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RESUMO 

 

Introdução: Demências têm alta prevalência no envelhecimento, cursam com déficit 

progressivo das funções cognitivas e são um dos grandes desafios à gestão do cuidado seguro, 

que surgem com o envelhecimento populacional. São uma das principais causas de 

incapacidade e dependência entre os idosos em todo o mundo, com grande impacto para o 

indivíduo, à família e à sociedade. Objetivo geral: Desenvolver e validar tecnologias 

educacionais no formato de oficina pedagógica e e-book, como estratégias inovadoras de 

ensino e aprendizagem no contexto da segurança da pessoa idosa com demência, ambiente 

domiciliar, a serem aplicadas no ensino e saúde multiprofissional. Objetivos específicos:1-

Identificar as tecnologias educacionais facilitadoras para o ensino da segurança do paciente 

idoso, a partir das publicações nacionais e internacionais em base de dados virtuais; 2- 

Correlacionar os riscos de segurança do idoso demenciado às metas internacionais de 

segurança do paciente, a partir das publicações nacionais e internacionais;3-Identificar o 

conhecimento dos profissionais discentes da área de geriatria e gerontologia sobre Segurança 

do Paciente no Contexto do Paciente Idoso com Demência, antes e após a oficina 

pedagógica;4-Produzir um plano de intervenção para o gerenciamento de Segurança do 

Paciente idoso com demência no contexto domiciliar, como produto da oficina pedagógica;5- 

Produzir um e-book a partir dos resultados encontrados. 6- Validar o e-book; 7-Propor um 

Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro na formação do profissional da gerontologia e 

geriatria. Método: Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes e depois contendo 

dados qualitativos e quantitativos para elaboração de tecnologia educacional para o ensino e 

saúde multiprofissional. Os participantes deste estudo são alunos pós-graduandos em 

gerontologia e geriatria e juízes especialistas da área do ensino, gerontologia, geriatria e 

design. Resultados: Participaram da oficina 20 (vinte) pós-graduandos da gerontologia e 

geriatria, 18 (dezoito) responderam ao pós-teste e a avaliação ao final da oficina. O total de 

71.4%, no pré-teste, afirmaram que identificam o conceito de Segurança do paciente e, no 

pós-teste, 100%. Já no relato, 33% dos conceitos no pré-teste se alinhavam ao conceito de 

riscos e danos associados ao cuidado em saúde e, no pós-teste, 72%.  Quanto a saber os riscos 

à segurança a que os idosos estão expostos, no pré-teste, o total foi de 70%, enquanto, 100% 

conseguiram identificar este risco no pós-teste. No pré-teste, 66% identificaram o risco a que 

o paciente com demência está exposto e, no pós-teste, 100 %. Quando se agrega o contexto 

domiciliar na identificação dos riscos ao idoso com demência, têm-se 66% de afirmativas na 

identificação dos riscos, no pré-teste, e no pós-teste, 90%. Na construção do plano de 



 

intervenção, os conceitos da segurança do paciente foram aplicados numa visão 

multidisciplinar. A oficina foi aprovada por 95% dos participantes, sendo considerada por 

todos como um facilitador para a aprendizagem. Participaram da avaliação do e-book: Gestão 

do Cuidado Seguro do idoso com Demência no ambiente domiciliar, 10 juízes especialistas. 

Na avaliação, seguindo a metodologia de Teixeira (2011), o percentual de concordância entre 

os juízes especialistas foi de 98% para os objetivos,94% para a estrutura e apresentação e 

100% para a relevância. Todos os especialistas consideraram que o e-book contribui na 

formação pedagógica de profissionais de saúde na área do envelhecimento, como 

multiplicadores da segurança do idoso com demência no contexto domiciliar. Conclusão: 

Obteve-se ao final, melhora da compreensão do conceito de segurança do paciente idoso com 

demência no domicílio, na identificação dos riscos e nas ações de intervenção numa visão 

multidisciplinar. A Oficina como uma prática dialógica e vivencial mostrou ser uma 

metodologia eficaz para o ensino da segurança do paciente idoso com demência no domicílio. 

E o e-book pode contribuir como uma tecnologia educacional na disseminação de uma 

metodologia ativa para o ensino da segurança do paciente, na pós-graduação, na temática do 

idoso com demência no domicílio. 

 

Descritores: Tecnologia educacional. Oficina pedagógica. Segurança do paciente. Idoso. 

Demência. Ensino em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Dementia has a high prevalence in aging, is associated with a 

progressive deficit of cognitive functions and is one of the major challenges to the 

management of safe care, which arise with population aging. They are one of the main causes 

of disability and dependency among the elderly worldwide, with a great impact on the 

individual, family and society. General objective: To develop and validate educational 

technologies in the format of a pedagogical workshop and e-book, as innovative teaching and 

learning strategies in the context of the safety of the elderly with dementia, in the home 

environment, to be applied in teaching and multiprofessional health. Specific objectives:1- To 

identify educational technologies that facilitate the teaching of elderly patient safety, based on 

national and international publications in virtual databases. 2- Correlate the safety risks of the 

elderly with dementia to the international patient safety goals, based on national and 

international publications. 3- To identify the knowledge of student professionals in the field of 

geriatrics and gerontology about Patient Safety in the Context of Elderly Patients with 

dementia, before and after the pedagogical workshop. 4-Produce an intervention plan for the 

management of Elderly Patient Safety with dementia in the home context, as a product of the 

pedagogical workshop. 5- Produce an e-book from the results found. 6- Validate the e-book. 

7- Propose an Intervention Plan for Safe Care in the training of gerontology and geriatrics 

professionals. Method: This is a before-and-after intervention study containing qualitative 

and quantitative data for the preparation of educational technology for teaching and 

multidisciplinary health. Participants in this study are graduate students in gerontology and 

geriatrics and specialist judges in the field of teaching, gerontology, geriatrics and design. 

Results: Twenty (20) graduate students in gerontology and geriatrics participated in the 

workshop, 18 (eighteen) responded to the post-test and the evaluation at the end of the 

workshop. A total of 71.4%, in the pre-test, affirm that they identify the concept of Patient 

Safety and, in the post-test, 100%. In the report, 33% of the concepts in the pre-test were in 

line with the concept of risks and damages associated with health care and, in the post-test, 

72%. As for knowing the safety risks to which the elderly are exposed, in the pre-test, the 

total was 70%, while 100% can identify this risk in the post-test. In the pre-test, 66% identify 

the risk to which the patient with dementia is exposed and, in the post-test, 100%. When the 

home context is added in the identification of risks to the elderly with dementia, there are 66% 

of statements in the identification of risks, in the pre-test, and in the post-test, 90%. In the 

construction of the intervention plan, the concepts of patient safety were applied in a 



 

multidisciplinary view. The workshop was approved by 95% of the participants, being 

considered by all as a facilitator for their learning. 10 expert judges participated in the 

evaluation of the e-book: Safe Care Management for the Elderly with Dementia in the home 

environment. In the evaluation, following Teixeira's methodology (2011), the percentage of 

agreement between the expert judges was 98% for the objectives, 94% for the structure and 

presentation and 100% for relevance. All experts considered that the e-book contributes to the 

educational training of health professionals in the area of aging, as multipliers of the safety of 

the elderly with dementia in the home context. Conclusion: In the end, there was an 

improvement in the understanding of the concept of safety of elderly patients with dementia at 

home, in the identification of risks and in intervention actions in a multidisciplinary view. The 

Workshop as a dialogical and experiential practice proved to be an effective methodology for 

teaching the safety of elderly patients with dementia at home. And the e-book can contribute 

as an educational technology in the dissemination of an active methodology for teaching 

patient safety, in graduate school, on the theme of the elderly with dementia at home. 

 

Keywords: Pedagogical workshop. Patient safety. Aged. Dementia. Health teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 RELAÇÃO ENTRE OBJETO DE ESTUDO E TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

A motivação pelo tema deste estudo surgiu por meio da experiência da pesquisadora 

como terapeuta ocupacional em equipe multiprofissional no atendimento à pessoa idosa com 

demência e a seu familiar, do Serviço de Geriatria da UFF, onde também acompanha 

profissionais de diversas áreas de formação acadêmica; como preceptora de profissionais 

discentes da Pós-Graduação Interdisciplinar em Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar da 

UFF, bem como da Residência Multiprofissional na Área da Saúde do Idoso no Serviço de 

Geriatria do HUAP/UFF. 

A percepção advinda da clínica na terapia ocupacional de riscos no cuidado ao idoso 

com demência, durante a intervenção terapêutica individual e em grupo, despertou-a para a 

necessidade de um olhar específico nesta temática. As ações em relação à segurança do 

paciente idoso com demência ainda carecem do olhar direcionado para a segurança no 

cuidado em saúde e para a complexidade da síndrome demencial. Como preceptora de alunos 

pós-graduandos de diferentes formações, estes fatos a despertaram para a importância desta 

temática na formação deste profissional, o que a motivou a dedicar-se ao estudo das 

tecnologias e metodologias pedagógicas para o ensino da Segurança do Paciente (SP). 

A aproximação com a temática da segurança do paciente surgiu através da 

participação da pesquisadora no V Encontro Qualiseg, do Biênio Temático 2018-2019: 

Prevenção de Quedas(Meta 6), evento do Projeto Qualiseg no segundo semestre de 2017, o 

que a inspirou a aprofundar estudos nesta área, iniciando sua participação no projeto de 

extensão Qualiseg UFF, hoje Lab Qualiseg UFF. que é um laboratório de produção de 

tecnologias educacionais na temática do gerenciamento da segurança do paciente do 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração – MFE da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A formação do profissional da saúde é uma área importante no cuidado em saúde. As 

políticas públicas têm trazido em suas diretrizes a preocupação com a formação deste 

profissional desde o ensino técnico à pós-graduação e à educação permanente (BRASIL 2006, 
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Brasil 2013). A instrumentalização do profissional pós-graduando na geriatria e gerontologia é 

um dos objetivos do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP/UFF). 

O Serviço de Geriatria/CRASI do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF é 

referência ao atendimento à pessoa idosa com demência e aos seus cuidadores, além de 

oferecer também, em seu espaço, a capacitação aos profissionais na área da saúde do idoso, 

através do curso de Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar da UFF, da 

Residência Médica e Residência Multiprofissional na Área da Saúde do Idoso. 

A Residência Multiprofissional na saúde do idoso recebe profissionais da área de 

Educação Física, Nutrição, Farmácia e Enfermagem; e a Pós-Graduação Lato Sensu recebe 

profissionais de diversas áreas de formação, sendo o trabalho em equipe, a 

multidisciplinaridade, e a interdisciplinaridade aspectos importantes na formação destes 

profissionais na gerontologia. 

Na temática do envelhecimento, a complexidade do cuidado traz desafios 

importantes para a qualidade da assistência em saúde, o que se intensifica quando este 

indivíduo também tem associado um quadro demencial. A Demência, dentre as doenças 

crônico-degenerativas que acometem o idoso, é a que mais traz prejuízo para a vida do 

indivíduo idoso e seus cuidadores (Who,2019). Ela leva a um alto grau de dependência, com 

complicações importantes na interação social e na qualidade de vida, tanto do idoso 

acometido quanto dos seus familiares (FREITAS,2011). À medida que a doença evolui, ocorre 

um aumento da dependência deste indivíduo nas atividades da vida diária, gerando uma maior 

permanência deste no seu ambiente domiciliar. 

A vulnerabilidade do idoso com demência o expõe a um maior número de riscos que 

podem ser evitados e/ou manejados com o gerenciamento da segurança deste indivíduo. Na 

gerontologia, a segurança em relação à síndrome demencial vem sendo amplamente relatada 

em vários aspectos, como na prevenção de quedas e nos Sintomas Psicológicos e 

Comportamentais das Demências (SPCD) (FREITAS, 2011), sem, no entanto, correlacionar 

estes aspectos à temática da segurança do paciente, onde o foco é reduzir ao mínimo possível 

os erros desnecessários associados ao cuidado com a saúde (BRASIL, 2013). 

A segurança do paciente desponta como uma preocupação a nível mundial desde a 

década de noventa onde um estudo interdisciplinar sobre danos médicos e litígio traz a 

questão de que danos aos pacientes podem ocorrerem decorrência do cuidado realizado e da 

qualidade do mesmo (BRENNAM, 1991). Desde então, iniciaram-se os estudos e ações no 
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mundo em relação à qualidade da assistência à saúde em âmbito mundial. (OMS, 2016). Um 

dos resultados destas ações é a inserção do tema da segurança do paciente no ensino. No 

Brasil, em 2013, o Programa Nacional de Segurança da Paciente - Portaria GM/MS nº 

529/2013, foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, trazendo a 

instrumentalização do profissional da saúde nesta temática entre as suas diretrizes. 

