasil, registrado sob o nº. 951.588 e o outro do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Pró-Cardíaco, registrado sob o nº. 1.152.675. Foi garantido o anonimato dos 

sujeitos que aceitaram a participar do estudo, e sua desistência seria a qualquer tempo, sem 

ônus ou necessidade de justificativa. Além disso, os participantes da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice C), em linguagem 

acessível, de caráter voluntário e sem qualquer forma de remuneração. Foi ressalvado que 
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não haveria ônus para a instituição e não dependeria de financiamento de terceiros.  

Apresentou riscos mínimos se considerarmos que, ao responder às questões 

levantadas, poderiam ocasionar sentimentos de descontentamentos com as ações e os 

acontecimentos do cotidiano, entendendo que tais situações não comprometem a segurança 

dos mesmos; pelo contrário, oportunizam reflexões e críticas construtivas. 

O estudo oferece como benefícios a oportunidade de "Ouvir" os participantes, e os 

mesmos são considerados fundamentais no processo de implantação do Programa Nacional 

de Segurança do Paciente e, ainda, podem contribuir para a construção de um produto 

(tecnologias da informação e comunicação) com impacto para a prática assistencial de 

Enfermagem. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Antes de iniciar o trabalho em campo, foi solicitada uma autorização por escrito do 

diretor executivo com a descrição do compromisso da pesquisa perante a instituição. As 

informações foram colhidas perante as entrevistas semiestruturada (Apêndice B), por meio 

de um instrumento de coleta de dados, com perguntas abertas e fechadas e dividido em 

quatro categorias que são: segurança do paciente, segurança do paciente relacionada à meta 

6, aspectos relacionados as não conformidades, perfil do risco de queda e envelhecimento. 

Contudo, o estudo procurou evidenciar o conhecimento de segurança do paciente, os 

motivos das não conformidade, as estratégias para estas se transformarem em 

conformidade e o perfil do paciente com maior índice de queda. As respostas foram 

gravadas em gravador digital, transcritas e, a seguir, analisadas. A coleta de dados ocorreu 

no período de novembro de 2015 a junho de 2016.   

As entrevistas favoreceram não só a descrição dos fenômenos mas também sua 

explicação e compreensão de sua totalidade, além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. Foram preestabelecidos o 

horário e o local possíveis de entrevistas fixados, mais ou menos, com a duração das 

mesmas. Isto não só permitirá ao investigador o planejamento de seu tempo mas também 

significou um respeito pelas atividades do informante colaborador do estudo54.  
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na etapa 1, os dados foram analisados de forma quantitativa, usando, assim, uma 

estatística descritiva que sintetizou e descreveu os dados, utilizando as porcentagens, os 

quais foram apresentados no quadro 2 dos resultados da pesquisa.             

Com relação `a análise qualitativa, é um processo de ajustar dados, transformar o 

invisível em óbvio, ligar e atribuir consequências a antecedentes. Trata-se de um processo 

de conjectura e verificação, correção e modificação, sugestão e defesa. 

O procedimento consistiu em desenvolver um esquema de categorias e, então, 

codificar os dados de acordo com elas, baseando-se no escrutínio dos dados reais. Houve a 

leitura cuidadosa dos dados, com ênfase na identificação de conceitos subjacentes e 

conjuntos de conceitos. No desenvolvimento do esquema de categorias, os conceitos foram 

agrupados para facilitar o processo de codificação. 

Com base na fala dos sujeitos, os dados analisados foram agrupados nas seguintes 

categorias de análise: segurança do paciente, segurança do paciente com relação à meta 6, 

aspectos relacionados as não conformidades, perfil do cliente com maior risco de queda e a 

relação com o envelhecimento.  

 

3.8 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O estudo foi desenvolvido em três etapas: 

Etapa 1: foi realizada uma pesquisa documental, retrospectiva dos prontuários dos 

setores de internação do local de estudo, totalizando 420 prontuários com identificação do 

risco de queda, com o objetivo de quantificar as não conformidades relacionadas ao risco 

de queda no idoso. O estudo apresentou um recorte temporal de dois anos, sendo executado 

no período de 2013 a 2015. Os prontuários foram recolhidos trimestralmente, compondo 

um total de dez documentos por unidade, sendo os mesmos analisados à luz de um 

instrumento de auditoria já existente na instituição, composto por sete perguntas fechadas 

relacionadas aos fatores de risco de queda do idoso (Apêndice A). A ferramenta nos 

permitiu constatar a evidência de identificação no prontuário; a evidência de identificação 

em forma de filipeta; a evidência de identificação em forma de pulseira amarela em 

membro superior esquerdo; a evidência de registro de orientações para paciente e família 
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no prontuário; a realização e registro da Sistematização da Assistência do Paciente (SAP) 

contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda; a verificação das  

ações prescritas na SAP; e o paciente foi orientado quanto ao risco de queda.  A análise dos 

mesmos ocorreu nos setores e o método de levantamento de pesquisa, permitiu ao 

pesquisador observar adesão do profissional enfermeiro relacionado as medidas 

preventivas de queda. A ferramenta utilizada para avaliar o risco de queda é a John 

Hopkins, onde possui uma pontuação para cada item avaliado e no final fornecendo o 

escore identificando risco, como: baixo, moderado e alto. A análise documental buscou 

identificar informações factuais nos documentos a partir das questões e hipóteses de 

interesse. Os dados foram submetidos à análise descritiva simples, sendo os resultados 

apresentados em tabelas. 

Etapa 2: nesta etapa da pesquisa, foi realizada uma entrevista com roteiro 

semiestruturado (Apêndice B), após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), em anexo, no Apêndice C, com o público-alvo, que são os 

enfermeiros das unidades: clínica, semi- intensiva e coronária, pois, nestas respectivas 

unidades, apresentaram maior índice de queda em relação aos outros, de acordo com o 

setor de qualidade do hospital. O instrumento de obtenção dos depoimentos foi composto 

de quatro categorias que são: segurança do paciente, segurança do paciente com relação à 

meta 6, aspectos relacionados às não conformidades e perfil do risco de queda e 

envelhecimento. Composto por perguntas abertas e fechadas, o formulário de entrevista 

teve por finalidade obter os dados a respeito do conhecimento sobre a segurança do 

paciente e os motivos das não conformidades dos elementos constituintes do instrumento 

de auditoria para prevenção de queda, envelhecimento e risco de queda na perspectiva do 

enfermeiro entrevistado.   

 Eram agendados e preestabelecidos diariamente o local e o horário para as 

entrevistas, isto fez com que o pesquisador pudesse planejar suas tarefas de modo que 

interferisse o menos possível na jornada de trabalho. Todas as entrevistas foram gravadas 

com o gravador IC Recorder/Gravador digital IC chip ICD-PX 312 e transcritas na íntegra. 

As informações obtidas foram submetidas à análise temática, sendo construídas categorias 

empíricas e analíticas. 

Etapa 3: esta fase da pesquisa iniciou após o término da primeira etapa com o 

estudo retrospectivo dos prontuários, e a segunda foi caracterizada pela entrevista com 
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enfermeiros dos setores respectivos: clínica, semi- intensiva e coronária. A pesquisa nesta 

última etapa ocorreu com o desenvolvimento de uma tecnologia de informação e 

comunicação como descanso de tela dos computadores das respectivas unidades citadas 

previamente diante das estratégias mencionadas pelos respectivos enfermeiros 

entrevistados com a finalidade de gerenciar o risco de queda na organização, sendo 

fundamental a autorização do diretor técnico e do setor de qualidade da instituição.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Diante das não conformidades evidenciadas na análise documental dos setores 

citados acima na etapa 1, pode- se organizar em quadro e assim quantificar.  

 

Quadro 2 - Não-conformidades identificadas no período de 2013 a 2015,em um 

total de 420 prontuários                                                                         

Resultados  

(Não conformidades) 

2013 – 

100 

prontuários 

2014 – 

180 

prontuários 

2015 - 

140 

prontuários 

2013–2015 - 

420 

prontuários 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1- Evidência de identificação 

no prontuário 
- - 5 2,7% 0 0% 5 1.19% 

2- Evidência de identificação 

em forma de filipeta 
- - 28 15,5% 5 3,5% 33 7.85% 

3- Evidência de identificação 

em forma de pulseira amarela 

MSE  

18 18% 29 16% 9 6,4% 56 13.33% 

4- Evidência de registro de 

orientação para paciente e 

família no prontuário. 

- - 63 35% 23 16,4% 86 20.47% 

5- Realização e registro da 

SAP contemplando as ações 

pertinentes ao moderado e alto 

risco de queda. 

21 21% 26 14,4% 26 18,5% 73 17.38% 

6- Verificação da checagem 

das ações prescritas na SAP 
54 54% 72 40,5% 52 37,1% 178 42.38% 

7- Paciente foi orientado 

quanto ao Risco de Queda  
18 18% 17 9,4% 11 7,8% 46 10.95% 

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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De acordo com o quadro apresentado acima, em 2013, foram auditados 100 

prontuários. O instrumento de auditoria contava com quatro perguntas fechadas, 

apresentando uma maior não conformidade no item verificação das ações prescritas na 

Sistematização de Assistência ao Paciente, com 54%, seguido da realização e do registro 

da Sistematização de Assistência ao Paciente contemplando as ações pertinentes ao 

moderado e alto risco de queda com 21%, evidência de identificação em forma de pulseira 

amarela em membro superior esquerdo 18%, paciente foi orientado quanto ao risco de 

queda com 18%. Diante disso, analisamos e percebemos que tínhamos questões 

importantes para acrescentarmos no formulário de avaliação dos prontuários. 

De acordo com as auditorias realizadas em 2013, adicionamos mais três perguntas 

fechadas na ferramenta de auditoria. Estas estão descritas no questionário de 2014, que 

são: identificação do risco de queda no prontuário, evidência de registro de orientação para 

paciente e família no prontuário. 