Como uma área nova no ensino, a inserção da segurança do paciente no currículo 

ainda acontece de forma incipiente. É uma área complexa, com atualizações constantes e que 

envolve mudança de conceitos e culturas, necessitando de uma abordagem metodológica 

diferenciada para a assimilação deste conteúdo, e também de tecnologias educacionais que 

facilitem este processo. 

As metodologias ativas de ensino e aprendizagem onde o educando participa do seu 

aprendizado são as mais indicadas para o ensino desta temática (OMS, 2016). Na pós-

graduação, o ensino da segurança do paciente é essencial porque muitos profissionais não 

tiveram contato com esta temática na sua graduação e, como uma área em evolução, exige 

atualizações constantes (SOUZA, 2019). 

Mediante estes fatos, a inserção da temática da segurança do paciente no ensino da 

pós-graduação no contexto do idoso com demência no ambiente domiciliar é essencial para 

uma melhora na instrumentalização do profissional da geriatria e gerontologia, com 

consequente melhoria da qualidade do cuidado a esse paciente e a seus familiares. 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

• Como uma tecnologia educacional em formato de oficina pedagógica pode favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem dos profissionais pós-graduandos da geriatria e 

gerontologia quanto ao gerenciamento da segurança do idoso com demência no 

contexto domiciliar?  

 

• De que forma o produto de ensino em saúde (o E-book) pode contribuir na formação 

pedagógica de profissionais de saúde na área do envelhecimento como multiplicadores 

da segurança do idoso com demência no contexto domiciliar? 
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1.4 OBJETO DO ESTUDO: 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a produção de tecnologia educacional para 

o processo de ensino e aprendizagem dos pós-graduandos da geriatria e gerontologia no 

gerenciamento da segurança da pessoa idosa com demência no contexto domiciliar. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver e validar tecnologias educacionais no formato de oficina pedagógica e 

e-book como estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem no contexto da segurança da 

pessoa idosa com demência, no contexto domiciliar, a ser aplicada no ensino e na saúde 

multiprofissional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar as tecnologias educacionais facilitadoras para o ensino da Segurança do 

paciente idoso, a partir das publicações nacionais e internacionais em base de dados 

virtuais. 

2. Correlacionar os riscos de segurança do idoso demenciado às metas internacionais de 

segurança do paciente, a partir das publicações nacionais e internacionais em base de 

dados virtuais. 

3. Identificar o conhecimento dos profissionais discentes da área de geriatria e 

gerontologia sobre Segurança do Paciente no Contexto do Paciente Idoso com 

Demência, antes e após a oficina pedagógica. 

4. Produzir um plano de intervenção para o gerenciamento de Segurança do Paciente 

idoso com demência no contexto domiciliar como produto da oficina pedagógica. 

5.  Produzir um e-book a partir dos resultados encontrados. 

6. Validar o e-book. 
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7. Propor um Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro1na formação do profissional 

da gerontologia e geriatria. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Este estudo agrega temáticas de grande importância para o cuidado em saúde: o 

ensino, a segurança do paciente e o idoso com demência no ambiente domiciliar.  

No campo da geriatria e gerontologia, a temática da segurança do paciente ainda 

carece de maior aprofundamento, sendo a perspectiva da segurança na área do 

envelhecimento ainda incipiente quanto à ótica da redução dos danos associados ao cuidado à 

saúde. 

A segurança do paciente é uma área nova que surge a partir da década de noventa, 

quando um estudo traz a percepção de que danos podem ser causados pelo cuidado na saúde. 

A partir daí, várias são as ações em todo o mundo para melhorar a segurança no cuidado ao 

paciente. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, Portaria GM/MS nº. 

529/2013, foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. Ele traz dentre as suas diretrizes o ensino 

da segurança do paciente no ensino técnico, na graduação, na pós-graduação e na educação 

permanente. 

Na pós-graduação a inserção desta temática é essencial, pois como a tecnologia, a 

ciência e as ações na área da saúde estão em constante evolução, pois a segurança do paciente 

é uma área que necessita de estudos e atualizações constantes. Além disso, como é uma área 

nova, muitos profissionais da saúde não tiveram esta temática na sua graduação. 

No ensino da segurança do paciente temos o Guia Curricular de Segurança do 

Paciente da Organização Mundial de Saúde, Edição Multiprofissional, publicado em 2011, 

que nos orienta o uso de metodologias ativas para o ensino desta temática. Para que a 

educação em segurança do paciente resulte numa prática segura e em melhores resultados 

para os pacientes, ela precisa ser significativa para os alunos (OMS,2016). 

Metodologias ativas de ensino e aprendizagem, onde o indivíduo tem participação 

ativa no seu processo de formação, têm sido amplamente estudada se valorizadas no cenário 

educacional atual. Neste cenário, também temos as tecnologias educacionais através do uso de 

 
1 Instrumento modelo de intervenção para o cuidado seguro, idealizado e elaborado pelas autoras. Plano 

de Intervenção para o Cuidado Seguro – PICS [LabQualisegUFF] 
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tecnologias da comunicação e informação, que estão cada vez mais presentes no nosso 

cotidiano, apoiando o processo de ensino e aprendizagem da segurança do paciente. 

Na temática do idoso com demência, a complexidade do envelhecimento e das 

demências tem grande impacto na gestão do cuidado devido à dependência gradativa advinda 

da progressão da doença. A demência é uma das principais causas de incapacidade e 

dependência entre os idosos em todo o mundo. Ela tem um impacto físico, psicológico, social 

e econômico, não apenas sobre as pessoas que sofrem com ela, mas também sobre seus 

cuidadores, suas famílias e a sociedade em geral (OMS,2015). 

Em 2015, o custo social total da demência no mundo foi estimado em US$ 818 

bilhões, que equivalem a 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. A Organização 

Mundial de Saúde, em 2015, reconhece a demência como uma prioridade de saúde pública, o 

que nos mostra a importância de pesquisas e ações de intervenção nesta área.  

Com a piora progressiva dos sintomas da Demência ocorre um aumento da 

vulnerabilidade e da dependência nas Atividades da Vida Diária, o que faz com que os 

indivíduos demandem mais cuidados e permaneçam o maior tempo no ambiente domiciliar. 

Neste contexto, destacamos na perspectiva da segurança do paciente alguns riscos do 

idoso com demência no domicílio: riscos de lesões decorrentes de quedas e lesões por 

pressão; riscos de infecções associadas aos cuidados de saúde; riscos no uso de medicamentos 

de alta vigilância; comunicação inadequada entre idoso, família, profissional e equipe, e a 

transição do cuidado; riscos relacionados à identificação correta do idoso com demência; 

riscos de perdas funcionais associadas a déficits cognitivos; e riscos de perdas funcionais 

associadas aos Sintomas Psicológicos e Comportamentais das Demências (CALVO, BRUM, 

MESSIAS 2020). 

O conhecimento do processo do envelhecimento, das características das Síndromes 

Demenciais e da sua progressão, junto ao estudo dos riscos e das ações de prevenção a 

eventos adversos evitáveis são necessários para uma maior qualificação do cuidado à saúde. 

Diante do exposto, este estudo se justifica pela necessidade da instrumentalização do 

profissional da geriatria e gerontologia na segurança do idoso com demência e seus 

familiares. Ele procura alinhar as tecnologias educacionais inovadoras para o ensino nesta 

temática facilitando o processo de ensino e aprendizagem do profissional pós-graduando.  
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1.7 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo contribui para a qualificação na formação do profissional pós-graduando 

da geriatria e gerontologia e também para a melhora da qualidade do cuidado ao paciente 

idoso com Demência e seus familiares/cuidadores. 

Ele se alinha ao eixo 12 da Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2018), no que se refere aos subitens de análise dos fatores de risco e proteção 

associados às demências em pessoas idosas no Brasil e levantamento de metodologias 

inovadoras, participativas e resolutivas de educação em saúde com pessoas idosas. Colabora 

com as orientações técnicas para a implementação da linha de cuidado para a atenção integral 

à saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde-SUS (Brasil,2018). 

Atende às orientações do Programa Nacional de Segurança do Paciente, editado pela 

Portaria GM/MS nº. 529/2013, que foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado 

em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, assim como destaca 

a necessidade de incluir o tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação, na 

pós-graduação na área da saúde e na educação permanente dos profissionais de saúde. 

A melhora da qualidade do cuidado ao idoso com demência e aos seus cuidadores, 

contempla também a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, através da Portaria nº. 2528, 

de 19/10/2006 - GM/MS, que dentre suas diretrizes preconiza a formação e a educação 

permanente de profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. 

Sendo assim, o produto deste estudo visa suprir uma lacuna da literatura, melhorar 

a qualidade do cuidado ao idoso com demência, atender à agenda de prioridades de Pesquisa 

do Ministério da Saúde, ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, à Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, orientada pelo Guia Curricular de Segurança do Paciente 

da Organização Mundial de Saúde - Edição Multiprofissional, e pela Segurança do Paciente 

no Domicílio do Ministério da Saúde.  
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), publicada em 1996, traz diretrizes 

para a construção de uma educação com o desenvolvimento de um espírito científico, crítico e 

reflexivo do profissional na educação superior. Atualmente, há uma busca por novas 

propostas pedagógicas, onde o aluno participa ativamente do seu processo de educação, sendo 

o professor um facilitador deste processo: são as chamadas metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem. Neste contexto, os professores como facilitadores do processo, apoiam, 

ajudam, desafiam, provocam e incentivam a construção do conhecimento (WATERKEMPER, 

PRADO, 2011). 

Para tanto, uma educação crítica, consciente e dialógica se faz necessária. A 

perspectiva de uma educação crítica, reflexiva, problematizadora e transformadora cria 

condições para uma construção do conhecimento tanto do educador como do educando. 

(FREIRE,1996). A possibilidade da produção ou construção do conhecimento, com 

valorização do saber do educando, mas com rigorosidade metódica, desenvolvendo a pesquisa 

com o respeito ao senso comum e reflexão crítica sobre a prática são aspectos de uma 

educação dialógica e reflexiva. (FREIRE, 1996). 

O processo ensino-aprendizagem é complexo e exige ações direcionadas do 

professor para que o aluno aprofunde e amplie os conhecimentos elaborados através de sua 

participação. Tanto o professor quanto o aluno necessitam compartilhar responsabilidades e 

comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem (WATERKEMPER, PRADO, 

2011). 

Algumas estratégias de ensino e aprendizagem destacadas na literatura como 

metodologias ativas e estimuladoras do pensamento crítico foram: estudo de caso, simulação 

em laboratório, dramatização, filmes, painel integrativo, jogos criativos, trabalho em equipe, 

portfólio, programas on-line (Websites, WebCT) e oficina pedagógica (WATERKEMPER, 

PRADO, 2011). 

A tecnologia educacional usa ferramentas tecnológicas para o ensino e a 

aprendizagem. A tecnologia se difere da mídia, ela é o veículo para comunicar as mensagens, 

que são representadas por uma mídia. As tecnologias aumentam a capacidade humana de 

produzir e veicular as mídias (MOORE E KEARSLEY, apud FILATRO, CAIRO,2016). 
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Incluem diversos tipos de mídias como texto, áudio, imagens, animação, transmissão de 

vídeo, aplicativos, aprendizado baseado em computador, intranet, internet e aprendizagem 

baseada na web (SILVA, 2019). 

Podemos exemplificar alguns subsistemas das mídias como livros didáticos, 

romances e poemas para o texto; programas de televisão e vídeos do you tube para os vídeos; 

animações, simulações, fórum de discussão e mundo virtual para a computação (BATES, 

2017). As tecnologias têm um impacto nas práticas culturais, educacionais e de consumo 

(FIGUEIREDO, BACHA, SCHAUM, 2013). 

A Tecnologia da Informação (TI) é constante em nossa vida cotidiana. Ela diz 

respeito a um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da 

informação, usando hardware (dispositivos e periféricos) e software e seus recursos, sistemas 

de telecomunicações e gestão de dados e informações (PERES, SUSUKY, AZEVEDO-

MARQUES,2015). 

Já a Tecnologia da Informação e Comunicação (TCI) diz respeito a um conjunto de 

tecnologias que permitem o acesso à informação através da telecomunicação, que é a 

transmissão de sinais a longa distância através da Internet e de redes de telefonia celular. A 

inserção da TI e da TCI na atenção à saúde vem mudando métodos e processos e essas 

tecnologias vêm se tornando instrumentos importantes de apoio a atividades de assistência e 

formação profissional (PERES, SUSUKY, AZEVEDO-MARQUES, 2015). 

A educação mediada pelas TICs ganha força quando envolve a criação de ambientes 

e dispositivos que possibilitam um ambiente mais ativo, tais como simuladores virtuais, jogos 

interativos e ambientes virtuais de aprendizagem.  A educação a distância vem ganhando 

espaço. Os recursos tecnológicos para o ensino são diversificados como fórum, bibliotecas 

virtuais, bate-papo e web conferência e, em geral, usam um ambiente virtual de 

aprendizagem. (PERES, SUSUKY, AZEVEDO-MARQUES,2015). 