No ano de 2014, tivemos todos os itens do instrumento como não conformidade dos 

180 prontuários revisados. Destes, o item mais pontuado como não conformidade foi: 

verificação das ações prescritas na Sistematização de Assistência do Paciente (SAP) com 

40,5%; evidência de registro de orientações para paciente e família no prontuário com 

35%, evidência de identificação em forma de pulseira amarela em membro superior 

esquerdo com 16%; evidência de identificação em forma de filipeta com 15,5%, realização 

e registro da SAP contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda 

com 14,4%; paciente foi orientado quanto ao risco de queda com 9,4%; e evidência de 

identificação no prontuário com 2,7%. 

No ano de 2015, 140 prontuários foram revisados quanto ao risco de queda. O item 

com maior número de não conformidade foi: verificação das ações prescritas na SAP com 

37,1%; realização e registro da SAP contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto 

risco de queda com 18,5%; evidência de registro de orientações para paciente e família no 

prontuário com 16,4%; paciente foi orientado quanto ao risco de queda com 7,8%; 

evidência de identificação em forma de pulseira amarela em membro superior esquerdo 

com 6,4%, evidência de identificação em forma de filipeta com 3,5%; e evidência de 

identificação no prontuário com 0%. 

Etapa 2. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com um roteiro dividido 

em quatro categorias temáticas, composto por perguntas abertas e fechadas, que 
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contemplam: Caracterização dos enfermeiros participantes do estudo, como sexo, idade, 

tempo de formação, 1. Segurança do paciente, 2. Segurança do paciente com relação a 

meta 6, 3. Aspectos relacionados às não conformidades e a categoria 4. Perfil do cliente 

com risco de queda e o envelhecimento. O instrumento de coleta de dados busca 

compreender os aspectos relacionados ao conhecimento de segurança do paciente, que 

esclareçam os motivos das não conformidades evidenciadas na primeira etapa do estudo; 

no cenário de pesquisa. As entrevistas foram executadas no período de novembro de 2015 

a junho de 2016 nos setores de internação: clínica, semi-intensiva e coronariana. Foram 

entrevistados 23 enfermeiros, dadas as limitações relacionadas ao turno, ao tempo, à 

disposição e  à disponibilidade dos demais profissionais arrolados nos lócus da pesquisa, 

ainda dentro deste quantitativo, houve uma recusa, e dois profissionais enfermeiros 

encontravam-se de licença médica sem previsão de alta. Todas as entrevistas foram 

gravadas com gravador MP3 Sony. Os depoimentos foram colhidos no período vespertino 

devido à disponibilidade de tempo dos colaboradores do estudo, sendo realizadas nos 

próprios setores, em dias aleatórios, sendo alcançados em média de dois profissionais, o 

processo teve duração média 25 minutos. As entrevistas foram transcritas na íntegra de 

maneira elíptica, com releitura para a análise e tratamento, categorização temática e 

analítica de dados. 

 A análise e categorização dos dados foram divididas a partir de quatro categorias 

temáticas obtidas do roteiro de entrevista executada aos enfermeiros dos respectivos 

setores: clínica, semi-intensiva e coronária.  

 

Caracterização dos enfermeiros participantes do estudo 

 

Número total de enfermeiras: 22 

Número total de enfermeiros: 1 

 

O percentual que está relacionado ao gênero expressa a significância no predomínio 

do profissional do sexo feminino que é 96% dos 23 colaboradores cuja idade média é 

superior a 23 anos e como idade máxima, temos 43 anos. Pode- se relatar que é uma 

identidade da profissão, uma vez que o cuidado está interligado com o gênero feminino.   
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Tabela 1 - Percentual do gênero dos enfermeiros entrevistados 

SEXO N N% 

Feminino 22 96% 

Masculino 1 4% 

Total 23 100% 

                                    Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

   

Idade 

Média de idade dos enfermeiros entrevistados: de 23 a 43 anos 

Mediana: de 33.65 anos 

O estudo que relaciona a idade dos colaboradores nos mostra que o corpo de 

enfermagem destes setores, cenário do estudo, é jovem com pouca experiência 

profissional, na fase produtiva da vida profissional. 

   

Tabela 2 - Percentual de idade dos enfermeiros participantes do estudo 

IDADE  N N% 

20 |- 25 1 4,4% 

25 |- 30 6 26% 

30 |- 35 8 34,8% 

35 |- 40 4 17,4% 

40 |- 45 4 17,4% 

Total  23 100% 

                     Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
 
                                     

     Tempo de formação do entrevistado 

  

      Média de tempo de formação dos enfermeiros entrevistados: de 1 a 15 anos 

          Mediana: de 4.52 anos 

 

O percentual no que diz respeito ao tempo de formação do partícipe nos afirma que 

48% dos entrevistados obteve formação em um período de até nove anos, porém se 

somarmos este dado com os 30% com formação no período menor de cinco anos, temos 
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uma apresentação com grande significância de 78%. 

 

Tabela 3 - Percentual de tempo de formação dos enfermeiros entrevistados 

TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

N N% 

0 |- 5 7 30% 

5 |- 10 11 48% 

10 |- 15 3 13% 

15 |- 20 2 9% 

20 |- 25 0 0% 

Total 23 100% 

                                              Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

 

Tempo de alocação no setor dos enfermeiros entrevistados na instituição 

  Média de tempo de formação dos enfermeiros entrevistados: de 2 meses a 14 anos 

  Mediana:  de 4.9 

 

Em relação ao tempo de alocação do cenário do estudo, relacionada as respectivas 

unidades clínicas, semi-intensiva e coronária, foi de aproximadamente menos de cinco 

anos, ou seja; jovens, assim podendo correlacionar o pouco tempo de admissão com as não 

conformidades encontradas. 

 

Tabela 4 – Percentual de alocação no setor dos enfermeiros entrevistados na 

instituição 

TEMPO NO SETOR N N% 

0 |- 5 17 74% 

5 |- 10 3 13% 

10 |- 15 3 13% 

Total 23 100% 

                            Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

 

CATEGORIA I 
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SEGURANÇA DO PACIENTE 

Conhecimento sobre segurança do paciente sob a perspectiva do enfermeiro       

entrevistado 

Todos os partícipes relataram possuir conhecimento a respeito de segurança do 

paciente. No que cerne este conhecimento, 17 dos 23 entrevistados informaram, de forma 

generalista, que a segurança do paciente são ações assistências ao paciente, prevenção de 

risco e lesões. Apesar de não ter muita relevância neste momento, apareceu a resposta em 

relação à prevenção de quedas.    

 

Quadro 3 – Conhecimento do enfermeiro sobre segurança 

Ações, assistência 

Prevenção de risco, lesões 

Prevenção de quedas 

Práticas organizacionais 

Eventos adversos, erros 

Qualidade melhoria 

Identificação correta 

Cuidado multidisciplinar 

Orientações fornecidas para o paciente 

Segurança pela enfermagem 

                  Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Observa-se, a seguir, que os enfermeiros participantes expressam nos depoimentos 

ter conhecimento sobre o tema: 

 

“Bom, são metas e procedimentos a serem realizados para melhoria da segurança 

do paciente. Sempre voltado para a segurança dele” (Enf. 1). 

“Tudo aquilo que você faz no intuito de garantir uma assistência e garantir que 

não aconteça um evento adverso com ele” (Enf. 2). 

“Todo mecanismo, estratégia, que é usado para não causar nenhum dano ao 
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paciente” (Enf. 3). 

 

Conhecimento sobre segurança do paciente sob a perspectiva do enfermeiro       

entrevistado 

Dos 18 entrevistados, que correspondem 78% da amostra total, 23 informaram que 

adquiriram o conhecimento a respeito da segurança do paciente na própria instituição, 

cenário do estudo, seguida na Universidade.       

 

Quadro 4 – Local que adquiriu conhecimento para segurança do paciente 

Na instituição 

Universidade 

Congressos e mídia 

Residência 

Cursos 

                                  Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

 Os partícipes demostram na sua fala o local que adquiriram o conhecimento quanto 

à segurança do paciente: 

“No Pró-Cardíaco, estudamos e tivemos diversos protocolos para garantir 

segurança do paciente, nas metas do hospital” (Enf. 2). 

“Na minha graduação, na minha residência em cardiologia pela UFRJ e nos 

treinamentos constantes no hospital” (Enf. 4). 

“No hospital” (Enf. 5). 

 

CATEGORIA II 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE COM RELAÇÃO À  META 6: 

Conhecimento da meta 6 internacional de segurança do paciente na    

perspectiva dos enfermeiros entrevistados 

Com a análise dos relatos, pode-se considerar que todos têm conhecimento da Meta 

6 da Segurança Internacional do Paciente. Este dado reflete que, de alguma forma, os 

profissionais enfermeiros têm ciência da prevenção do risco de queda.   



 

57 

 

 

Quadro 5 – Conhecimento sobre meta 6 na perspectiva dos enfermeiros 

entrevistados 

Prevenção de quedas e medidas preventivas 

Minimizar o risco de quedas 

Ações 

Programa Internacional de Acreditação (meta) 

Protocolos 

Pulseira amarela 

                Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

As falas seguintes descrevem a segurança do paciente no que diz respeito à meta 6: 

“Seria o risco de queda uma forma de prever esse tipo de incidente, fazer uma 

vigilância maior, fazer todas as profilaxias” (Enf. 11). 

“Reduzir o risco de queda, manter as grades elevadas, seguir todos os protocolos, 

para que não aconteçam acidentes. Ter atenção” (Enf. 12). 

“Uma meta utilizada por um programa internacional que previne riscos ao 

paciente, risco de queda” (Enf. 13). 

 

Orientação sobre prevenção de queda fornecida pela instituição cenário da 

pesquisa 

Todos os participantes da entrevista relatam que receberam orientação a respeito de 

prevenção de quedas na instituição. 

 

Tabela 5 – Percentual de orientação adquirida na instituição em relação à prevenção de 

queda 

 N N% 

SIM 23 100,00% 

  NÃO 0 0,00% 

  TOTAL 23 100% 

             Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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Nos próximos depoimentos, os entrevistados relatam quanto ao treinamento na 

instituição: 

“Sim. Diversas vezes” (Enf. 16). 

“Sim” (Enf. 11). 

“Sim” (Enf. 17). 

 

Forma de transmissão do conhecimento em relação a prevenção de queda 

Na maioria dos colaboradores, 91% confirmam que a forma de transmissão do 

conhecimento em relação à prevenção de queda se traduz no treinamento fornecido pelo 

lócus do estudo.   

A maioria dos colaboradores entrevistados na sua significância recebeu a 

informação por meio de treinamento, mas destacam-se ainda o folder e rotina juntamente 

com protocolo. 

 

Quadro 6 – Forma de transmissão do conhecimento em relação à prevenção de queda 

Treinamento 

Folder 

Rotina 

Protocolos 

Meta 6 

Residência 

                                   Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Evidencia-se por meio das falas seguintes a melhor forma de transmissão do 

conhecimento em relação a prevenção de queda: 

“Recebi. Por meio de treinamento, folders e de protocolos” (Enf. 5). 

“Fazendo treinamento” (Enf. 6). 

“Por meio dos treinamentos; no setor, com a educação continuada e na vivência do 

mesmo” (Enf. 4). 

“A gente vai aprendendo ao lidar com pacientes todos os dias” (Enf. 7). 
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Estratégia em relação à meta 6, prevenção de queda, que não é realizada na 

instituição 

 Os depoimentos apontam na sua maioria com significância que, para os 

enfermeiros entrevistados, a instituição utiliza de todas as estratégias pertinentes para o 

aprendizado no que diz respeito à prevenção de queda no local de estudo.      

 

Quadro 7 – Estratégia em relação à meta 6, prevenção de queda, que não é realizada na 

instituição 

Não 

Treinamento para os acompanhantes 

Banheiro equipado 

Paciente sem orientação para permanecer 

acompanhado 

Treinamento para os técnicos (SAP) 

Registro da ciência do acompanhante em relação às 

orientações de risco 

Treinamento nos setores 

                    Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Não, acho que aqui a gente encontra todas as ferramentas. Inclusive nós temos 

todos os dados em intranet, e, até em casa, se a gente quiser, pode-se acessar. A gente 

consegue ter acesso a treinamentos específicos” (Enf. 18). 

“Ter treinamento diários sobre isso, ou dia sim e dia não para as famílias, ter uma 

pessoa específica para isso” (Enf. 10). 

“Olha eu acho que aqui a gente usa todas as estratégias possíveis” (Enf. 7). 

 

Melhor forma de aprendizado na perspectiva dos enfermeiros entrevistados 

O treinamento e a demonstração do procedimento aparecem como melhor forma de 

aprendizado para os enfermeiros entrevistados, mas destaca-se ainda a rotina do dia a dia 

no serviço. Isto constata que a treinamento realístico é de grande eficácia na percepção dos 

entrevistados, demonstrando por meio das falas seguintes dos participantes.  
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Quadro 8 – Melhor forma de aprendizado na perspectiva dos enfermeiros entrevistados 

Treinamento 

Demonstração do procedimento 

Rotina 

Massificar 

Protocolo 

Reuniões científicas 

Folder 

Conversa durante o plantão 

Auditorias do treinamento 

Instrumentos da instituição -

formulário de risco e SAP 

                           Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Por meio de uma educação continuada. Você reavaliando. Se houver necessidade 

de um curso, de uma atualização” (Enf. 1). 

“Com treinamento, só treinamento” (Enf. 5). 

“Eu absorvo mais demonstrações de algum procedimento, por meio de desenhos e 

imagens e folder” (Enf. 12). 

 

CATEGORIA III 

 

 ASPECTOS RELACIONADOS ÀS NÃO-CONFORMIDADES 

Não conformidade da evidência do risco de queda no prontuário 

Diante do quadro abaixo, pode-se destacar a significância da parte cognitiva, como 

falta de percepção, atenção e esquecimento do registro no prontuário. Seguido da parte 

estrutural documental, o registro no instrumento de avaliação de risco e o terceiro ponto 

estão relacionados à correria do dia a dia e à sobrecarga de trabalho. 
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Quadro 9 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da evidência do risco 

de queda no prontuário na perspectiva do enfermeiro 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Falta de percepção e avaliação do paciente Treinamento 

Esquecimento de registro no prontuário Cobrar mais vigilância 

Falta de atenção Mais atenção 

Correria do dia a dia Placa no prontuário para visualizar 

Sobrecarga  

Não sei dizer  

Não visibilidade do histórico de 

enfermagem 
Escrever na evolução 

Localização ruim Mudar de posição para visualizar 

Tem muita coisa para escrever Estratificar no início do plantão 

Folha extensa  

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Falta de atenção, falta de identificação correta” (Enf. 12). 

“Seria mais esquecimento mesmo” (Enf. 19). 

“Reforçar que está acontecendo essa falha, treinamento” (Enf. 17). 

 

 Não conformidade da evidência de identificação em forma de filipeta 

Diante da não evidência de identificação da instalação da filipeta na porta do leito 

do paciente, têm-se como justificativa o esquecimento com maior prevalência no quadro 

3.2, a falta de atenção em segundo e a rotatividade. Nas perspectivas dos enfermeiros 

entrevistados, as estratégias condizem com educação, reorientação, vigilância, revisar, 

fiscalização do setor de qualidade e segurança do paciente, apontados nas falas seguintes: 
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Quadro 10 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da evidência de 

identificação em forma de filipeta na perspectiva dos enfermeiros 

                                                                                                                (continua) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Esquecimento 

Orientação massificada 

Ser alerta 

Paciente vir com filipetas do setor de procedência 

Vigilância 

Verificar 

Revisar as placas 

Fazer de imediato 

Deixar as filipetas viradas (branco) 

Pedir ao pessoal que verifique 

Grupo voltado para segurança do paciente 

Falta de atenção 

Reorientação 

Orientação massificada 

Ser alerta 

Paciente vir com filipetas do setor de procedência 

Vigilância 

Verificar 

Rotina de quem recebe o paciente 

Comunicação efetiva 

Grupo voltado para segurança do paciente 

Revisar as placas 
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Pedir para o pessoal verificar 

Quadro 10 – Motivos e estratégias relacionados a não conformidade da evidência de 

identificação em forma de filipeta na perspectiva do enfermeiro 

                                                                                                                (conclusão) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Falta de atenção Atenção 

Rotatividade 

Ser alerta 

Paciente vir com filipetas do setor de procedência 

Fazer de imediato 

Pedir ao pessoal que verifique 

Não valorização 

Educação 

Reorientação 

Orientação massificada 

Ser alerta 

Grupo voltado para segurança do paciente 

Fiscalização através do setor de segurança 

Pedir para o pessoal verificar. 

Espera do técnico, e 

atribuição do 

mesmo 

Reorientação 

Orientação massificada 

Sobrecarga  

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Geralmente esquecimento” (Enf. 9). 

“Falta de atenção.A rotatividade que é muito grande. Período de tempo curto para 

nós enfermeiros” (Enf. 4). 

“Sempre orientação, ficar batendo ali naquela tecla dá importância do porquê das 
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filipetas” (Enf. 18). 

 

Não conformidade da evidência em forma de pulseira amarela em membro 

superior esquerdo 

A não evidência da pulseira de identificação de risco está relacionada ao seu maior 

índice no esquecimento dos profissionais de enfermagem na sua instalação, seguido de 

falta de atenção. As estratégias mais apontadas pelos enfermeiros entrevistados foram: 

treinamento, comunicação efetiva e pulseira a mais no leito.    

 

Quadro 11 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da evidência em forma 

de pulseira amarela em membro superior esquerdo na perspectiva dos enfermeiros 

(continua) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Esquecimento 

Comunicação efetiva 

Pulseira a mais no leito 

Falar no dia a dia com as pessoas 

Deixar uma pulseira anexada ao prontuário 

Cobrar ação da equipe 

Reforçar 

Todos deveriam avaliar (equipe multidisciplinar) 

Agregar o risco em apenas uma pulseira 

Instalar pulseira na internação 

Falta de atenção 

Treinamento 

Pulseira a mais no leito 

Falar no dia a dia com as pessoas 

Cobrar ação da equipe 

Reforçar 

Atentar 

Todos deveriam avaliar (equipe multidisciplinar) 

Agregar o risco em apenas uma pulseira 

Instalar pulseira na internação 
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Paciente Retira 
Pulseira a mais no leito 

Atentar 

Quadro 11 – Motivos e estratégias relacionados a não conformidade da evidência em forma 

de pulseira amarela em membro superior esquerdo na perspectiva do enfermeiro 

(conclusão) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Não estar presa direito e cai Cobrar ação da equipe 

Descuido 

Reforçar 

Vigilância 

Todos deveriam avaliar (equipe multidisciplinar) 

Falta de monitoramento Vigilância 

Falta de percepção Atentar 

Correria na passagem do plantão  

Falta de conhecimento Treinamento 

Priorizar outra tarefa Treinamento 

Desvalorização 

Treinamento 

Reforçar 

Vigilância 

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Falta de atenção” (Enf. 21). 

“Intensificar mais os treinamentos, as orientações referentes a pulseira” (Enf. 18). 

“Reorientação da equipe quanto à importância de identificar este paciente com 

risco de queda” (Enf. 20). 

 

Não conformidade da evidência de registro de orientações para paciente e 

família no prontuário  

A não conformidade da evidência do registro de orientações de prevenção de queda 

está relacionada à cognição, ou seja, o esquecimento, a falta de atenção e as estratégias 

para mitigar este evento estão direcionados a relembrar, reforçar, massificar o 

conhecimento pelas rotinas durante o decorrer do serviço.  
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Quadro 12 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da evidência de 

registro de orientações para paciente e família no prontuário na perspectiva dos 

enfermeiros 

                                                                                                     (continua) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Esquecimento 

Transferência de posição da folha 

Relembrar 

Lembrete na folha de passagem de plantão 

Massificação 

Treinamentos 

Ter apenas uma folha para o risco de queda 

Aumentar orientação 

Falta de atenção 
Massificação 

Aumentar orientação 

Acúmulo de tarefas Agregar o técnico a esta atribuição 

Não valorização 
Reforçar a informação 

Aumentar orientação 

Instrumento novo 

Relembrar 

Uma rotina para ser cobrada 

Lembrete na folha de passagem de plantão 

Massificação 

Treinamentos 

Aumentar orientação 

Paciente não lembra da orientação Aumentar orientação 

Plantão muito agitado Agregar o técnico a esta atribuição 

Desnecessário o registro 

Uma rotina para ser cobrada 

Reforçar a informação 

Lembrete na folha de passagem de plantão 

Massificação 
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Rotina nova 

Transferência de posição da folha 

Relembrar 

Uma rotina para ser cobrada 

Quadro 12 – Motivos e estratégias relacionados a não conformidade da evidência de 

registro de orientações para paciente e família no prontuário na perspectiva do enfermeiro 

                                                                                                     (conclusão) 

MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Rotina nova 

Reforçar a informação 

Lembrete na folha de passagem de plantão 

Massificação 

Treinamentos 

    Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

  

“Isso acaba sendo um pouco de esquecimento, porque você entra no quarto e você 

dá várias orientações” (Enf. 8). 