A tecnologia está em constante evolução e cada geração tecnológica favorece um 

modelo educacional específico. Santaella (apud FILATRO, CAIRO, 2015) propõe uma 

organização em gerações de tecnologia de informação e comunicação, que inclui:  

a) As tecnologias do reprodutível, onde predominavam as tecnologias 

eletromecânicas, com o automatismo e mecanização das fábricas, que na educação 

corresponde à legitimidade da escrita e o livro impresso é o veículo nesta fase; 

b) As tecnologias da difusão, com a transmissão via satélite, onde as tecnologias 

eletroeletrônicas predominavam e surge aí o modelo de educação a distância 
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massiva operada pelo rádio, telecursos, vídeo e outros similares. Neste modelo o 

aluno recebia a informação e tinha pouca participação; 

c) As tecnologias do dispositivo disponível, baseadas em dispositivos de pequeno 

porte, portáteis como controle remoto, vídeo cassete, walkman e televisão a cabo, 

que atendem às necessidades segmentadas e personalizadas, e mudam a linguagem 

para uma cultura de mídia, mas ainda dentro da educação a distância massiva; 

d) As tecnologias de acesso, que surgem com o computador pessoal, do modem para 

a transmissão de dados, softwares e aplicativos. A internet, o ciberespaço, ao 

alcance de indivíduos e grupos, é uma característica desta fase que cresce de forma 

acelerada, descentralizada; o analógico dá lugar ao digital. Nesta fase ocorre a 

interatividade na relação das pessoas com a mídia. 

e) As mídias digitais mudam o conceito de educação a distância para a educação 

online ou educação em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVAs). Neste 

contexto, o modelo de educação apoiado nas TICs difundiu-se com o aumento dos 

computadores pessoais e as redes de comunicação online. O processo pedagógico 

sofre grandes mudanças, os alunos passam a ter controle sobre o fluxo das 

informações, a participar de comunidades virtuais, a articular ideias e a 

desenvolver o pensamento crítico. 

f) As gerações de tecnologia da conexão contínua se caracterizam por redes móveis 

de pessoas e tecnologias, independentes de distâncias e tempo. São inúmeros 

dispositivos móveis interconectados e conectados à internet, com acesso contínuo 

a informação em qualquer lugar e em qualquer tempo sobre o ensino e a 

aprendizagem. Com isto a informação, a comunicação e a construção do 

conhecimento são ubíquas, colaborativas e compartilháveis, quebrando as barreiras 

temporais e geográficas. Nesse momento, temos a cultura da mobilidade, onde há 

aprendizagem móvel (m-learning) com os aparelhos multimídia. Surgem assim, os 

princípios da simplicidade pela capacidade de armazenamento, da adaptação pela 

facilidade de operar no tempo e espaço, da individualidade com as atividades 

significativas e personalizadas, e da comunicabilidade predominam. 

Hoje, vivemos uma realidade onde experiências educacionais diversas são utilizadas. 

Temos os livros de referência sendo entregues pelo correio tradicional convivendo com 

propostas inovadoras como os jogos tridimensionais, cursos online, aprendizagem móvel, e-

books, entre outros (apud FILATRO, CAIRO, 2015). 
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2.2 OFICINA PEDAGÓGICA 

 

A proposta metodológica de oficinas pedagógicas desponta como um espaço de 

construção do aprendizado a partir de uma postura ativa do educando. Como uma 

metodologia realizada em grupo, as oficinas pedagógicas facilitam as trocas de ideias, a 

comunicação e a interação entre os participantes (MASCARENHAS, 2017).  

Ela alinha o conteúdo teórico à prática vivencial de cada integrante do grupo, 

promovendo a discussão, favorecendo a iniciativa e estimulando a colaboração entre os 

participantes. Abre espaço para a construção de novos saberes, numa aprendizagem dialógica 

e significativa, tendo como base o sentir, o pensar e o agir com propósitos pedagógicos 

(PAVIANI,2009; DO VALLE, ARRIADA, 2012; SALES, MESHIAL, OLIVEIRA, 2018). 

A oficina com a troca de experiências e conhecimentos constitui um elemento 

privilegiado para a ampliação do conhecimento, tanto quanto para a sua transmissão 

(FONSECA,2012).O educador não se coloca como um único detentor de conhecimento. O 

saber neste caso está em processo de construção e não inacabado, sendo o educador e 

educando cocriadores deste processo (FIGUEIREDO, 2006). 

Vários aspectos são valorizados no desenvolvimento da oficina: o trabalho concreto e 

participativo articulando a prática-teoria-prática, num trabalho integrador e dinâmico, tendo 

como base a cooperação, colaboração e solidariedade; ampliação das habilidades e 

aprendizados, tornando os educandos responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. A 

proposição de soluções e responsabilidade na execução de um determinado projeto de 

trabalho, tarefa ou operação facilita este processo (BASTOS,1999; DO VALLE, ARRIADA, 

2012). 

É uma técnica que permite o uso de atividades diversificadas na sua execução, 

podendo variar a quantidade, o tipo e o gênero de atividades a serem desenvolvidas 

(BASTOS,1999). Ela pode ocorrer através de dinâmicas, atividades coletivas e individuais 

que proporcionam aos educandos expor seus conhecimentos sobre a temática em questão e 

assimilar novos conhecimentos acrescidos pelos educadores(FIGUEIREDO, 2006). 

O planejamento das oficinas precisa ser flexível, ajustando-se às construções e 

situações-problema que possam surgir durante a sua execução (DO VALLE, ARRIADA, 

2012). 

Na sua execução, as oficinas são realizadas através de vários momentos. Na fase 

inicial o objetivo é facilitar o conhecimento mútuo e a interação entre os participantes. Nela, 
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através de atividades ou dinâmicas, ocorre a apresentação da oficina e dos participantes. Em 

seguida, tem a análise do tema em questão onde acontece a reflexão da vivência e da prática 

associada ao conteúdo teórico e, no terceiro momento, temos o encerramento onde ocorre a 

avaliação dos conteúdos e da oficina (BASTOS,1999). Desta forma, o processo de 

aprendizagem através das oficinas oferece um espaço de trocas e crescimento possibilitando a 

sensibilização, a compreensão, a análise, a ação e a avaliação deste processo. 

Na literatura, as oficinas pedagógicas têm vasto campo de aplicação, desde a 

pesquisa (MACEDO, 2009; MARTINS, 2009; SPINKet al, 2014), estudos de 

Intervenção(LACERDA, 2014), intervenção e extensão universitária (DO 

VALLE,ARRIADA, 2012; FIGUEIREDO,2006) e educação continuada de profissionais 

(SOUZA,2006; PAVIANE, 2009; PEIXOTO, 2015). Desta forma, as oficinas pedagógicas 

além de oferecerem um amplo espaço para a investigação pelo pesquisador oferecem, 

também, espaços para a elaboração e construção do conhecimento. 

As oficinas são espaços dialógicos de negociação de sentidos, sensibilizando as 

pessoas e abrindo espaços para novas construções e mudanças (SPINKet al, 2014). Elas 

oferecem momentos privilegiados de análise das produções. Porém, as trocas realizadas 

durante as oficinas favorecem um processo ético-político além do metodológico, portanto, 

seus potenciais não se restringem apenas à coleta de dados, mas também de construção 

(SPINK et al,2014). 

 

2.3 E-BOOK 

 

O conhecimento tem sido registrado por meio da escrita desde a escrita em tabletas 

de argila, papiro e pergaminho. Este registro vem evoluindo e sofrendo transformações 

importantes ao longo do tempo. Quando surge a prensa, e aparece o papel, temos uma grande 

mudança no registro e na disseminação do conhecimento, o que provoca um enorme fluxo de 

publicação de livros impressos. Com a evolução tecnológica, em especial as tecnologias da 

informação e comunicação, o livro eletrônico vem ganhando espaço (VELASCO,2008). 

O livro digital ou e-book é um livro que pode ser lido em dispositivos eletrônicos ou 

em um computador. Nos livros digitais, as páginas norteiam o conteúdo, podendo ser 

inseridos vídeos, animações, áudios e, em alguns casos, mapas e gráficos interativos 

(PADILHA, 2016). Neste contexto, podemos ampliar o conceito de e-books para documentos 
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interativos que possam ser compostos e lidos em quaisquer dispositivos eletrônicos, de mesa 

ou portáteis, que incluam uma tela (DUARTE, 2013). 

Na literatura pontuam-se várias vantagens acerca do livro eletrônico como o baixo 

custo para aquisição, a facilidade no transporte, a possibilidade de interatividade e utilização 

de recursos multimídias, o estímulo à autoria, o conhecimento livre na rede e a facilidade de 

aquisição. Algumas desvantagens também vêm sendo relatadas como a pouca quantidade de 

títulos em algumas áreas do conhecimento e a falta de respeito quanto aos direitos autorais 

(PADILHA, 2016). 

O e-book impacta a forma e as possibilidades de distribuição dos livros, trazendo 

mudanças para as editoras e livrarias. A auto publicação é uma nova forma de publicação 

desta fase. Surgem editoras para este campo das novas tecnologias, distribuidoras digitais, 

serviços de conversão de livros digitais e serviços de assinaturas. Novos campos de trabalho 

aparecem também nas etapas de criação, editoração e distribuição dos livros (MELLO, 2016). 

Como um material digital, o e-book é um recurso pedagógico que pode ser 

personalizado, reunindo conteúdos atualizados com acesso facilitado pela tecnologia. Nossa 

sociedade está cada vez mais conectada e com acesso às mídias digitais e o e-book como 

recurso, dentre outros, ainda acontece gradualmente na criação de materiais de ensino e 

aprendizagem (PADILHA, 2016).  

 

2.4 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Os cuidados relacionados à saúde vêm ao longo dos anos se modificando e se 

aprimorando a cada dia com o avanço da ciência e da tecnologia. Este fato traz muitos 

benefícios para o cuidado, porém surgem, também, riscos significativos para a segurança do 

paciente (OMS, 2016). Em 1991, um estudo interdisciplinar sobre danos médicos e litígio 

ocorrido por erro médico, de Harvard, traz pela primeira vez a percepção de que uma 

quantidade substancial de danos aos pacientes ocorre por parte do gerenciamento médico e 

que muitas lesões são resultados de cuidado abaixo do padrão (BRENNAM, 1991). 

Desde então são crescentes as iniciativas para a promoção da segurança e da 

qualidade na assistência à saúde no mundo. Em 2002, os estados-membros da OMS, durante a 

Assembleia Mundial de Saúde, assinaram um acordo sobre a segurança do paciente. Muitos 

países têm estudos destacando provas contundentes de que a assistência clínica causa danos 

aos pacientes, sejam por lesões irreversíveis, internações longas e até a morte (OMS, 2016).  
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No Brasil, a formulação de políticas sobre segurança do paciente, iniciou-se com a 

Resolução RDC nº. 63, de 2011, sobre boas práticas de funcionamento em serviços de saúde. 

Mas em abril de 2013, com a Portaria nº. 529, de 1º de abril de 2013, o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. A segurança do paciente é um dos 

seis atributos da qualidade do cuidado com grande importância para os pacientes, famílias, 

gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura 

(PNSP, 2013). O cuidado seguro deve ser valorizado como um direito do paciente e um 

compromisso ético dos profissionais em toda a rede de atenção à saúde.  

O PNSP tem quatro eixos que compreendem: o estímulo a uma prática assistencial 

segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do tema no ensino; e o 

incremento de pesquisa sobre o tema. A cultura de segurança do paciente é elemento que 

perpassa todos esses eixos.  

A cultura da segurança do paciente deve ser reconhecida em todos os campos de 

prática (OLIVEIRA,2014). Neste contexto, espera-se que médicos, enfermeiros, obstetras, 

dentistas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde sejam capazes de gerenciar essa 

complexidade em seu trabalho diário, prestando serviços de saúde com base em evidências e 

mantendo um ambiente seguro para os pacientes (OMS, 2016). 

A complexidade dos sistemas de saúde é um dos fatores que podem levar a danos no 

cuidado à saúde. Medidas efetivas - como o seguimento das Práticas de Segurança do 

Paciente em serviços de saúde e o uso de protocolos específicos, associadas às barreiras de 

segurança nos sistemas e gestão de eventos adversos, podem prevenir e reduzir riscos e danos 

nos serviços (ANVISA,2015; OMS,2016). A segurança do paciente envolve a avaliação 

permanente e proativa dos riscos à saúde (ANVISA, 2015). 