“Falta de atenção” (Enf. 1). 

“Massificação, palestras, treinamento, mostrar a importância do folder de queda” 

(Enf. 22). 

 

Não conformidade da realização e registro da Sistematização de Assistência ao 

Paciente contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda 

A não realização e registro da Sistematização de Assistência ao Paciente 

contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda ocorre devido 

principalmente à desvalorização da ferramenta, seguida novamente por falta de atenção. Os 

enfermeiros, sujeitos da pesquisa, indicam que deve-se reforçar com a equipe, orientar a 

equipe da importância do instrumento, pois é o nosso respaldo das ações realizadas no 

paciente.    

 

Quadro 13 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da realização e 

registro da Sistematização de Assistência ao Paciente contemplando as ações ao moderado 

e alto risco de queda na perspectiva dos enfermeiros 

                                                                                                 (continua) 
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  MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Desvalorização 
Reforçar a equipe 

Orientar a equipe 

 

Quadro 13 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da realização e 

registro da Sistematização de Assistência ao Paciente contemplando as ações ao moderado 

e alto risco de queda na perspectiva dos enfermeiros  

                                                                                            (conclusão) 

  MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Desvalorização Treinamento 

Falta de atenção 

Vigilância 

Sinalização 

Auditorias 

Não ter rotina 

Reforçar a equipe 

Orientar a equipe 

Vigilância 

Burocracia Aumentar o número de pessoas 

Plantão agitado Reforçar a equipe 

Mal utilizado 

Orientar a equipe 

Treinamento 

VIgilância 

Falta de pessoas Aumentar o número de pessoas 

Falta de esclarecimento 
Orientar a equipe 

Treinamento 

Pouco treinamento Treinamento 

Não conhecimento da existência 

Reforçar a equipe 

Orientar a equipe 

Treinamento 

    Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

“Preocupação com outras ações na SAP, e pode ser que isso não seja tão 
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valorizado” (Enf. 10). 

“Recurso mal utilizado pelos profissionais da área de saúde” (Enf. 3). 

“Treinamento” (Enf. 6). 

 

Não conformidade a verificação das ações prescritas na Sistematização de 

Assistência do Paciente 

A não verificação da Sistematização da Assistência do Paciente (SAP) apareceu 

como uma das maiores não conformidades ilustradas do quadro 1 apresentada na primeira 

etapa do estudo, o qual descreve o percentual de maior relevância diante dos outros itens 

de não conformidade. Os enfermeiros relatam mais desvalorização da ferramenta e falta de 

atenção. As estratégias estão direcionadas a reorientação e treinamento.   

 

Quadro 14 – Motivos e estratégias relacionados à não conformidade da checagem das 

ações prescritas na Sistematização de Assistência do Paciente na perspectiva dos 

enfermeiros 

  MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Desvalorização da ferramenta 

Reorientação 

Treinamento 

Treinamento - Retorno das auditorias 

Conscientização 

Falta de atenção 

Treinamento 

Treinamento - Retorno das auditorias 

Verificar no momento 

Esquecimento 
Modificar o posicionamento do instrumento 

Verificar no momento 

Acúmulo de tarefas e divisão das 

mesmas com os técnicos 
Relembrar os técnicos 

Sobrecarga 

Diminuir as intervenções 

Diminuir as intervenções 

Sem estratégia 

      Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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“É complicado porque na verdade a gente precisa que o técnico verifique, porque 

eles não verificam” (Enf. 2). 

“Esquecimento” (Enf. 5). 

“Treinamento, capacitação” (Enf. 5). 

 

Não conformidade quanto à orientação do risco de queda do paciente 

Quanto à não orientação do risco de queda dos pacientes, demonstrou a evidência 

de esquecimento dos mesmos diante das informações recebidas, porém seguida de falta de 

atenção dos profissionais de enfermagem.   

 

Quadro 15 – Motivos e estratégias relacionados a não conformidade quanto à orientação do 

risco de queda do paciente na perspectiva dos enfermeiros 

   MOTIVOS ESTRATÉGIAS 

Paciente não lembra 

Relembrar 

Intensificar orientação 

Orientação com folder para pacientes 

Falta de atenção 

Atenção 

Fazer no momento da admissão 

Focar mais 

Falta de conscientização Treinamento 

Falta de maturidade 

Treinamento 

Intensificar orientação 

Orientação com folder para pacientes 

Falta de produtividade  

Falha 
Relembrar 

Treinamento 

Erro do processo Treinamento 

O enfermeiro acha que o paciente já 

tem ciência do risco 

Intensificar orientação 

Orientação com folder para pacientes 

Focar mais 

  Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 
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“Acredito que tem orientação sim [...]” (Enf. 6) 

“[…] Nem todos os pacientes absorvem essa informação” (Enf. 3). 

“Reforçar por meio de um treinamento [...]” (Enf. 10). 

 

CATEGORIA IV  

 

 PERFIL DO CLIENTE COM MAIOR RISCO DE QUEDA E A RELAÇÃO 

COM ENVELHECIMENTO 

Perfil da clientela com maior risco de queda 

 

Quadro 16 – Perfil da clientela com maior risco de queda na perspectiva dos enfermeiros 

Idoso 

Idoso em uso de medicação controlada 

Défice cognitivo 

Criança 

Pacientes com problemas psiquiátricos 

                               Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

Os resultados das entrevistas confirmam que os idosos aparecem como perfil de 

clientes com maior risco de queda na instituição, cenário de estudo, confirmando o que 

muitos estudos descrevem. 

 

“O idoso” (Enf. 8). 

“Idosos, que é a nossa maioria” (Enf. 9). 

“Idosos” (Enf. 10). 

 

Relação do envelhecimento com as quedas na instituição hospitalar 

 

Quadro 17 – Relação do envelhecimento com as quedas na instituição hospitalar na 

perspectiva dos enfermeiros 
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                                             (continua) 

Estrutura musculoesquelética 

Diminuição do sensório (visão, audição) 

 

Quadro 17 – Relação do envelhecimento com as quedas na instituição hospitalar na 

perspectiva dos enfermeiros 

                                          (conclusão) 

Fragilidade 

Muitas medicações 

Falta de equilíbrio 

Sem acompanhante 

Autonomia 

                                 Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

O envelhecimento é de um período de modificações associadas ao tempo que 

promovem alterações deletérias em tecidos e órgãos, tornando o indivíduo mais suscetível 

à morte. Isso pode ser analisado por meio de fenômenos moleculares, celulares, em 

diversos sistemas que afetam diretamente a fisiologia orgânica, reduzindo sua 

funcionalidade.  

 

 “O idoso com o passar do tempo perde o sentido de espaço, e o risco da visão 

diminuída e sem o equilíbrio corporal, fazem com que eles às vezes sofram essas quedas” 

(Enf. 14). 

“O envelhecimento é a fase que tem maior risco de queda, por conta das alterações 

cognitivas, de marcha défice auditivo, visual, morbidades. Esses pacientes estão 

enquadrados no risco de queda” (Enf. 15). 
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Quadro 18 - Síntese dos resultados  

Não conformidades da auditoria interna 

1- Evidência de identificação no prontuário 

2- Evidência de identificação em forma de filipeta 

3- Evidência de identificação em forma de pulseira amarela em MSE  

4- Evidência de registro de orientações para paciente e família no prontuário. 

5- Realização e registro da SAP contemplando as ações pertinentes ao 

moderado e alto risco de queda. 

6- Verificação das ações prescritas na SAP 

7- Paciente foi orientado quanto ao risco de queda  

 

    MOTIVOS                                                                    ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa, agosto 2016. 

 

  Não visibilidade no prontuário 

 

 

  Desvalorização 

  Banalização da ferramenta de 

   registro 

 

 

   Falta de atenção 

   Esquecimento 

 

   Acúmulo de tarefas 

  Sobrecarga 

 

   Não verificação entre as categorias: 

  técnico e enfermeiro 

 

   Papel de liderança 

 

    Modificação de posicionamento da  

   ferramenta de registro 

 

   Sensibilidade 

   Conscientização da ferramenta de        

    registro 

  

 

   Despertar atenção / REorientar 

   REforçar   

    

    

   Dimensionamento de pessoas 

    

   Processo de trabalho  

 

  

   Delegar / cobrança 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para monitorar os processos de segurança do paciente estavam sendo cumpridos, 

foram realizados auditorias internas, assim pontuando o nível de cumprimento dos 

requisitos de segurança do paciente relacionados a prevenção do risco de queda nas 

unidades assistenciais. 

De acordo com a literatura atual, as anotações estão dentre as formas mais 

importantes de comunicação da enfermagem, levando em conta que tem como finalidades: 

estabelecer uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e os demais 

profissionais envolvidos no cuidado ao ser humano; servir de base para a elaboração do 

plano assistencial ao paciente; constituir fonte de subsídios para a avaliação da assistência 

prestada; servir para acompanhar a evolução do paciente; constituir documento legal, tanto 

para o paciente quanto para a equipe de enfermagem referente a assistência prestada; 

contribuir para a auditoria de enfermagem e colaborar para o ensino e pesquisa em 

enfermagem70. Neste documento, o prontuário do paciente que estão contidas as 

informações escritas que refletem o atendimento e tratamento prestado durante a 

internação. 

Os dados são semelhantes aos resultados encontrados em uma pesquisa71, na qual 

as autoras observaram que as anotações, apesar de adequadas quanto à forma, revelaram-se 

incompletas em relação aos conteúdos analisados. Dos sete itens avaliados sobre prevenção 

de queda na auditoria interna, foi detectado com elevado percentual de não-conformidade 

do item checagem das ações prescritas na SAP com 42.38%; seguido do item evidência de 

registro de orientação para paciente e família no prontuário 20.47%. Este projeto teve 

como principal característica oferecer subsídios aos profissionais para a reorientação de 

suas atividades, estimulando a reflexão individual e coletiva e norteando um processo de 

educação permanente. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Nesta segmentação, são demonstrados os participantes da pesquisa por meio de 

caracterização dos mesmos quanto ao sexo, à faixa etária, ao tempo de formação e ao 

tempo de atuação no setor. 
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Em relação ao sexo, observa-se o predomínio de mulheres, o que corresponde com 

a atuação da área de enfermagem. O predomínio das mulheres na Enfermagem, está na 

trajetória histórica do início do modelo de Enfermagem implantado no Brasil, no século 

XX, restringindo o ingresso à profissão apenas para as mulheres, embora já se perceba um 

movimento em relação à inserção de homens na profissão72.  

O corpo de enfermeiro dos setores da pesquisa apresenta como característica uma 

população jovem. 

O tempo de formação profissional é um traço importante para a análise do perfil 

dos participantes da pesquisa, apresenta pouca experiência na área de atuação, sendo, 

assim, considerado novato. A diferenciação entre novatos e veteranos deve ser tomando por 

base não o tempo de formação profissional, mas sim na experiência de atuação em um 

dado cenário73.  

Com relação ao tempo de trabalho no setor, demonstrou-se pouco tempo, ou seja, 

menos de dez anos no cenário de pesquisa. 

A seguir, serão apresentadas e discutidas as categorias temáticas elencadas neste 

estudo. 

 

5.2 CATEGORIAS ELENCADAS 

 

 Depois da análise dos conteúdos dos dados coletados, emergiram quatro categorias 

temáticas: segurança do paciente, segurança do paciente com relação à meta 6, aspectos 

relacionados às não conformidades, perfil do cliente com maior risco de queda e a relação 

com o envelhecimento. 

             

5.2.1 Segurança do paciente 

 

Nesta categoria, é identificado o conhecimento dos enfermeiros acerca da segurança 

do paciente e onde eles adquiriram o conhecimento. 

No que se refere a esta categoria, a segurança do paciente é conceituada como 

redução, a um mínimo aceitável, do risco do dano desnecessário, associado ao cuidado de 

saúde9.  

Os enfermeiros participantes relataram ter adquirido este conhecimento na 
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instituição, cenário do estudo, e demostraram dominar o significado do tema, 

independentemente do tempo de formação, local de atuação, mostrando, assim, um 

equilíbrio no saber do mesmo, favorecendo uma integralidade da assistência e a 

continuidade da linha do cuidado seguro ao paciente. 

A partir disto, é necessário encorajar os enfermeiros a continuar seus estudos, seja 

por meio de treinamento em serviços, realização de pós-graduação, entre outros, pelo fato 

de desenvolverem um trabalho que exige conhecimentos, habilidades e atitudes74. 

 

5.2.2 Segurança do paciente em relação à meta 6 

 

 Nesta categoria, é evidenciado o conhecimento das ações específicas sobre 

segurança do paciente com relação à meta 6, que está direcionada a reduzir o risco de 

lesões ao paciente decorrente de queda. 

Os enfermeiros entrevistados demonstraram conhecimento sobre o objetivo da meta 

6, independentemente do setor de atuação e tempo na instituição. 

Os padrões internacionais de qualidade garantem a segurança do paciente na 

prestação do cuidado, destacando as áreas problemáticas da assistência à saúde e 

apresentando soluções consensuais para estes problemas.  

As quedas respondem por uma porção significativa de lesões em pacientes 

hospitalizados. Levando-se em consideração a população atendida, os serviços prestados e 

suas instalações, a instituição deve avaliar o risco de queda dos seus pacientes e agir para 

reduzir esse risco de queda e reduzir o risco de lesões causado pela queda. A avaliação 

pode incluir o histórico de quedas, a revisão do uso de medicamentos e de consumo de 

álcool, a avaliação da marcha e do equilíbrio e os dispositivos utilizados pelo paciente para 

auxílio à locomoção. A instituição estabelece um programa de redução dos riscos de queda 

baseado em políticas e/ou procedimentos adequados. O programa monitora as 

consequências, tanto as desejáveis quanto as indesejáveis, das medidas destinadas à 

redução de quedas. Por exemplo, o uso inadequado de contenção física ou a restrição de 

líquidos pode resultar em lesão, prejuízo da circulação e comprometimento da integridade 

da pele75.  

 

5.2.3 Aspectos relacionados às não conformidades 
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Nesta categoria, os participantes expressam sua percepção quanto aos motivos e às 

estratégias em cada item das sete perguntas fechadas do instrumento de auditoria interna. 

As perguntas são:            

 Evidência de identificação no prontuário; 

 Evidência de identificação em forma de filipeta; 

 Evidência de identificação em forma de pulseira amarela em MSE; 

 Evidência de registro de orientações para paciente e família no prontuário; 

 Realização e registro da SAP contemplando as ações pertinentes ao moderado 

e alto risco de queda 

 Verificação da checagem das ações prescritas na SAP; 

 Paciente foi orientado quanto ao risco de queda. 

No que tange aos motivos das não conformidades encontradas pela auditoria 

interna, o que aparece em grande parte dos depoimentos como algo de dificuldade para 

realizar o processo são: falta de atenção, esquecimento, acúmulo de tarefas, desvalorização 

da ferramenta de registro. 

É fundamental que haja a disseminação dos conceitos da cultura de segurança do 

paciente para todos os profissionais, para que haja uma melhor introspecção desta em todas 

as fases do cuidado76.  

Ressalta-se que, para que se possam prevenir riscos, é necessário identificar e 

analisar a origem do evento para que ações preventivas possam ser sistematizadas de forma 

proativa e não somente quando ocorrem. Neste contexto, o estabelecimento de uma 

sistemática de gestão de riscos na instituição pode ser um caminho para alcançar um 

melhor controle e monitoramento de processos. 

Um estudo constatou que os participantes da pesquisa, quando questionados quanto 

ao quadro de profissionais de enfermagem ser suficiente para o desenvolvimento das 

atividades, 54,1% discordaram, demonstrando que, na visão destes profissionais, o quadro 

de pessoal não é suficiente para atender à demanda de necessidades dos pacientes. 

Para se obter a adesão dos profissionais ao processo de prevenção de queda, é 

primordial ter ações para melhorar os pontos de conscientização do instrumento, 

dimensionamento de pessoas reorientar e reforçar a equipe. 

Este depoimento acima demonstra a necessidade de realização de treinamentos com 
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a equipe quanto às rotinas e aos procedimentos padronizados pelo hospital, visando a uma 

uniformidade nas condutas dos diversos profissionais, evitando problemas com a 

subnotificação de eventos, entre outros. 

A cultura de segurança e a contínua promoção de um ambiente seguro são 

adquiridas por meio de capacitação, esforços coordenados e eficiente contribuição de cada 

indivíduo, todos envolvidos com um objetivo comum. Também, por meio da pronta 

notificação de erros, eventos adversos e quase erros, poderão ser identificadas e corrigidas 

as possíveis falhas existentes no processo que estão propiciando suas ocorrências77. 

A sistematização é um processo educativo permanente para todas as equipes 

multidisciplinares, focando riscos advindos de erros e eventos adversos, segundo 

legislações e padrões de qualidade, e poderá ser a melhor estratégia para se conseguir 

melhoria da qualidade institucional. 

A educação em serviços é uma boa estratégia para que haja uma cultura de 

segurança consolidada na instituição, buscando sempre melhoria contínua e segurança do 

paciente. Para que se alcance eficiência e eficácia no trabalho da enfermagem, é necessário 

que as ações educativas sejam uma realidade no cotidiano de seu trabalho, uma vez que 

esta se constitui como: uma profissão em que estão inseridos diversos fatores que podem 

interferir em seu processo de trabalho, tais como forte carga emocional e física, horários de 

trabalho atípicos, longas jornadas, insuficiência de funcionários e falta de autonomia e 

motivação78.  

O dimensionamento do pessoal de enfermagem é compreendido como um processo 

sistemático, que fundamenta o planejamento e a avaliação do quantitativo e qualitativo de 

pessoal de enfermagem necessário para prover os cuidados, de forma que seja assegurada a 

qualidade da assistência aos pacientes e esteja de acordo com a missão da organização e 

com a singulidade de cada serviço. Acrescentam que, para calcular esse dimensionamento, 

devem-se levar em consideração a carga de trabalho da unidade, o índice de segurança 

técnica para cobertura das ausências no serviço e o tempo efetivo do trabalho79.     

A implementação de programas de qualidade em serviços de saúde proporciona às 

instituições de saúde melhor controle dos custos, redução de perdas e melhora da 

segurança de pacientes e profissionais, tornando-se mais competitivas no mercado, por 

meio do atendimento de registros e necessidade dos clientes, bem como demostra eficácia 

e eficiência nos resultados obtidos80.  
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5.2.4 Perfil do cliente com maior risco de queda e a relação com o envelhecimento 

 

 Nesta categoria, é apontada a clientela com o maior risco de queda em uma 

instituição hospitalar. 

Estimativas bem estabelecidas projetam que o número de idosos até 2025 será 

superior a 30 milhões, e a velhice tanto poderá ser acompanhada por altos níveis de 

doenças crônicas quanto por saúde e bem-estar. Potanto, é importante melhorar as 

condições socioeconômicas, principalmente nos países emergentes, como o Brasil, para 

possibilitar uma boa qualidade de vida aos idosos em sua velhice79.  

O envelhecimento pode ser definido como um processo sociovital multifacetado ao 

longo de todo o curso da vida. A velhice denota o estado de “ser velho”, condição que 

resulta do processo de envelhecimento que gerações vivenciaram e vivenciam dentro de 

contextos sociais, políticos e individuais diversos – Processo de envelhecimento81.     