A gestão de riscos é definida pelo PNSP e a RDC nº. 36, de 2013, como “a aplicação 

sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, 

avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a 

saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional”. 

Conhecer os riscos mais prováveis ou mais graves direcionam as estratégias para mitigá-los, 

reduzi-los ou controlá-los (ANVISA,2017). 

Os eventos adversos são incidentes que resultam em dano ao paciente 

(ANVISA,2015). Eles comumente são erros humanos individuais, mas devem-se considerar 

como desencadeadores as condições de trabalho, os aspectos estruturais e a complexidade das 

atividades desenvolvidas (OMS,2016). 
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Para o estímulo a uma prática assistencial segura, o PNSP, baseado nas orientações 

da OMS, estabelece que um conjunto de protocolos básicos que necessitam ser elaborados e 

implantados. Através da Portaria nº. 1377, de 24/07/2013, são aprovados os protocolos 

básicos de Segurança do Paciente, de Cirurgia Segura Prática de Higiene das Mãos e de 

Úlcera por Pressão, para serem implementados e utilizados em todas as unidades de saúde do 

Brasil. E em 24/09/2013, a Portaria nº. 2095, institui o protocolo de Prevenção de Quedas, de 

Identificação do Paciente e de Segurança na Prescrição e Uso e Administração de 

Medicamentos. 

Desta forma, ficam instituídos pelo Ministério da Saúde seis protocolos de segurança 

do paciente alinhados as seis metas internacionais de Segurança do Paciente da OMS. A 

inclusão do tema da segurança do paciente no ensino envolve a educação permanente, a 

graduação e a pós-graduação.  

 

2.5 O ENSINO DA SEGURANÇA DO PACIENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A instrumentalização dos profissionais na área da saúde na temática da Segurança do 

Paciente na graduação, formação técnica, pós-graduação e educação permanente é uma das 

áreas apontadas pela Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 2004, e um dos eixos 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente (SOUZA, 2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

Com o objetivo de auxiliar nesta temática, a OMS publica, em 2011,o Guia 

Curricular de Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde, Edição 

multiprofissional, que teve sua elaboração por um grupo de trabalho composto por 

especialistas-membros de associações profissionais internacionais, membros regionais da 

OMS, além de outros especialistas internacionais na área de segurança do paciente. Em 2016, 

foi traduzido para o português e publicado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro - PUC-Rio (OMS,GUIA 2016). 

O guia foi elaborado com uma perspectiva multiprofissional e com uma abordagem 

dos sistemas de saúde de âmbito global, que visa auxiliar as instituições acadêmicas da área 

de saúde no ensino deste tema, fornecendo abordagens educacionais e uma variedade de 

conceitos e métodos de ensino e de avaliação da segurança do paciente para a graduação 

(OMS, 2016). 
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Acredita-se que a capacitação é parte essencial da reforma do currículo, sendo 

necessário um currículo flexível, numa linguagem de fácil compreensão para um público-alvo 

que envolve várias culturas e contextos e se baseia na aprendizagem em ambiente seguro e 

acolhedor. Ele orienta o uso de metodologias ativas de ensino e aprendizagem para o ensino 

da Segurança do Paciente (OMS, 2016). 

O ensino da segurança do paciente na pós-graduação deve ser estimulado 

independentemente da inserção desta temática na grade curricular da graduação. O avanço 

tecnológico e científico na saúde ocorre de forma muito rápida influenciando na qualidade do 

cuidado, sendo necessárias atualizações constantes desta temática (SOUZA, 2019; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Outro fator importante a ser considerado é o fato da SP ser uma área nova de ensino 

e não ter sido abordada na grade curricular de muitos profissionais de saúde. Na sua grande 

maioria, estes profissionais aprenderam que o erro não deve acontecer. O erro tem sido visto 

como incompetência, imperícia, negligência e/ou imprudência, trazendo desconforto e 

sentimento de culpa (SOUZA, 2019).  

O conceito de que o ser humano é falível e a possibilidade de que o erro é um fato 

que pode acontecer não é vivenciado pela maioria dos profissionais. É importante que o 

profissional da saúde entenda como lidar com o erro e o que pode fazer para que o erro não 

leve danos ao paciente. Os erros em saúde podem ser muitas vezes de natureza sistêmica ou 

não intencionais, devendo ser analisados para que sejam prevenidos ou mitigados. Os fatores 

contribuintes para os erros são múltiplos e nem sempre perceptíveis de imediato.  

Os eventos adversos ocorrem devido à progressiva complexidade do cuidado e não 

dependem só da competência individual do profissional. O trabalho em equipe é outro 

conceito pouco vivenciado pelo profissional de saúde e importante para o cuidado seguro 

(SOUZA, 2019; OMS, 2016). 

Com isto, no ensino da SP, no cuidado centrado no paciente, é importante queo 

profissional desenvolva habilidades e competências para lidar com os riscos, reduzir os erros 

e lidar com os problemas advindos do cuidado, respeitando o paciente com suas crenças e 

conceitos e contexto psicossocial. E ainda, incluindo-o nas decisões, informações e riscos do 

seu tratamento (SOUZA, 2019).  

Devido a estas características, no ensino da SP, as metodologias ativas, onde o 

professor é o mediador da aprendizagem, são as mais indicadas (OMS, 2016). A 

aprendizagem significativa, onde se agregam novos conhecimentos e significados aos já 
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conhecidos ou vivenciados, é importante nesta temática. Ferramentas pedagógicas facilitam a 

aquisição do conhecimento para o cuidado seguro e o aluno experimenta vários sentidos, 

agregando a contextualização do fato, sendo envolvido em exemplos que ele possa identificar, 

levando-o à aplicação prática do conhecimento (SOUZA, 2019). 

 

2.6 ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento populacional é um dos maiores triunfos da humanidade e também 

um dos nossos grandes desafios. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo 

muito em comparação com qualquer outra faixa etária (OPAS/OMS, 2005: IBGE, 2012). A 

população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 

milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017(IBGE,2017). 

Em 2060, um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos (IBGE,2013). 

 No envelhecimento, apesar de se ter como base 60 anos pelas Nações Unidas, é 

importante reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças 

que acompanham esta fase. Existem muitas variações no estado de saúde, participação e 

níveis de independência entre pessoas mais velhas que possuem a mesma idade (OPAS/OMS, 

2005).  

As modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que ocorrem 

com o avanço da idade, induzem o indivíduo a uma maior vulnerabilidade a patologias. 

(MACENA; HERMAN; COSTA, 2018). O envelhecimento em si não é uma doença, mas um 

conjunto de mudanças que aumenta a vulnerabilidade a acidentes e doenças (FREITAS, 

2011). Neste processo acontece um declínio da capacidade funcional. No entanto, a 

velocidade deste declínio sofre influência dos fatores relacionados ao estilo de vida, como 

tabagismo, consumo de álcool, nível de atividade física e dieta, assim como dos fatores 

externos e ambientais (OPAS /OMS, 2005). 

As doenças não transmissíveis são as principais causas de morbidade, incapacidade e 

mortalidade em idosos em todas as regiões do mundo, inclusive nos países em 

desenvolvimento (FREITAS, 2011). Essas doenças trazem alto custo social e econômico para 

os indivíduos, as famílias e o Estado (OPAS/OMS, 2005). 

As doenças crônicas associadas ao envelhecimento são causas importantes de 

deficiências, perda da independência e qualidade de vida. As pessoas podem desenvolver 

deficiências associadas ao desgaste do processo do envelhecimento (ex. artrite) ou ao início 
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de uma doença crônica (ex. diabetes) ou uma doença degenerativa (ex. demência) 

(OPAS/OMS, 2005). 

A probabilidade de sofrer sérias deficiências cognitivas e físicas aumenta muito em 

pessoas de idade muita avançada. É importante ressaltar que os adultos com mais de 80 anos 

formam o grupo que cresce de forma mais rápida em todo o mundo (OPAS/OMS, 2005; 

IBGE,2013). O comprometimento visual também aumenta com a idade. São comuns a 

catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética. A audição também tem perdas com a idade, 

podendo ter repercussões na comunicação, reclusão e isolamento social (OPAS/OMS, 2005; 

FREITAS, 2011). A maioria das doenças associadas ao processo de envelhecimento pode ser 

prevenida ou adiada, com a prevenção e o tratamento (OPAS/MS, 2005). 

Estudo realizado em Utah e Colorado aponta um maior risco de eventos adversos 

evitáveis para o idoso em relação à medicação, a procedimentos médicos e a quedas 

(BRENNAM, 1991). Quedas em idoso é um problema de saúde pública: um em cada três 

idosos cairão pelo menos uma vez no ano. Uma queda pode ter um efeito devastador e muitas 

vezes levar a fraturas, hospitalização e até à morte (MACKINTOSH, 2016; TEIXEIRA, 

2018).  

Os cuidados mais complexos, um maior tempo de risco à exposição de eventos 

adversos, os mecanismos fisiológicos compensatórios, entre outros fatores, deixam o idoso 

mais propenso a ser prejudicado por erros no cuidado à saúde (BRENNAM, 1991; 

MACKINTOSH,2016). 

 

2.7 DEMÊNCIA 

 

A maioria das doenças crônicas torna-se mais prevalente com o aumento da 

expectativa de vida da população, mas as características devastadoras das demências e o 

impacto que têm sobre o indivíduo acometido e sua família as colocam entre as mais graves 

dentre as doenças crônicas e entre os maiores desafios para a ciência no século XXI (NITRINI 

in BRUCKI, 2011).Elas são um desafio para o cuidado seguro pelo profissional de saúde e 

exigem uma abordagem diferenciada e multidisciplinar.  

Em todo o mundo há cerca de 50 milhões de pessoas que sofrem de demência e, a 

cada ano, cerca de 10 milhões de novos casos são registrados. A doença de Alzheimer, que é a 

forma mais comum de demência, representa entre 60% e 70% dos casos (WHO,2019). A 

demência é uma das principais causas de incapacidade e dependência entre os idosos em todo 
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o mundo. Ela tem um impacto físico, psicológico, social e econômico, não apenas sobre as 

pessoas que sofrem com ela, mas também sobre seus cuidadores, suas famílias e a sociedade 

em geral (WHO,2019). 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (2020), Demência é: 

“...uma doença mental caracterizada por um prejuízo cognitivo que pode incluir 

alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, raciocínio, 

concentração, aprendizado, realização de tarefas complexas, julgamento, linguagem 

e habilidades viso espaciais. Estas alterações podem ser acompanhadas por 

mudanças no comportamento ou na personalidade. Os prejuízos, necessariamente, 

interferem com a habilidade no trabalho ou nas atividades usuais, representam 

declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e não são explicáveis por o 

outras doenças físicas ou psiquiátricas.” (ABRAZ, 2020) 

 

Em consenso realizado pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do 

Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (2011), novos critérios para 

diagnóstico de demência e doença de Alzheimer (DA), no Brasil, foram propostos. Neste 

consenso, para o diagnóstico de demência, necessita-se de comprometimento funcional e 

cognitivo. No cognitivo, dois dos domínios (memória, função executiva, linguagem, 

habilidade visual-espacial e alteração de personalidade) necessitam estar comprometidos. Para 

o diagnóstico de DA, dividiu-se em três fases: demência, comprometimento cognitivo leve e 

pré-clínica (esta para pesquisa clínica). Na demência, foram aceitas outras formas de início 

que não a amnéstica e incluída a necessidade de exame de neuroimagem (FROTA,2011). 

O grau de incapacidade das Demências aumenta com o avanço do déficit cognitivo. 

O comprometimento cognitivo e a consciência de doença afetam a autonomia e a capacidade 

de decisão do indivíduo (DOURADO,2005). O Clinical Dementia Rating (CDR) é um 

instrumento de avaliação que permite classificar a prevalência dos diversos graus de 

demência, além de identificar casos questionáveis.  

O CDR avalia cognição e comportamento, além da influência das perdas cognitivas 

na capacidade de realizar as atividades da vida diária (MONTAÑO,2005). A classificação 

proposta por este instrumento (Anexo 1) compreende o indivíduo saudável (CDR0), demência 

questionável (CDR0.5), demência leve (CDR1), demência moderada (CDR2), e demência 

grave (CDR3).  

Os principais sinais e sintomas da demência, de acordo com a progressão da doença 

descritos pela Organização Mundial da Saúde, são demonstrados no quadro 1, a seguir: 
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Quadro 1- Fases dos sinais e sintomas da demência 

Estágio inicial Estágio intermediário 

 

Estágio tardio 

O início é gradual. Os sintomas 

comuns incluem: 

-Esquecimento 

-Perda da noção do tempo 

-Perde-se em lugares familiares. 