Na literatura gerontológica, envelhecer é considerado um evento progressivo e 

multifatorial, e velhice é uma experiência potencialmente bem-sucedida, porém, 

heterogênea e vivenciada com maior ou menor qualidade de vida82. Há evidências de que a 

grande maioria dos idosos apresenta nível elevado de comprometimento funcional, 

dependência e solidão. Entretanto, envelhecer não é sinônimo de doença, inatividade e 

contração geral no desenvolvimento83.  
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6 PRODUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

6.1 ELABORAÇÃO DO PRODUTO 

 

Os dados obtidos por meio das entrevistas realizadas no cenário da pesquisa, com 

23 enfermeiros das unidades: clínica, semi-intensiva e coronária, obedeceram a um roteiro 

de entrevista semiestruturado, dividido em quatro eixos temáticos com perguntas abertas e 

fechadas, cujo  objetivo foi extrair o conhecimento: evidência de identificação do risco de 

queda no prontuário, evidência de identificação em forma de filipeta, evidência de 

identificação em forma de pulseira amarela em membro superior esquerdo, evidência de 

registro de orientações para paciente e família no prontuário, realização e registro da SAP 

contemplando as ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda, verificação das 

ações prescritas na SAP  e se o paciente foi orientado quanto ao risco de queda. As 

entrevistas apontaram as fragilidades relacionadas ao evento adverso de queda nos 

respectivos setores citados acima. Baseados nestes motivos e nas estratégias, as ações pelos 

entrevistados são: reforçar, reorientar, vigilância, massificação da equipe de enfermagem 

no programa de prevenção de queda da instituição. 

Os resultados da pesquisa abriram precedentes para a elaboração de uma tecnologia 

de informação e comunicação, elemento essencial para a promoção de modos de 

relacionamentos mais seguros e eficientes para o cuidado de saúde, uma vez que o cenário 

lócus da pesquisa apresenta os mais diversos meios de aprendizagem, tais como: 

treinamento, folder, cursos, protocolo. Desta forma, o produto de pesquisa será instalado 

nos computadores dos setores estudados da instituição cenário, sob a forma de descanso de 

tela, sendo sempre ativado quando o computador não estiver em uso. A proposta foi 

encaminhada para a responsável pelo setor de qualidade e segurança do paciente da 

instituição, e, depois, orientado o profissional da tecnologia da informação para instalação 

nas máquinas. O produto foi financiado pela instituição, e, por uma sugestão do setor de 

qualidade, será realizado um plano piloto com as unidades do respectivo estudo por seis 

meses para poderem avaliar a tecnologia da informação e comunicação. Esta avaliação será 

feita por uma auditoria interna, havendo, assim, um parecer e, consequentemente, a 

instalação nos outros setores. Optamos por descanso de tela, pois, durante o período 

vespertino e à noite, alguns computadores das unidades são menos utilizados. Desta forma, 
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conseguimos com que a tela de descanso fique por mais tempo em mais máquinas. As 

frases virão acompanhadas por uma mascote denominado de PREVQUED. 

O desenho intitulado de PREVQUED tem como objetivo chamar a atenção da 

equipe multidisciplinar, mas principalmente o enfermeiro com o intuito de reforçar as 

intervenções de enfermagem e verificá-las, estas que surgiram na auditoria interna e 

apresentadas na etapa 1 do estudo. 

Os recursos humanos e materiais necessários são: profissional da área de tecnologia 

da informação que instale o recurso nos computadores dos setores já descritos 

previamente. A elaboração do produto seguiu duas etapas:  

1ª Etapa: Nesta etapa, ocorreu a descrição de passo a passo do procedimento de 

como foi realizado, desde criar uma pasta para salvar o boneco e as mensagens que ficarão 

a passar na tela. As frases serão as não conformidades encontradas na auditoria interna da 

prevenção de queda realizada na instituição. Algumas frases que irão passar na tela são: 

Lembre-se de verificar suas ações, registre a orientação ao paciente, família no plano 

educacional. Serão feitas duas telas de descanso com duas a três frases.  

 

Figura 3 - Criar pasta 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 4 - Criação de pasta 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 5 - Renomear pasta 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 6 - Botão iniciar 

 Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 7 - Selecionar pasta de acessórios do Windows 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 8 - Clicar no ícone paint 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 9 - Selecionar texto 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 10 - Escrever na área selecionada 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 10.1 – Escrever na área selecionada 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 11 – Clicar no ícone selecionar 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 12 - Copiar imagem desejada no local pré-determinado 
 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 13 - Visualizar paint e selecionar o ícone a colar 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 14 - Colar foto no local desejado 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 15 - Ajustar foto no local desejado 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 16 - Selecionar item arquivo 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 17 - Clicar no salvar como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 18 - Escolher forma JPEG para ser salvo 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 19 - Escolher o local para salvar as imagens 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 20 - Clicar o mouse direito na área de trabalho e personalizar 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 21 - Na janela ir ao item proteção de tela 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 22 - Na janela que abrir selecionar foto 

 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 23 - Depois ir a configurações 
 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 24 - Na janela que abrir clicar no item procurar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 25 - Na janela procurar seleciona a pasta desejada e clicar OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

 Figura 26 - Selecionar a velocidade da apresentação das fotos 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 
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Figura 27 - Clicar no ícone selecionar 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

Figura 28 – Visualizar o trabalho concluído 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 



 

95 

 

Figura 29 - Visualizado o trabalho realizado 

Fonte: Autor da pesquisa, novembro 2016. 

 

2ª Etapa: As mensagens ficarão ao lado do símbolo da prevenção de queda, o 

PREVQUED, que será representado pelo símbolo de uma lâmpada acessa de coloração 

amarela, pois caracteriza o grupo de qualidade e segurança (QUALISEG), que visa  

discutir as melhores práticas, e a cor amarela é devido à pulseira de identificação de risco 

de queda para os pacientes hospitalizados. 

Acreditamos que, desta forma, iremos promover o fortalecimento da cultura de 

segurança relacionada à prevenção de queda da instituição, bem como a qualidade e 

segurança do paciente.     
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7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Devo admitir que as análises desta pesquisa fermentaram muitas perguntas, o que 

pode ser uma característica do pesquisador. Na investigação, mesmo tendo ciência da 

minha posição como coordenadora de duas unidades participantes, não assumi papel de 

coordenadora, mas sim como ouvinte, facilitadora do processo de investigação, assim os 

deixando livres nas suas respostas.     

Algumas entrevistas transcorreram em alguns momentos em ambientes 

inadequados, assim dificultando a concentração e reflexão perante as perguntas do 

questionário. Algumas vezes, durante as entrevistas, houve interrupções, extrapolando o 

tempo pré-estabelecido. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo atingiu os objetivos delineados, e os resultados evidenciam que 

os enfermeiros têm conhecimento sobre os temas: segurança do paciente, segurança do 

paciente em relação à meta 6 e sua aplicabilidade no cotidiano. Contudo, ainda há lacunas a 

serem preenchidas no que se diz a respeito ao cumprimento de ações para a prevenção de 

queda. 

No entanto, fica evidente que os enfermeiros entrevistados desta pesquisa conhecem 

as ações para prevenir as quedas, mas não as registram por falta de atenção, esquecimento, 

rotatividade do setor, desvalorização da ferramenta e banalização da mesma.  

A análise temática do discurso dos sujeitos permitiu elencar as estratégias mais 

persistentes e pertinentes neste processo de prevenção de queda. 

Dentre as estratégias para melhorar a adesão ao protocolo de prevenção de queda, 

destacam-se: conscientização das pessoas para o instrumento de sistematização da 

assistência ao paciente, despertar atenção, reorientar, reforçar, treinamento, 

dimensionamento de pessoal e delegar as ações para técnicos de enfermagem. 

Os pontos de motivos e estratégias merecem atenção por parte dos gestores e da 

instituição no sentido de ressaltar as boas práticas já adotadas pela organização e ajustar os 

pontos críticos que dificultam as ações dos enfermeiros, ou seja, a importância da 

reavaliação, como a importância da reavaliação do risco. 

Na instituição, há um protocolo definido e estabelecido, porém, faz-se necessário 

fortalecer com os enfermeiros, uma vez que ficou evidente que há esquecimento, 

banalização da ferramenta.   

Percebe-se que há treinamentos no local, cenário das entrevistadas, e isto é um 

aliado neste processo, pois possibilita modificar práticas e sensibilizá-los para as boas 

condutas que os auxiliarão a atingir suas metas, e também, oferecer aos profissionais 

subsídios a fim de contribuir para o sucesso da segurança do paciente. 

A gestão de risco parece ser o segredo quando se fala em segurança do paciente no 

ambiente hospitalar, devendo ser fortalecido em todos os níveis da instituição, a fim de 

garantir que todos os riscos inerentes aos cuidados em saúde sejam mitigados, tornando a 

assistência de enfermagem mais segura. 

Diante disto, acredita-se que os resultados desta pesquisa possam sugerir subsídios 
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e adicionar sugestões para as reformulações necessárias para aprimorar o processo de 

trabalho dos enfermeiros. 

O produto desta pesquisa, “protetor de tela” foi elaborado com o objetivo de ser 

incorporado com as outras ações existentes no hospital, pois são atitudes de reafirmação e 

necessidades apontadas pelos enfermeiros entrevistados. Desta forma, conduz o 

profissional a ser estimulado por meio da aparição de frases e a figura de lâmpada com a 

cor do risco de queda-amarelo, com isto, sendo um projeto de inclusão atendendo a 

demanda da pesquisa.  

Pretende-se contribuir com este estudo a área acadêmica e as melhores estratégias 

para a atual realidade do mercado de trabalho e inclusão dos temas: segurança do paciente 

e gestão de risco na formação acadêmica do profissional enfermeiro.     

A pesquisa tem a modéstia de aguçar novas publicações, estudos sobre o assunto, 

haja vista a relevância da atuação dos enfermeiros em prol da segurança do paciente.     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

 

 

9 REFERÊNCIAS 

 

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Boletim informativo: segurança do 

paciente e qualidade em serviços de saúde. 2009 Jan/Jun;1(3).  

2. Antunes AV, Trevizan MA. Gerenciamento da qualidade: utilização no serviço de 

enfermagem. Rev Latinoam Enferm. 2000 Jan;8(1):35-44. 