 

Os sinais e sintomas se 

tornam mais claros e 

restritivos e incluem: 

-Esquecimento de eventos 

recentes e nomes de pessoas 

-Perde-se em casa 

-Dificuldade crescente com 

a comunicação 

-Precisa de ajuda com 

cuidados pessoais 

-Mudanças de 

comportamento, incluindo 

divagações e 

questionamentos repetidos 

O estágio tardio da demência é 

um estágio de dependência e 

inatividade quase totais. Os 

sintomas incluem: 

-Inconsciente do tempo e lugar 

-Dificuldade em reconhecer 

parentes e amigos 

-Necessidade crescente de 

assistência para o autocuidado  

-Dificuldade para andar 

-Mudanças de comportamento 

podem aumentar e incluir 

agressão. 

Fonte: WHO2019 

 

Com a progressão da doença, a perda da capacidade funcional evolui e aumenta a 

dependência do indivíduo para as Atividades de Vida Diária (AVD) (NOVELLI in BRUCKI; 

2011). As AVD são essenciais na manutenção da capacidade funcional e da qualidade de 

vida. As AVD compreendem as Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), as Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVD) e as Atividades Avançadas de Vida Diária (AAVD) 

(MAIA,2019; BRASIL/MS, 2007). 

Os riscos à segurança aumentam com a progressão da doença. Estudos mostram que 

as características das demências demandam um cuidado mais complexo, e a falta de 

conhecimento pelo profissional destas especificidades influenciam negativamente o cuidado 

com segurança em cuidados agudos e no cuidado transacional (BORBASI,2006; 

CLISSET,2013). O cuidado centrado na pessoa e a importância do cuidador também são 

apontados como fator otimizador do cuidado seguro (CLISSET,2013). 



41 

 

2.8 O AMBIENTE DOMICILIARE A FUNCIONALIDADE 

 

O ambiente domiciliar é de extrema importância para o paciente com demência. Com 

a progressão da doença, o aumento da dependência nas atividades da vida diária (AVD) e 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD)este indivíduo permanece a maior parte do 

tempo em seu domicílio (NOVELLI in BRUCKI,2011). 

O domicílio é onde são realizadas as atividades básicas da vida diária, muitas das 

atividades instrumentais da vida diária e das atividades avançadas da vida diária entre outras 

ocupações. Nele também desenvolvemos a convivência, as relações familiares e a 

participação social. 

As AVD (quadro 2) englobam as ABVD, que compreendem o autocuidado 

(alimentar-se, banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular e manter o controle sobre suas 

necessidades fisiológicas); as AIVD, que compreendem a capacidade de se manter 

independente (utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, utilizar telefone, 

preparar refeições e cuidar das finanças, entre outros); enquanto que as AAVD envolvem 

atividades mais complexas como atividades sociais, físicas, lazer, comunitárias, religiosas e 

de trabalho (OLIVEIRA,2015; DIAS,2014). 

 

Quadro2- Atividades da Vida Diária 

      Atividades básicas da  

             vida diária 

Atividades instrumentais da  

vida diária 

Atividades avançadas da 

             vida diária 

• Compreendem o 

autocuidado, 

permitem a 

sobrevivência e o 

bem estar. 

• Englobam: 

alimentar-se, banhar-

se, vestir-se, 

mobilizar-se, 

deambular e manter o 

controle sobre as 

necessidades 

fisiológicas 

• Compreendem a 

capacidade de se 

manter independente 

• Englobam: utilizar 

meios de transporte, 

manipular 

medicamentos, utilizar 

telefone, preparar 

refeições e cuidar das 

finanças, entre outros 

• Envolvem 

atividades mais 

complexas como 

atividades sociais, 

físicas, lazer, 

comunitárias, 

religiosas e de 

trabalho 

Fonte: OLIVEIRA,2015; DIAS,2014. 
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Estudos mostram que o declínio funcional do idoso, inclusive no idoso com 

demência inicia pelas AIVD, sendo as ABVD comprometidas em fases mais graves da 

doença. O uso da medicação, a realização de atividades externas e o gerenciamento financeiro 

vêm sendo relatadas como as primeiras funções em declínio (FAGUNDES, 2017, 

ARRIGHIet al., 2013; MENDES E NOVELLI, 2015). 

Neste contexto, o ambiente físico e o social devem ser considerados, além de 

contextos culturais, como crenças, costumes e comportamentos; pessoais, como gênero, status 

socioeconômico; temporais, como histórias de vida; e o virtual. O ambiente físico se relaciona 

ao ambiente natural, como o terreno e as plantas e ao construído, como as casas e mobiliário. 

Já o ambiente social é construído pelas relações, presença e expectativas de pessoas, grupos e 

organizações que a pessoa tem contato (AOTA,2015). 

Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), os fatores 

ambientais são externos ao indivíduo e compostos pelo ambiente físico e social e podem ser 

facilitadores ou barreiras ao desempenho funcional do indivíduo (ALVARES,WILSON 

2020).Como barreiras podemos citar pisos desnivelados, largura de porta, falta de suporte e 

apoio familiar. E como facilitadores, espaço amplo, iluminação adequada, apoio e 

disponibilidade de familiares e amigos (AOTA, 2015).  

Sendo assim, é importante consideraras características do ambiente físico e social, a 

acessibilidade e a segurança para a realização das atividades no domicílio (NOVELLI in 

BRUCKI,2011).O declínio funcional advindo da perda cognitiva traz riscos relacionados ao 

comportamento; à comunicação do paciente e o cuidador; e a aspectos físicos, emocionais e 

sociais. O cuidado seguro neste contexto é multidimensional e envolve equipe 

multidisciplinar. 

O Ministério da Saúde, em 2016, lança um documento sobre a segurança do 

paciente no atendimento domiciliar com o objetivo de proporcionar ao paciente cuidado mais 

humanizado, próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e 

diminuindo o risco de infecções. Neste documento, tópicos sobre comunicação efetiva, 

continuidade do cuidado, práticas de segurança da equipe e cuidadores, prevenção de 

infecções, de lesões por pressão e quedas, cuidado na administração de medicamentos, 

promoção de um ambiente seguro, ambiência adequada, convivência com animais de 

estimação, qualificação do cuidador e a educação permanente mostram a magnitude do 

contexto domiciliar no gerenciamento da segurança (MINISTERIO DA SAÚDE, 2016).  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, serão descritas as etapas do percurso metodológico, os materiais e 

métodos utilizados na pesquisa (Figura 1). 

 

Figura 1- Fluxograma das etapas do percurso metodológico. Niterói RJ 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes e depois contendo dados 

qualitativos e quantitativos para elaboração de tecnologia educacional para o ensino e saúde 

multiprofissional. A pesquisa de intervenção, envolve o processo de planejar, desenvolver, 

testar e disseminar intervenções (POLIT, BECKER, 2011). 
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Neste tipo de pesquisa, é necessária a compreensão do problema e das pessoas para 

qual a intervenção está sendo desenvolvida, de acordo com um planejamento detalhado para 

desenvolver uma teoria de intervenção que direciona a investigação. Neste tipo de estudo, 

temos as fases do desenvolvimento básico, estudo piloto, estudos de eficácia e estudos de 

eficiência. Na primeira fase, a pesquisa detalhada, revisões de literatura e consulta a 

especialistas são utilizadas para uma compreensão detalhada do problema. Na segunda fase 

temos um estudo piloto de intervenção, para dados preliminares dos benefícios da 

intervenção, com melhoria da teoria e do protocolo de intervenção. A terceira fase envolve o 

teste da intervenção e a fase final, engloba a eficiência e a utilidade em ambiente real (POLIT, 

BECKER). 

Neste estudo, foi utilizada uma oficina como ferramenta metodológica de pesquisa e 

estratégia de ensino-aprendizagem para a formação profissional no gerenciamento da 

segurança do idoso com demência no contexto domiciliar, e produzimos um e-book como 

subsídio a outros educadores para o ensino desta temática. 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. Obteve parecer favorável 

através do Parecer nº.3.386.374, CAAE nº. 14342119.4.0000.5243, em12/06/2019. O estudo 

cumpriu todos os requisitos solicitados com base nos preceitos estabelecidos pelas Resoluções 

nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

O financiamento deste estudo é próprio da autora, não trazendo qualquer ônus aos 

participantes da pesquisa. Os pós-graduandos foram convidados e aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa na oficina “Gerenciamento seguro do paciente idoso com 

demência: Prevenção de riscos no ambiente domiciliar”. Antes da coleta de dados, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) e o Termo de Autorização de 

Imagem (Apêndice 2). Após serem informados dos objetivos e riscos do estudo. Os Juízes 

especialistas também foram convidados e aceitaram participar voluntariamente da validação 

do e-book “Gestão do cuidado seguro do idoso com demência no ambiente domiciliar”. Após 

serem esclarecidos do objetivo da pesquisa e dos riscos, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 3). 
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3.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado no ambulatório do Serviço de Geriatria/CRASI do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da UFF, no Campus do Mequinho, na cidade de Niterói. Ele se 

localiza numa área verde propiciando o convívio com estimulação dos pacientes e a prática 

multiprofissional rica em suas diferentes facetas. 

Este serviço presta assistência multidisciplinar à pessoa idosa, sendo referência no 

tratamento ao idoso com Demência e seus cuidadores. Sua equipe é composta por médicos 

geriatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeira, assistente social e fonoaudióloga. 

Realiza atividades individuais e de grupo através da interface entre o profissional e o aluno de 

pós-graduação. Estes alunos são residentes da Residência Multiprofissional da UFF e do 

Curso de Especialização em Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar da UFF. 

O Serviço de Geriatria se iniciou em 1990, no HUAP, sendo transferido em parte 

para o Campus do Mequinho, em 1998. O curso de Especialização em Gerontologia e 

Geriatria Interdisciplinar da UFF teve início em 1992 no HUAP e está ligado à faculdade de 

Medicina, através do Departamento de Medicina Clínica. A Residência Multiprofissional área 

de Concentração da Saúde do Idoso se iniciou em 2000, estando ligada ao HUAP e sendo 

coordenada pela chefia do serviço de Geriatria. 

 

 

Figura 2-Serviço de Geriatria/CRASI/HUAP-UFF. Niterói RJ

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 
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Figura 3- Serviço de Geriatria/CRASI/HUAP/UFF. Niterói RJ 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

3.4 PARTICIPANTES 

 

Os participantes deste estudo são alunos do Curso de Especialização em 

Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense, alunos da área 

de concentração da Saúde do Idoso da Residência Multiprofissional do Hospital Universitário 

Antônio Pedro /UFF e Juízes especialistas da área de Geriatria, Gerontologia, Segurança do 

Paciente, Ensino e Design. 

A Residência Multiprofissional da UFF recebe alunos das áreas da Enfermagem, 

Nutrição, Farmácia e Educação Física. E a Pós-Graduação Interdisciplinar em Gerontologia e 

Geriatria recebe alunos de diferentes áreas de formação, e essa turma tem alunos de Medicina, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia, Educação Física e Enfermagem (Quadro 

3). Participaram da pesquisa, através da oficina, 21 alunos, sendo13 (treze) alunos do Curso 

de Especialização em Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar e 8 (oito) alunos da Residência 

Multiprofissional da UFF da Saúde do Idoso (Figura 4). E, para a validação do e-book, 

participaram 10 (dez) juízes especialistas da área da Gerontologia, Geriatria, Segurança do 

Paciente, Design e Área do Ensino. 
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Quadro 3- Áreas de atuação dos alunos do Curso de Especialização em Gerontologia e 

Geriatria Interdisciplinar da UFF e da Residência Multiprofissional – Área da Saúde do Idoso, 

Niterói RJ 

 
CURSO ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Pós-graduação Interdisciplinar em 

Gerontologia e Geriatria 

Medicina - Fisioterapia -  Fonoaudiologia - Pedagogia – 

Psicologia- - Educação Física– Enfermagem 

Residência Multiprofissional – Área de 

Saúde do idoso 

Enfermagem –  Nutrição - Farmácia - Educação Física 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

 

Figura 4–Alunos do Curso de Especialização em Gerontologia e 

Geriatria Interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense e da 

área de concentração da Saúde do Idoso da Residência 

Multiprofissional do Hospital Universitário Antônio Pedro /UFF que 

participaram do estudo, pesquisadores e mediador da oficina. Niterói 

RJ 

 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

 

3.5 COLETAE ANÁLISE DE DADOS DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para melhor entendimento desta pesquisa, o seu percurso metodológico foi dividido 

em três etapas. A primeira etapa constituiu-se de revisão integrativa de literatura, visando 

alcançar o primeiro e o segundo objetivos específicos. Na segunda etapa, foi utilizada a 

metodologia de oficina pedagógica para alcançar o terceiro e o quarto objetivos específicos. E 
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a terceira etapa, que relata o desenvolvimento do percurso, para o quinto, o sexto e o sétimo 

objetivos específicos (produção, elaboração e validação do e-book; Plano de Intervenção para 

o Cuidado Seguro). 

 

3.5.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

Com a finalidade de atingir o primeiro e o segundo objetivos específicos, esta etapa 

do estudo consistiu de revisão integrativa da literatura acerca das tecnologias usadas no ensino 

da Segurança do paciente, da segurança do paciente idoso e também da correlação dos riscos 

da segurança do paciente idoso demenciado às metas internacionais de segurança do paciente. 

A Revisão Integrativa é um resumo da literatura em uma área de conteúdo, onde a 

pesquisa é analisada e as conclusões totais são extraídas, com o propósito de revisar métodos 

teorias e/ou estudos empíricos sobre um tópico em particular (GRUPO ANIMA 

EDUCAÇÃO,2014).  

Ela tem como principal finalidade reunir e sintetizar os estudos realizados sobre um 

determinado assunto, construindo uma conclusão, a partir dos resultados evidenciados em 

cada estudo, mas que investiguem problemas idênticos ou similares (POMPEO, ROSSI, 

GALVAO, 2009). 

A revisão integrativa compreende seis etapas: a primeira etapa inclui a identificação 

do tema e formulação da questão da pesquisa; a segunda etapa, o estabelecimento dos critérios 

de inclusão e exclusão; a terceira etapa, a identificação dos estudos selecionados e pré-

selecionados; a quarta etapa, a categorização dos estudos selecionados; na quinta etapa, a 

análise e interpretação dos resultados; e na sexta etapa, a apresentação da revisão e síntese  do 

conhecimento (BOTELHO; CUNHA; MACEDO,2011). 

 

3.5.1.1 Identificação das tecnologias usadas no ensino da segurança do paciente 

 

O caminho metodológico desta revisão é descrito no quadro 4. Os dados dos artigos 

foram organizados através de um instrumento de coleta com as seguintes variáveis: base de 

dados, título, autor, categoria profissional do autor, periódico, idioma, tipo de pesquisa, tipo 

de artigo, tecnologia educacional/metodologia, metas de segurança do paciente e cultura de 

segurança do paciente, a fim de sintetizar as informações relevantes para esta revisão. 
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Quadro 4-Percurso metodológico da revisão integrativa - Estratégias de Ensino e Aprendizagem 

na Segurança do Paciente: Revisão integrativa, Niterói,2018 

 

Data da Pesquisa 

 

 

Segundo Semestre de 2018 

Bases de dados 

 

Biblioteca Virtual em Saúde: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Índice Bibliográfico Español em Ciências de la Salud (IBECS), Scientific 

Eletronic Library on Line (SCIELO) 

Descritores em 

Ciências da Saúde 

Segurança do Paciente, Metodologia e Ensino 

Operador booleano AND 

Estratégia de busca Segurança do Paciente AND Metodologia AND Ensino 

Questão norteadora 

 

Quais as principais metodologias e ou estratégias de ensino e aprendizagem 

mais usadas no ensino da Segurança do Paciente? 

Critérios de 

Inclusão 

 

Artigos completos, em português, inglês e espanhol, que abordassem 

metodologia ou estratégias de ensino ou aprendizagem em segurança do 

paciente e temas para graduação e pós-graduação ou profissionais de saúde, 

nos anos de 2014 a 2018. 

Critérios de 

Exclusão 

 

Artigos em duplicidade. 

  

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

 

Durante o 9º Simpósio do Cuidar em Enfermagem – Enf cuidar, 2º Simpósio 

Internacional do Cuidar em Enfermagem e Saúde, e o 2ºInternationalSymposium The 

Nursingand Health Care2este estudo foi apresentado e se encontra na página 346 de seus 

anais (Apêndice 4). 

 

 

 

 

 
2 Disponível nos anais 9º Simpósio do Cuidar em enfermagem- Enfcuidar, 2º Simpósio Internacional do 

Cuidar em Enfermagem e Saúde, 2ºInternational Symposium The Nursing and Health Care pag 349 
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3.5.1.2 Identificação das tecnologias usadas no ensino da segurança do paciente idoso  

 

As etapas da construção do estudo para a identificação das tecnologias utilizadas no 

ensino do paciente idoso estão relacionadas a seguir (quadro 5). Os dados da revisão foram 

organizados através de um instrumento de coleta com as seguintes variáveis: periódico, ano, 

base de dados, título, categoria profissional do autor, idioma, tipo de pesquisa, tipo de 

artigo,resumo, tecnologia educacional,metas de segurança do paciente e cultura de segurança 

do paciente, a fim de sintetizar as informações relevantes para a revisão. 

 

Quadro 5-Percurso metodológico da Revisão Integrativa: Tecnologias Educacionais e o Ensino 

na Segurança do Paciente Idoso, Niterói 2018 

Data da pesquisa Segundo semestre de 2018 

Bases de dados PUBMED e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)  

Descritores em Ciências da Saúde segurança do paciente, idoso, ensino, capacitação profissional 

MeSH terms patient safety, aged, teaching 

Operador e booleano AND 

Estratégia de busca 1-segurança do paciente AND idoso AND ensino 

2-segurança do paciente AND idoso AND capacitação 

profissional 

3- patient safety AND aged AND teaching. 

Questão norteadora 

 

Quais as evidências científicas na área da Segurança do 

Paciente para a pessoa idosa de tecnologias educacionais 

relacionadas ao ensino e a formação profissional? 

Critérios de Inclusão 

 

artigos completos com o tema de Segurança do paciente para a 

pessoa idosa no ensino ou capacitação profissional, que 

continham no título e resumo o tema segurança do paciente e 

idoso. 

Critérios de Exclusão Artigos em duplicidade. 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

Estudo apresentado como pôster digital no I Congresso da Sociedade Brasileira para a 

Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente SOBRASP-20193 (Apêndice 9). 

 

 
3 Disponível em https://www.sobrasp.org.br/post/anais-do-i-congresso-da-sobrasp 
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3.5.1.3 Correlação dos riscos da segurança do idoso demenciado às metas internacionais 

de segurança do paciente  

 

A trajetória do percurso metodológico utilizado para identificar os riscos à segurança 

do idoso com demência e correlacioná-los às metas internacionais de segurança do paciente 

está descrita no quadro 6. A revisão intitulada: “Identificação de riscos à segurança do 

paciente idoso com demência: Revisão Integrativa”, foi publicada no periódico Research, 

Society and Development, v. 9, n. 9,em setembro de 2020. (CALVO, BRUM, MESSIAS, 

2020)4(Apêndice 6). 

Para a análise dos dados dos estudos foi construído um instrumento de coleta de 

dados, considerando objetivos, desenhos metodológicos, conclusão do estudo e os riscos à 

segurança do idoso com Demência. 

 

Quadro 6-Percurso metodológico da revisão integrativa:Identificando riscos à segurança do 

paciente idoso com demência: revisão integrativa - Niterói - 2020 

Data da pesquisa Segundo semestre de 2019e atualizada no segundo semestre de 2020 

Bases de dados Pub med e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

Descritores em 

Ciências da Saúde 

Idoso, Demência, Doença de Alzheimer e Segurança do Paciente 

MeSHterms aged., alzheimer disease, dementia e patient safety 

Operador booleano AND. OR. 

Estratégia de busca 1-idoso AND doença de Alzheimer OR demência AND segurança do 

paciente. 

2-aged AND alzheimer disease OR dementia AND patient safety. 

Questão norteadora Quais as evidências cientificas dos riscos à segurança do idoso com 

demência e quais são as metas internacionais de segurança do paciente 

preconizadas pela a Organização Mundial de Saúde associadas a estes riscos? 

Critérios de 

Inclusão 

Artigos relacionados ao tema da segurança do paciente idoso com demência, 

descritos em português, inglês ou espanhol 

Critérios de 

Exclusão 

Artigos em duplicidade, artigos de revisão integrativa, resumos de 

congressos, anais, editoriais e notas prévias 

 

Fonte: Calvo, Brum & Messias (2020) 

 

 
4 Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/7877/6810 
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3.5.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Nesta etapa do estudo, foi utilizada a metodologia de oficina pedagógica com o 

objetivo de alcançar o segundo e o terceiro objetivos específicos. A oficina, intitulada: 

Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar, foi aplicada como ferramenta de pesquisa e como recurso de construção para o 

ensino e aprendizagem para a pós-graduação da segurança do paciente idoso com demência 

no contexto domiciliar. Ela foi realizada em outubro de 2019, no Serviço de Geriatria da UFF, 

no Campus do Mequinho, com duração de 4 horas. 

A oficina é uma metodologia desenvolvida em grupo que prioriza a ação na 

construção do conhecimento, trazendo vivências e reflexões em consonância com uma base 

teórica (MASCARENHAS, 2017). Ela facilita a construção de novos saberes, numa 

aprendizagem dialógica e significativa com base no sentir, pensar e agir com objetivos 

pedagógicos (PAVIANI,2009; DOVALLE, ARRIADA, 2012; SALES, MESHIAL, 

OLIVEIRA, 2018).  

Para este estudo, foi preconizada a coleta de dados para a identificação do 

conhecimento dos alunos pós graduandos acerca desta temática, antes e após a realização da 

oficina, assim como a avaliação da metodologia da oficina, como facilitadora para o ensino da 

Segurança do paciente idoso com demência no domicílio.  

 

3.5.2.1 Construção da Oficina e as etapas pedagógicas 

 

Para a elaboração da oficina, que teve a duração de quatro horas, foi realizado um 

planejamento contemplando quatro fases para o desenvolvimento desta metodologia, que 

compreendeu a introdução, a sensibilização, o desenvolvimento e o encerramento (Figura 5). 

Esta oficina foi desenvolvida dentro dos princípios do sentir, pensar e agir com objetivos 

pedagógicos, e agregou ferramentas digitais e pedagógicas para o seu desenvolvimento. 

Utilizamos obra instorming, storytelling, aprendizagem baseada em casos, e a dramatização, 

como ferramentas pedagógicas facilitadoras para a aquisição do conhecimento; e aplicativos e 

celular, para as interações e aquisição dos dados durante a oficina. 
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Figura 5- Etapas da Oficina - Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no contexto domiciliar, Niterói–RJ 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

1a Fase: Introdução 

 

Nesta fase aconteceu a apresentação dos pesquisadores e a apresentação pessoal dos 

participantes. Os objetivos da Oficina e da pesquisa foram apresentados, os participantes 

preencheram e assinaram o TCLE e responderam ao primeiro instrumento de coleta de dados, 

o pré-teste, através de um Link do Google Forms®5.O link foi disponibilizado através de um 

grupo no aplicativo Whatsapp, criado exclusivamente para interações durante a oficina. O 

pré-teste (Apêndice 7), constituiu de um questionário auto aplicável com questões fechadas e 

abertas sobre dados do participante, formas que utilizavam para a sua aprendizagem e 

conhecimentos acerca da temática da segurança do paciente no contexto do idoso com 

Demência no domicílio. Esta etapa teve a duração de 30 (trinta) minutos com os participantes 

dispostos em círculo. 

 

 

 
5Disponível em: https://docs.google.com/forms/u/0/ 
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Figura 6- Imagem do instrumento do Pré-teste da Oficina - 

Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar, Niterói (2020) 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

 

2aFase: Sensibilização 

 

Com a finalidade de trazer a temática do idoso com demência para reflexões dos 

participantes, utilizamos a pergunta geradora: Você já vivenciou experiências de riscos à 

segurança do idoso demenciado na sua vida pessoal e na sua prática clínica? A partir desta 

pergunta, os participantes foram estimulados a relatarem suas vivências familiares ou 

profissionais, no contato do idoso com demência. Em seguida, foi disponibilizado um vídeo, 

de 12 (doze) minutos, do documentário “Alzheimer - a dor do esquecimento”, produzido pela 

revista Época6. Após o vídeo, os participantes foram incentivados a identificar alguns riscos à 

segurança do idoso com demência. Esta etapa durou 25 (vinte e cinco) minutos. 

 

3aFase: Desenvolvimento 

 

Nesta fase, as ações foram desenvolvidas em quatro momentos: 

 

 
6 Link para o documentário: https://www.youtube.com/watch?v=oBqIFoua1Qg 

https://www.youtube.com/watch?v=oBqIFoua1Qg
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1. Teorização: aconteceu através de exposição dialogada com recursos audiovisuais, 

acerca dos temas: envelhecimento, demência, ambiente domiciliar, segurança do 

paciente, metas internacionais de SP e SP no domicílio. Este momento teve duração de 

25 (vinte e cinco) minutos. 