3. World Health Organization. World alliance for patient safety: forward programme: 2008-

2009. Geneva: WHO; 2008. 

4. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, McKay T, Pike KC. To err is human. 

Washington: National Academy Press; 2000. 

5. Neuhauser D. Heroes and martyrs of quality and safety: Ernest Among Codman MD. 

Qual Saf Health Care [Internet]. 2002 [cited 2013 aug 2016];11:104-5. Available from: 

http://qualitysafety.bmj.com/content/11/1/104.full.pdf+html. 

6. Ministério da Saúde (BR). Secretária de Vigilância em Saúde. Portaria nº 529, de 1º de 

abril de 2013 [Internet]. 2013 [acesso em 15 mar 2014]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. 

7. Chassin MR, Galvin RW. The urgent need to improve health care quality. Institute of 

Medicine National Roundtable on Health Care Quality. JAMA. 1998 Sept;280(11):1000-

5. 

8. Machado VL. Qualitividade no serviço hospitalar: uma metodologia para avaliação. 

Rio de Janeiro: E-papers; 2001. 

9. World Health Organization. Conceptual framework for the international classification 

for patient safety: version 1.1: final technical report [Internet]. Geneva: WHO; 2009 

[cited 2015 may 04]. Available from em: 

http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf. 

10. Consumers Union. To err is human: to delay is deadly [Internet]. 2009 [cited 2012 jan 

20]. Available from: http://Safepatientproject.org/pdf/safepatientproject.org-

DelayslsDadly.pdf. 

11. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Boletim informativo: segurança do 



 

100 

 

paciente e qualidade em serviços de saúde [Internet]. 2013 [acesso em 05 ago 2014]. 

Disponível em: 

http://www.Anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/junho/Modulo%201

%20-%20Assistencia%20Segura.pdf. 

12. Proqualis, Fundação Oswaldo Cruz. Centro colaborador para a qualidade do cuidado 

e a segurança do paciente [Internet]. [acesso em 05 jul 2015]. Disponível em: 

http://prHYPERLINK "http://proqualis.net/"oqualis.net/. 

13. Leape LL. Scope of problem and history of patient safety. Obstet Gynecol Clin North 

Am. 2008 Mar;35(1):1-10. 

14. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde. Padrões de 

acreditação canadense para hospitais. 3. ed.. [S.l.:s.n.]; 2014. 

15. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde, editor. Padrões 

de acreditação da Joint Comission Internacional para hospitais. Rio de Janeiro: CBA; 

2014. 

16. Kurcgant P. Administração em enfermagem. São Paulo: EPU; 1991.  

17. Ministério da Saúde (BR). Secretaria da Assistência à Saúde. Manual brasileiro de 

acreditação hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 

18. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Acreditação: a busca pela qualidade 

nos serviços de saúde. Rev Saúde Pública. 2004;38(2):335-6. 

19. Melo, MB, Vastam J. Auditoria e avaliação no Sistema Único de Saúde. São Paulo 

Perspect. 2008 Jan/Jun;22(1):152-64. 

20. Papalaeo Netto M. O estudo da velhice no século XX: histórico, definição do campo 

e termos básicos. In: Freitas EV, Py L, Cançado FAX, Doll J, Gorzoni ML. Tratado de 

geriatria e gerontologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. 

21. Caldas CP. O sentido de ser cuidando de uma pessoa idosa que vivencia um processo 

de demência [tese]. Rio de Janeiro: Universidade do Rio de Janeiro; 2000. 

22. Beltrão KI, Camarano AA, Kanso S. Dinâmica populacional brasileira na virada do 

século XX. Rio de Janeiro: IPEA; 2004. 

23. Camarano AA, Kanso S, Mello JL. Como vive o idoso brasileiro? In: Camarano AA, 

organizadora. Muito além dos 60: os novos idosos brasileiros. Rio de Janeiro: IPEA; 

1999. 

24. Camarano AA, Pasinato MT. O envelhecimento populacional na agenda das políticas 

http://proqualis.net/#_blank
http://proqualis.net/#_blank
http://proqualis.net/#_blank
http://proqualis.net/#_blank


 

101 

 

públicas. In: Camarano AA, organizadora. Os novos brasileiros muito além dos 60? Rio 

de Janeiro: IPEA; 2004. 

25. Saad PM. Transferência de apoio entre gerações no Brasil: um estudo para São Paulo 

e Fortaleza. In: Camarano AA, organizadora. Muito além dos 60: os novos idosos 

brasileiros. Rio de Janeiro: IPEA; 1999. 

26. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos idosos responsáveis pelos 

domicílios no Brasil 2000 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2002 [acesso em 02 jan 

2007]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/população/perfilidoso/default.shtm. 

27. Paz AA, Santos BRLD, Eidt OR. Vulnerabilidade e envelhecimento no contexto da 

saúde. Acta Paul Enferm. 2006;19(3):338-42. 

28. Furuya RK, Birolim MM, Biazin DT, Rossi LA. A integridade e suas interfaces no 

cuidado ao idoso em unidade de terapia intensiva. Rev Enferm UERJ. 2011 Jan/Mar; 

19(1):158-62. 

29. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília; 1998. 

30. Brasil. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do 

idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília; 1994. 

31. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.395, de 9 de dezembro de 1999. Aprova a 

Política Nacional de Saúde do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. 13 dez 1999; Seção 1(237):20-4. 

32. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 702, de 12 de abril de 2002. Dispõe sobre a 

criação de mecanismos para a organização e implantação de redes estaduais de assistência 

à saúde do idoso. Brasília; 2002. 

33. Carvalho JAM, Garcia RA. O envelhecimento da população brasileira: enfoque 

demográfico. Cad Saúde Pública. 2003 Jun;19(3):725-33. 

34. Ministério da Saúde (BR). Estatuto do idoso. Brasília: Ministério da Saúde; 2003. 

35. Lima-Costa MFF, Veras R. Saúde pública e envelhecimento. Cad Saúde Pública. 

2003 Maio/Jun;19(3):700-1. 

36. Lollar DJ, Crews JE.2003 Redefining the role of public health in disability. Annu Rev 

Public Health. 2003;24:195-208. 

37. Freedman VA, Martin LG, Schoeni RF. Recent trends in disability and functioning 

among older adults in the United States-a systematic review. JAMA. 2002 Dec 



 

102 

 

25;288(24):3137-46. 

38. Giacomin KC. Projeto Bambuí: um estudo de base populacional da prevalência e dos 

fatores associados à necessidade de cuidador entre idosos [dissertação]. Belo Horizonte: 

Universidade Federal de Minas Gerais; 2004. 

39. Giacomin KC, Sartini CM, Gesteira SM. Modelo de atenção à saúde da pessoa idosa 

na rede SUS-BH. Pensar BH. 2005;(13 supl):3-9. 

40. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Assistência segura: uma reflexão 

teórica aplicada à prática [Internet]. Brasília: ANVISA; 2013 [acesso em 26 jan 2014]. 

Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/junho/Modulo%2 

01%20-%20Assistencia%20Segura.pdf. 

41. López FJM, Ortega JMR. Manual de gestión de riesgos sanitários. Madri: Dias de 

Santos; 2001.  

42. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 31000. Gestão de riscos 

- princípios e diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT; 2010. 

43. Reynolds J. Undertaking risk management in community nursing practice. J 

Community Nurs. 2009; 23(110):24-8. 

44. Costa VT, Meirelles BHS, Erdmann, AL. Melhores práticas do enfermeiro gestor no 

gerenciamento de risco. Revista Latinoam Enferm [Internet]. 2013 [acesso em 22 fev 

2015];21(5):1165-71. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692013000501165&lang

=pt. 

45. Silva AEBC. Segurança do paciente: desafios para a prática e a investigação em 

Enfermagem. Rev Eletrônica Enferm [Internet]. 2010 [acesso em 07 maio 

2015];12(3):422-4. Disponível em: 

http://h200137217135.ufg.br/index.php/fen/article/view/11885.  

46. Gomes SM. A efetiva prevenção e reparação do dano cirúrgico: descompasso entre as 

diretrizes públicas de saúde para a segurança do paciente e a tendência jurisprudencial 

brasileira. In: Castro GFM, Santos J, organizadores. Aspectos, opiniões e destaques sobre 

segurança. Belo Horizonte: Edições Superiores; 2012. p.  247.  

47. Wold Health Organization. Falls. Genéve: WHO, 2012 Oct [cited 2013 oct 21]. 

Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/en/. 



 

103 

 

48. National Patient Safety Agency (UK). National Health Service. Slips, trips and falls 

in hospital: the third report from the patient safety observatory [Internet]. London: 

NPSA; 2007 [cited 2013 oct 17]. Available from: 

http://www.nrls.uK/RESOURCES/?entryid45=59821. 

49. Mendes WP. Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde. 

Rio de Janeiro: Fiocruz; 2010. 

50. Oliver D, Daly F, Martin FC, McMurdo ME. Risk factors and risck assessment tools 

for falls in hospital in-patients: a systematic review [Internet]. Age Ageing. 2004 Mar 

[cited 2013 oct 17];3(2)3:122-30. Available from: http://ageing. 

Oxfordjournais.org/content/33/2/122.long. 

51. Rhodes B. Communitive midshaft humeral fracture callus [Internet]. 1 feb. 2004 

[cited 2014 jul 21]. Available from: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Communitive_midshaft_humeral_fracture_callus.jp

g. 

52. Miake-Lye IM, Hempel S, Ganz DA, Shekelle PG. Inpatient fall prevention programs 

as a patient safety strategy: a systematic review [Internet]. Ann Intern Med. 2013 Mar 5 

[cited 2013 oct 20]; 158(5 Pt 2):390-6. Available from: 

http://annals.org/article.aspx?articleid=1656443. 

53. Oliver D, Healey F, Haines TP. Preventing falls and fall-related injuries in hospitals. 

Clin Geriatr Med. 2010;26(4):645-92.  

54. Magalhães AMM. Carga de trabalho de enfermagem e segurança de paciente em um 

hospital universitário [tese]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

2012. 