 

2. Construção do Caso Clínico: Os participantes foram divididos em três grupos 

multidisciplinares. Foi disponibilizado para cada grupo: um Kit contendo canetas 

coloridas, roteiro para elaboração do caso clínico, avaliação clínica das demências 

(CDR), escalas funcionais de Kats e Lawton & Brody, ficha com conceitos de SP e 

cartão com legenda das metas de SP (Figura 7). Disponibilizado, também, o Plano de 

intervenção (Apêndice 8). O Plano de intervenção é um instrumento estruturado, 

contendo riscos encontrados, metas internacionais de segurança do paciente e outros 

riscos, ações de prevenção e a categoria profissional (Figura 8). Uso da técnica do 

Brainstorming, com duração de 5 minutos, para os participantes relatarem casos 

clínicos de idosos que já tiveram conhecimento em sua prática clínica. Após o relato, o 

grupo montou um caso clínico, a partir de uma visão multiprofissional. Com a técnica 

do Storytelling, o caso construído foi narrado pelo líder do grupo para os participantes 

do grupo. Este momento teve duração de 25minutos. 

 

Figura 7 – Kit de material disponibilizado para cada grupo 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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igura 8 - Plano de Intervenção 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

3. Construção do Mapa de Risco: Compreendeu a análise do caso construído 

identificando os riscos à segurança do paciente idoso com demência no domicílio e 

correlacionando-os às metas internacionais de segurança do paciente e registro nas 

colunas dos riscos encontrados e metas do plano de intervenção, com duração de 15 

minutos. 

 

4. Construção do Plano de Intervenção: elaboração e registro pelo grupo do plano de 

intervenção para o caso, contendo as ações de segurança e a área profissional 

envolvida no gerenciamento daquele risco. Fase com duração de 15 minutos. 

 

4aFase: Encerramento 

 

Uso da técnica do Storytellinge dramatização para apresentação pelo grupo do caso 

elaborado com as ações de cada área profissional para todos os participantes da oficina com 

duração de 45 minutos. 

Aplicação do segundo instrumento de coleta de dados: o pós-teste (Apêndice 9). O 

pós-teste continha as mesmas perguntas do pré-teste, com exceção de três perguntas sobre as 

estratégias utilizadas para adquirir conhecimentos, o acesso à internet, e tecnologias digitais e 

o uso do celular para a aprendizagem. Com isto, através das comparações do pré e do pós-
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teste foi possível verificar os conhecimentos adquiridos durante a oficina e a influência da 

mesma no aprendizado da temática em questão. 

O terceiro instrumento da segunda etapa, a avaliação da oficina(Apêndice10), 

constituiu-se de um questionário com perguntas fechadas e abertas sobre a oficina, a 

metodologia utilizada e a relevância deste tema para o seu aprendizado. Esta avaliação foi 

aplicada a todos os participantes ao final da oficina.  

Uso da ferramenta Mentimeter®.7para que os participantes relatassem uma palavra que 

definisse a experiência vivenciada na oficina. É uma ferramenta digital de interações em 

tempo real. Desta forma, conforme os participantes digitavam, aparecia na tela projetada uma 

nuvem de palavras. 

O pós-teste e a avaliação da oficina também foram disponibilizados para os 

participantes através de um link do Google Forms®, pelo grupo do aplicativo WhatsApp. A 

realização dos testes e o uso da ferramenta Mentimeter® foram realizados com 45 (quarenta e 

cinco) minutos de duração. 

 

 

Figura 9- Imagem do instrumento do Pós-teste da Oficina- Gerenciamento Seguro da Pessoa 

Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar – Niterói - 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 
7Disponível em: https://www.mentimeter.com 

https://www.mentimeter.com/
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Ao final da oficina, foi oferecido um coffee-break para os participantes, objetivando 

a interação e a convivência, com duração de 15 (quinze) minutos. 

Para a análise dos dados quantitativos referentes às questões fechadas do pré e do 

pós-teste e da avaliação da oficina, foi realizada uma análise descritiva de frequência e 

porcentagem para cada um dos itens do questionário aplicado através do Google Forms®. 

Para a análise dos dados qualitativos obtidos através das perguntas abertas, foi 

realizada a técnica de análise de conteúdo temática, com base em Minayo. Nesta técnica, a 

análise ocorre em três etapas: a pré-análise, a exploração do material ou codificação e 

tratamento dos dados; e a interpretação dos resultados. Na pré-análise, ocorre a leitura 

flutuante, que requer um grande contato do pesquisador com o material; a constituição do 

corpus, formulação e reformulação de hipóteses ou teorias relacionadas ao tema. Na 

exploração do material, o pesquisador procura encontrar categorias, expressões ou palavras 

significativas em torno do qual o conteúdo será organizado. E a partir daí, busca-se realizar 

inferências e interpretações, relacionando-as com a base teórica inicial. Ou abre novas 

dimensões teóricas e interpretativas, sugerida pela leitura do material (MYNAYO,2014; 

CAVALCANTI, 2014). 

 

3.5.3 TERCEIRA ETAPA 

 

Nesta etapa, será descrito o percurso metodológico para alcançar o quinto, sexto e 

sétimo objetivos específicos. 

 

3.5.3.1 Construção do E-book 

 

 Com a finalidade de responder ao quinto objetivo específico, foi elaborado e 

produzido o e-book: Gestão do cuidado seguro do idoso com demência no ambiente 

domiciliar. Este livro digital tem o objetivo de contribuir para a disseminação do plano de 

ensino da oficina pedagógica elaborada neste estudo como uma estratégia de ensino e 

aprendizagem na segurança do paciente no contexto do idoso com demência no domicílio. 

Esta tecnologia educacional em formato de e-book tem o objetivo de oferecer informações e 

orientações acerca desta temática para outros profissionais de saúde que atuem no ensino e 

saúde.  

Com o avanço das tecnologias da comunicação e informação, o livro digital ou e-

book é uma opção que atualmente vem ganhando espaço. A praticidade de acesso, através de 
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celulares, tablets ou computadores, potencializa essa expansão. Nos livros digitais, o conteúdo 

é organizado em páginas e podem ter a inserção de outros recursos de mídia como vídeos, 

animações, áudios e gráficos interativos (PADILHA, 2016). 

Todo o percurso metodológico da oficina pedagógica: Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar, foi organizado e 

relatado neste e-book. A base teórica, o planejamento, a elaboração, a aplicação e a validação 

pelos participantes da oficina pedagógica foram organizados em capítulos e descritos neste 

livro digital. 

 

3.5.3.2 Validação do E-book 

 

Para a validação do e-book, foram convidados dez especialistas das seguintes áreas: 

Ensino, Segurança do paciente, Gerontologia, Geriatria e Design. Os mesmos foram 

selecionados pela sua expertise na área, através de indicação e de análise da plataforma 

Lattes, base de dados de currículos e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Um primeiro convite para participar deste estudo foi realizado através de e-mail 

(Apêndice 11). Para os que aceitaram participar da validação do e-book foi enviado um 

convite formal junto a um termo de confiabilidade (Apêndice 12), termo de compromisso 

livre esclarecido, segundo os preceitos éticos da Resolução n° 466/12 e nº 510/2016, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS),e o instrumento de coleta de dados, através de um link do 

Google Forms®(Apêndice 13).Este link foi disponibilizado por meio eletrônico (e-mail) aos 

juízes para avaliação, junto com o e-book. O instrumento de coleta de dados é composto por 

questões fechadas e aberta, segundo a metodologia proposta por Teixeira (2011). 

A análise dos dados da validação do e-book ocorreu em relação às anotações e 

sugestões; às respostas; e à representação comportamental dos juízes especialistas, segundo a 

metodologia de validação de tecnologias educacionais proposta por Teixeira (2011). 

 

3.5.3.3 Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro na formação do profissional da 

geriatria e da gerontologia (PICS / LABQUALISEGUFF) 

 

Foi elaborado e desenvolvido um Plano de intervenção para o Cuidado seguro na 

formação do profissional da geriatria e gerontologia pelas autoras para garantir a 

implementação e disseminação dos produtos deste estudo. Os produtos deste estudo 
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compreendem: A Oficina pedagógica: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: 

Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar; o e-book: Gestão do cuidado seguro do idoso 

com demência no ambiente domiciliar e o plano de Ensino para o Gerenciamento Seguro do 

idoso com Demência no domicílio que serão descritos no capítulo 5. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

4.1.1 Identificação das Tecnologias Usadas no Ensino da Segurança do Paciente 

 

Os resultados revelaram dados importantes na análise deste estudo. Na pesquisa 

realizada em 19/11/2018, no portal da BVS foram encontrados 120 artigos, distribuídos nas 

seguintes bases de dados: 113 artigos na Medline, 3 na BDENF, 2 na LILACS e 2 na IBECS. 

Após a leitura criteriosa do título e resumo, 14 artigos preencheram os critérios de inclusão da 

pesquisa. 

A maioria dos artigos encontrados estavam em inglês (79%), somente 3 (três) 

estudos (21%) eram em português, nacionais, mostrando uma carência de estudos no Brasil. 

As prevalências das áreas profissionais que realizaram os estudos eram da área médica (71%), 

seguida da enfermagem (21%) e da fisioterapia (8%). Observou-se nos estudos uma 

prevalência do tema da cultura de segurança do paciente evidenciada em oito estudos, 

seguidos do controle de infecção com dois estudos, comunicação efetiva também com dois 

estudos, cirurgia segura com um estudo, e a prevenção para o risco de quedas, também com 

um estudo.  

Foram identificadas 13 (treze) estratégias de ensino e aprendizagem, sendo que 

alguns estudos utilizaram mais de uma estratégia para abordagem da SP. Dentre as estratégias, 

o método de Simulação foi o mais utilizado, seguido da aprendizagem a distância e do E-

learning. As outras estratégias foram: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Debates, OSCE, 

Problematização, Oficinas, Estudos de caso, Narrativas, Programa em quatro passos, 

Programa da OMS, Metodologia Ativa e Workshop. 

Quanto aos resultados dos estudos, dois estudos relataram dúvidas na eficácia da 

intervenção, os outros estudos descreveram as estratégias metodológicas utilizadas com bom 

resultado, relatando eficácia para o ensino da Segurança do Paciente. A complexidade do 

tema da segurança do paciente se traduziu nas várias modalidades metodológicas apresentadas 

e nas áreas da SP abordadas. 

Neste estudo, foi observada uma preocupação maior em relação à cultura de 

segurança do paciente, que foi abordada em oito artigos, mostrando a importância do 

gerenciamento do cuidado seguro em todas as áreas. Sabe-se que protocolos específicos de SP 

são eficazes para prevenir riscos a eventos adversos e são de extrema importância no cuidado. 
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Para isso é necessário que este profissional esteja atualizado em relação à qualidade do 

cuidado. Ressalta-se aqui a importância dessas abordagens, que colocam o educando numa 

atitude reflexiva e crítica. Outro ponto importante é o uso cada vez maior das tecnologias em 

informação e comunicação, com o ensino a distância e sua aplicação nas ciências da saúde, 

como podemos ver neste estudo nas Simulações, no ambiente virtual de aprendizagem e nos 

cursos a distância. 

 

4.1.2. Identificação das Tecnologias Usadas no Ensino da Segurança do Paciente Idoso  

 

Após a leitura dos títulos e resumos dos periódicos, aplicando os critérios de inclusão 

e exclusão, foram selecionados 7 (sete) artigos compreendendo o período de 2012 a 2018. Os 

trabalhos científicos foram analisados em dois eixos, as metas de segurança e os tipos de 

tecnologias educacionais utilizadas na área de segurança do paciente idoso. 

Foram identificadas três metas específicas da segurança do paciente, além da cultura 

de segurança do paciente. As metas de segurança encontradas foram: melhorar a segurança na 

prescrição, no uso e na administração de medicação; assegurar cirurgia em local de 

intervenção, procedimento e paciente corretos; e reduzir o risco de quedas. Observa-se uma 

preocupação grande com o cuidado transacional em relação à segurança do paciente idoso, 

demonstrado em quatro estudos. As quedas também são evidenciadas como eventos com 

grande ocorrência no envelhecimento. Somente um estudo relaciona a medicação. Nos sete 

artigos evidencia-se a importância do gerenciamento seguro da pessoa idosa. 

Ressaltou-se a adoção de estratégias de aprendizagem que agregam a vivência da 

área profissional. Um estudo usa o guia curricular como referência e um outro estudo a 

educação a distância. Observam-se o uso de aulas, seminários, estudos de caso, vídeos, 

treinamento em serviço, metodologias que se alinham com as recomendações do Guia 

Curricular de Segurança do paciente, que ressalta a abordagem em equipe e estimula o uso de 

metodologias centradas no aluno para o ensino de segurança do paciente.  

Durante a pesquisa, notou-se a importância e a relevância do tema segurança do 

paciente e a pessoa idosa. Porém, poucos estudos são encontrados relacionando o ensino da 

segurança do paciente para a pessoa idosa, demonstrando uma lacuna na literatura.  