55. Griffith KS. “Coluna: o crescimento de uma cultura justa”. Perspectivas conjuntas da 

comissão sobre a segurança do paciente. 2009;9(12):8-9. 

56. Marx D. A segurança do paciente e da cultura justa. A primer para executivos de 

cuidados de saúde. Relatório para a Universidade de Columbia sob uma concessão 

fornecida pelo National Heart,Lung. Blood Institute; 2001.     

57. Washington State Supreme Court Committee on Jury Instructions. WPI 105.01 

Negligence – General Health Care Provider. Washington Pattern Jury Instruction. 

Thomson Reuters Westlaw; 2013. 

58. Michaelis: dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos; 2016. 



 

104 

 

59. Model Penal Code. Section 2.02 General Requirements of Culpability. 1962. 

60. Rezende DA, Abreu AF. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação 

empresariais. São Paulo: Atlas; 2000. 

61. Sweeney GP. Information and corporate grewth. London: Pintes Publishers; 1989. 

62. Oliveira MB, Spinola MM, Laurindo FJB A influência da tecnologia da informação 

nas estratégias de negócios do setor da saúde. XI Seminário Latino-Iberoamericano de 

Gestión Tecnológica; 2005 out 25-28. Salvador, Brasil. Salvador: Altec; 2005. 

63. Hannah KJ, Ball JM, Edwards MJA. Introdução à informática em enfermagem. 3. ed. 

Porto Alegre: Armed; 2009. 

64. Ruiz JG, Mintzer MJ, Leipzig RM. The impact of e-learning in medical education. 

Acad Med. 2006 Mar;81(3)207-12. 

65. Spinola MM, Pessoa MSP. Tecnologia da informação. In: Contador JC, coordenador. 

Gestão de operações. São Paulo: Edgard Blucher; 1997. 

66. Serafim SAD. Impacto da informação na dispensação de medicamentos em um 

hospital universitário [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo; 2005.  

67. Minayo MCS, organizadora. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. 

Petrópolis: Vozes; 2010. 

68. Beck CT, Polit FD. Fundamentos da pesquisa em enfermagem: avaliação de 

evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2010.   

69. Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman; 

2010. 

70. Daniel LF. Enfermagem planejada. 3. ed. São Paulo: EPU; 1981. 

71. Labbadia LL, Adami NP. Avalição das anotações de enfermagem em prontuários de um 

hospital universitário. Acta Paul Enferm. 2004;17(1):55-62.  

72. Pereira PF. Homens na enfermagem: atravessamentos de gênero na escolha, formação 

e exercício profissional [Internet]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul; 2008 [acesso em 18 fev 2015]. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13069. 

73. Silva AEBC, Reis AMM, Miasso AI, Santos JO, Cassiani SHB. Eventos adversos a 

medicamentos em um hospital sentinela do Estado de Goiás, Brasil. Rev Latinoam 

Enferm [Internet]. 2011 [acesso em 20 out 2013];19(2):378-86. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692011000200021&lng



 

105 

 

=en&nrm=iso&tlng=pt. 

74. Tellez, M. Você é tão inteligente!: por que não estudou medicina? Rev Esc Enferm USP 

[Internet]. 2013 Fev [acesso em 22 fev. 2015];47(1):9-10. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342013000100001&script=sci_arttext. 

75. Joint Commission On Accreditation Of Healthcare Organizations. Failure mode and 

effects analysis in health care: proactive risk reduction. Oakbrook Terrace: Joint 

Commission Resources; 2010. 

76. Hinricksen SL, Oliveira CFL, Campos M, Possas L, Sabino G, Vilella TAS. Gestão da 

qualidade e dos riscos na segurança do paciente: estudo-piloto. Rev Adm Hosp  Inov Saúde 

[Internet]. 2011 Jul/Dez [acesso em 18 jan 2015];(7):10-7. Disponível em: 

http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/rahis/article/view/1400.  

77. Branco Filho JRC. Construindo um modelo de segurança do paciente. Prat Hosp. 2010 

Mar/Abr;(74):8-9.  

78. Peixoto LS. Educação permanente, continuada e em serviço: desvendando seus 

conceitos. Enferm Glob. 2013 [acesso em 20 fev 2015];(29):324-40. Disponível em: 

scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n29/pt_revision1.pdf.  

79. Gaidzinski RR, Fugulin FMT, Castilho V. Dimensionamento de pessoal de 

enfermagem em instituições de saúde. In: Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em 

enfermagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 121-35 

80. Alves VLS. Gestão da qualidade: ferramentas utilizadas no contexto contemporâneo 

da saúde. São Paulo: Martinari; 2009. 

81. Lima AMM, Silva HS, Galhardoni R. Envelhecimento bem-sucedido: trajetórias de 

um constructo e novas fronteiras. Interface Comun Saúde Educ. 2008 

Out/Dez;12(27):795-807. 

82. Silva HS, Lima AMM, Galhardoni R. Envelhecimento bem-sucedido e 

vulnerabilidade em saúde: aproximações e perspectivas. Interface Comun Saúde Educ. 

2010 Out/Dez;14(35):867-77. 

83. Dawalibi NW, Anacleto GMC, Witter C, Goulart RMM, Aquino RC. Envelhecimento 

e qualidade de vida: análise da produção científica da SciELO. Estud Psicol (Campinas). 

2013 Jul/Set;30(3):393-403. 

 

 



 

106 

 

10 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ELEMENTOS CONSTITUINTES DO INSTRUMENTO DE 

AUDITORIA PARA PREVENÇÃO DE QUEDA 

 

(    ) Sem Risco      (      ) Baixo Risco          (      ) Moderado Risco          (      ) Alto Risco 

1 – Evidência de identificação de risco de queda no prontuário: SIM (      )     NÃO (      ) 

2 – Evidência de identificação em forma de filipeta na porta:     SIM (      )     NÃO (      ) 

3 – Evidência de identificação em forma de pulseira amarela em MSE:  

SIM (      )    NÃO (      ) 

4 – Evidência de registro de orientações para paciente e família no prontuário: 

SIM (      )   NÃO  (      ) 

5 – Realização e registro da Sistematização da Assistência do Paciente comtemplando as 

ações pertinentes ao moderado e alto risco de queda: SIM (      )     NÃO (      ) 

6 – Verificação das ações prescritas na Sistematização da Assistência do Paciente:  

SIM (      )     NÃO (      ) 

7 – Paciente foi orientado quanto ao Risco de Queda: SIM (      )     NÃO (      ) 

8 – O ambiente é adequado para prevenção de queda. Descrever leito, grades, piso 

(banheiro ) – 2016.   
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ENFERMEIROS 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS PARTICIPANTES DO ESTUDO  

Sexo: (     ) feminino   (     ) masculino             

Idade: _____ anos  

Tempo de formado: _____ anos 

Tempo no setor: ______ anos 

 

CATEGORIA I – ASPECTOS RELACIONADOS AO CONHECIMENTO SOBRE SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

1) O que é segurança do paciente? Onde adquiriu essa informação/conhecimento? 

2) O que você conhece sobre a meta 6: Prevenção de queda no hospital? 

3) Você recebe ou recebeu alguma orientação sobre prevenção de queda na 

instituição? Em caso afirmativo, mencione de que forma foi transmitido estas 

informações/conhecimento: 

4) De que forma você enquanto Enfermeiro apreende sobre segurança do paciente? 

Você gostaria de sugerir alguma estratégia em relação a meta 6 que não é 

realizada na instituição? 

 

CATEGORIA II – ASPECTOS RELACIONADOS AS NÃO-CONFORMIDADES 

 

1) Listarei as não conformidades identificadas na etapa anterior da pesquisa, e para 

cada uma atribua um motivo por ocorrer e mencione possíveis estratégias 

facilitadoras para torná-las conformidades. 

2) Não – conformidade: X   Motivos da não-conformidade: Y           

Estratégias facilitadoras: Z 

 

CATEGORIA III – PERFIL DO CLIENTE COM RISCO DE QUEDA E RELAÇÃO COM O 

ENVELHECIMENTO 

 

 Qual o perfil de cliente tem maior risco de queda? 

 Qual a relação do envelhecimento com a queda intra-hospitalares? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ENFERMEIROS (PÚBLICO-ALVO) 

Dados de identificação 

Título do projeto: GESTÃO DO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS: Tecnologia de 

informação e comunicação para a disseminação da cultura de segurança do pacientes. 

Pesquisador Responsável: Beatrice de Barros de Lima 

Pesquisador Assistente: Profª Drª Ana Karine Ramos Brum 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial -- Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629 – 9494 / (21) 2629 – 9479 

Nome do voluntário: ________________________________________________ 

Idade: ___________ anos                               R.G. ________________________ 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“GESTÃO DO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS: Tecnologias de informação e 

comunicação para a disseminação da cultura de segurança do paciente. ” de 

responsabilidade do pesquisador responsável, e sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, com o seu tratamento ou com a 

Universidade. Este estudo pretende analisar o conhecimento e as ações dos profissionais de 

Enfermagem no que diz respeito a segurança do paciente nas unidades: clinica, 

semiintensivas e Coronária de um Hospital privado, Identificar as não- conformidades 

evidenciadas no instrumento de auditoria e as possíveis estratégias facilitadoras na 

perspectiva dos enfermeiros e analisar as estratégias frente as recomendações do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente na gestão do risco de queda por meio da auditoria 

interna. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista acerca da 

temática e na condição de público-alvo elaborar uma tecnologia de informação da 

comunicação de acordo com as perspectivas dos enfermeiros. O estudo apresenta riscos 

mínimos, relacionados à sua participação, se consideramos que ao responder as questões 

que serão levantadas, ocasionara sentimentos de descontentamento com as ações e 

acontecimentos do cotidiano. Seus benefícios referem-se à contribuição na produção de 

uma tecnologia de informação da comunicação que possa gerenciar as quedas. Os 

participantes da pesquisa não terão gasto algum em participar da mesma. As informações 
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obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, serão 

posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas serão 

analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca do estudo, 

dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como 

informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e revistas científicas. Eu, 

_________________________________________, RG nº ___________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Rio de Janeiro, ______ de ___________ 201 ______. 

 

 ________________________________             _________________________________   