 

4.1.3 Correlação dos Riscos à Segurança do Idoso Demenciado às Metas Internacionais 

de Segurança do Paciente 
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Após a análise, de acordo com os critérios do estudo, foram selecionados 29 (vinte e 

nove) artigos que constituíram a amostra da revisão intitulada: Identificação de riscos à 

segurança do paciente idoso com demência: Revisão Integrativa (CALVO, BRUM & 

MESSIAS 2020). 

Foi observada uma carência de estudos no Brasil na perspectiva da segurança do 

idoso com demência, tanto no contexto hospitalar quanto no comunitário. Para além dos erros 

médicos evitáveis e mortalidade em ambiente hospitalar, a temática da segurança do paciente 

vem alcançando questões mais amplas, envolvendo a qualidade do cuidado relacionado à 

saúde, não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente comunitário e domiciliar 

(HAIKIO,2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE,2016). 

A demência cursa com uma perda progressiva das habilidades cognitivas, com perda 

da autonomia e aumento da dependência, expondo o indivíduo a um maior risco de danos 

físicos, emocionais e sociais (HAIKIO, 2019). Em ambiente hospitalar, o idoso com demência 

tem uma maior probabilidade de maior tempo de internação e de danos associados à 

internação como infecções e delirium (DUDEVICK, 2018).  

Nesse contexto, para o desenvolvimento deste estudo, analisamos os artigos na 

perspectiva do cuidado seguro associando os riscos relatados às metas internacionais de 

Segurança do Paciente, da Organização Mundial de Saúde (ANVISA, 2013; Ministério da 

Saúde, 2013f; Ministério da Saúde & Fundação Oswaldo Cruz, 2014). Importante ressaltar 

que muitos dos riscos sinalizados nos estudos podem ser associados a mais de uma meta de 

SP, e que outros riscos decorrentes da deterioração cognitiva não se associam às metas, e 

foram categorizados à parte. 

Os riscos encontrados foram descritos em oito categorias envolvendo riscos de lesões 

decorrentes de quedas e lesões por pressão; riscos de infecções associadas aos cuidados de 

saúde; riscos no uso de medicamentos de alta vigilância; comunicação inadequada entre 

idoso, família, profissional e equipe e a transição do cuidado; riscos na identificação correta 

do idoso com demência, riscos de perdas funcionais relacionadas à deterioração cognitiva; 

riscos de perda funcional associadas às alterações psicológicas e comportamentais das 

demências; e riscos à segurança associados à internação. 

A identificação dos riscos à segurança do idoso com demência é fundamental para a 

gestão do cuidado seguro. A progressão do déficit cognitivo predispõe o indivíduo idoso com 

demência a riscos que podem ser prevenidos ou mitigados através da ótica do cuidado 

centrado no paciente. 
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A seguir, no quadro 7, encontram-se os riscos à segurança do idoso com demência no 

domicílio correlacionados às metas internacionais de Segurança do Paciente e à clínica da 

demência encontrados na literatura (CALVO; BRUM, MESSIAS, 2020). 

 

Quadro 7- Riscos à segurança do idoso com demência no domicílio correlacionados com às 

metas internacionais de Segurança do Paciente e à clínica da demência encontrados na 

literatura. Niterói2020 

RISCOS À SEGURANÇA DO IDOSO COM DEMÊNCIA NO DOMICÍLIO 

Meta de Segurança e clínica das 

demências 

Riscos identificados na literatura 

Riscos relacionados à Identificação 

correta 
• Perder-se 

• Perambulação 

• Perda da identidade 

• Déficit da comunicação do idoso com a 

progressão da doença 

Riscos relacionados à comunicação 

efetiva 
• Comunicação inadequada entre profissionais, 

entre profissionais e cuidadores, entre 

profissionais e pacientes 

• Stress do cuidador 

• Déficit da comunicação do idoso com a 

progressão da doença 

Riscos relacionados à segurança de 

medicamentos de alta vigilância 
• Interação medicamentosa 

• Polifarmácia 

• Uso adequado da medicação pelo idoso e pelo 

cuidador 

• Administração errada da medicação 

•  Esquecimento da medicação 

Risco de infecções associadas ao 

cuidado em saúde 
• Declínio na higiene pessoal nas fases moderada 

e grave 

• Manipulação de dispositivos (sondas e cateteres) 

Risco de quedas e lesões por pressão 
• Déficit cognitivo 

• Comportamento de risco 

• Riscos ambientais 
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• Riscos sociais (necessidade de monitoramento) 

• Apatia 

• Inatividade 

• Imobilidade nas fases avançadas da doença 

 

Risco de perda funcional associada ao 

déficit cognitivo 
• Gerenciamento e manutenção da casa 

• Segurança alimentar e uso da cozinha 

• Déficit de higiene 

• Gerenciamento financeiro 

• Segurança e manutenção emergencial 

• Gerenciamento e manutenção da saúde 

• Vulnerabilidade 

• Violência 

 

Risco de perda funcional associada 

aos sintomas psicológicos e 

comportamentais da demência 

• Irritabilidade 

• Depressão 

•  Agressividade 

• Comportamento sexual inadequado 

•  Perambulação 

• Apatia 

Fonte: Calvo, Brum& Messias 2020 

 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

  

4.2.1Oficina Pedagógica 

 

4.2.1.1 Caracterização dos participantes da Pesquisa 

 

Perfil dos pós-graduandos participantes da Oficina Gerenciamento Seguro da Pessoa 

Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar:  

Na oficina, 21 (vinte e um) participantes preencheram o pré-teste, 61,9% da Pós-

Graduação e 38,1% da Residência Multiprofissional. Um participante precisou se ausentar 

durante a oficina, 18 (dezoito) participantes responderam ao pós-teste, 55,65% da pós-
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graduação e 44,4% da residência multiprofissional. Dois participantes não responderam ao 

pós-teste, apesar de todos estarem presentes até o final, atentos e com participação ativa 

durante todo o desenvolvimento da oficina, conforme Tabela 1.  

 

Tabela1: Distribuição dos participantes da Oficina Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar segundo o curso de Especialização em 

Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar e Residência Multiprofissional área da saúde do Idoso, 

Niterói - 2019 

Participantes da Pesquisa 

Pré-teste 

 N=21  

Pós-teste 

N=18 

 N Total       N Total 

Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Geriatria e Gerontologia 

 

13 61,9% Especialização Interdisciplinar 

em Geriatria e Gerontologia 

10 55,6% 

Residência Multiprofissional 

área da saúde do Idoso 

 

8 38,1% Residência Multiprofissional 

área da saúde do Idoso 

8 44,4% 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Os testes foram disponibilizados através do link do Google Forms e o acesso à internet 

foi facilitado no período da oficina. Desta forma, permanece o questionamento quanto à falha 

nos dois testes: falta de resposta do profissional? Falha no uso da tecnologia pelo 

profissional? Falha da tecnologia?  Atualmente tem-se a cultura da mobilidade onde a 

aprendizagem móvel (m-learning) predomina (FILATRO &CAIRO, 2015), porém o domínio 

da tecnologia ainda pode estar sendo consolidado por muitos, o que pode ter influenciado nas 

respostas do pós-teste. 

Neste estudo, a maioria dos participantes (72%) eram do sexo feminino, com idades de 

25 a 76 anos. Destacamos o fator intergeracional que oportunizou trocas importantes para a 

temática em questão. Em relação ao tempo de formação profissional, 61% até 5 anos de 

formados, 27.7% de 5 a 30 anos, e 11.1% acima de 30 anos. Evidenciamos maior número de 

participantes com formação de até 5 anos, sendo em sua maioria alunos da residência 

multiprofissional. 

 

Tabela 2 – Caracterização da Amostra da Pesquisa - Niterói - 2019 

Caracterização da Amostra da Pesquisa  

(n=21) 
  Feminino Masculino Total 

Faixa 25 a 35 38%    (8) 19%   (4) 57%(12) 
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Etária  

36 a 48 

 

49 a 76 

 

29%     (6) 

 

9.5%    (2) 

 

- 

 

4.8%   (1) 

 

28.6%(6) 

 

14.3%(3) 

Tempo de 

Formação 

Até 5anos 

 

5 a 20 anos 

 

20 a 30anos 

 

Acima de 

30 anos 

33.3%(7) 

 

33% (7) 

 

4.8% (1) 

 

 

4.8%(1) 

19% (4) 

 

- 

 

- 

 

 

4.8%(1) 

           52,4%(11) 

 

33% (7) 

 

4.8%(1) 

 

 

9.5% (2) 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

A formação multiprofissional é uma característica deste estudo com profissionais das 

áreas de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Medicina, Pedagogia e Psicologia. Evidenciamos maior número de participantes das áreas de 

Medicina e Educação Física.  

 

 

Tabela 3– Caracterização dos Participantes da Pesquisa no pré e pós-teste, de acordo com a área 

de formação 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 
Caracterização dos Participantes da Pesquisa de acordo com a área de formação 

(n=21) 

  Feminino Masculino Total 

Área  
de Formação 

Ed. Física 

 

Enfermagem 

 

Fisioterapia 

 

Farmácia 

 

Fonoaudiologia 

 

Nutrição 

 

Medicina  

 

Pedagogia 

 

Psicologia 

 

9.5% 

 

9.5% 

 

4.8% 

 

4.8% 

 

4.8% 

 

- 

 

24% 

 

9.5% 

 

9.5% 

 

9.5% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9.5% 

 

4.8% 

 

- 

 

- 

19% 

 

9.5% 

 

4.8% 

 

4.8% 

 

4.8% 

 

9.5% 

 

29% 

 

9.5% 

 

9.5% 
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O contexto multiprofissional, com o trabalho em equipe e a multidisciplinaridade são 

essenciais para a segurança do paciente e para o cuidado ao idoso com demência 

(MADUREIRA,2018, OMS 2016) Abordagens multidisciplinares para pacientes com 

Demências buscam interferir no processo saúde doença, com ações específicas e holísticas 

para o indivíduo e seus familiares interferindo positivamente na sua qualidade de vida 

(MADUREIRA,2018) 

 

4.2.1.2Aquisição de Conhecimento e acesso às tecnologias digitais 

 

Todos os participantes afirmaram ter fácil acesso à internet e às tecnologias digitais. 

Foram citados os aplicativos, sites, e-book, blogs utilizados em computadores, notebook, 

tablets, smartfone e smartTV. A grande maioria (76%) usa o celular para a sua aprendizagem, 

reafirmando a fase em que nos encontramos, onde a aprendizagem móvel predomina 

(FILATRO & CAIRO, 2015). 

As estratégias mais utilizadas para aquisição de conhecimentos citadas foram os 

artigos, os vídeos e os livros, com 90% das respostas. O e-book é utilizado por 43% dos 

participantes e os blogs por 9,5%.  Atualmente, tem-se uma diversidade de experiências 

ligadas à aquisição do conhecimento, desde as tradicionais, como os livros físicos, às 

propostas inovadoras como os cursos online, aprendizagem móvel, jogos virtuais, e-books, 

entre outros (FILATRO & CAIRO, 2015). Ainda foram citados palestras, cursos, simpósios, 

congressos, ensino a distância e sessões clínicas.  

 

 

Figura10: Ferramentas utilizadas pelos participantes para a aquisição do conhecimento, Niterói 

2019

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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4.2.1.3Apresentação e análise do Pré e Pós-teste 

 

Serão expostos, a seguir, os resultados do Pré e Pós-Teste, aplicados aos 

participantes no início e no final da oficina. Serão considerados 18 (dezoito) participantes, 

visto que uma participante não permaneceu na oficina e dois não responderam ao pós-teste.  

Os dados coletados do questionário das perguntas fechadas foram tratados em 

frequência simples, analisados e extraídos os pontos mais relevantes.   

Os dados qualitativos extraídos do questionário através das perguntas abertas, foram 

avaliados através da análise temática e da classificação de conteúdo das respostas (MINAYO 

apud Cavalcanti) 

Na questão “Você sabe o que é Segurança do Paciente?” obtivemos, no pré-teste, 

71,4 % de afirmativas contra 100%no pós-teste, que afirmaram ter o conhecimento desta 

temática. 

Na questão “O que é para você Segurança do paciente?” observamos dois temas que 

emergiram das respostas: os riscos e danos gerais sem a associação com o cuidado à saúde; e 

os riscos e danos associados ao cuidado em saúde (Quadro 8 e9). 

 

Quadro 8- Descrição das respostas - conceitos relacionados à Segurança no pré e pós-teste ao 

questionamento: “O que é para você Segurança do Paciente?”, Niterói - 2019 

Conceitos relacionados à segurança  

 

Pré-teste Pós-teste  

1-É um meio de promover e sinalizar os possíveis 

danos e riscos 

2-Ações que objetivam reduzir os riscos do 

paciente em situações corriqueiras 

3-Intervenções preventivas para evitar desfechos 

desfavoráveis 

4-São ações para prevenir iatrogenias aos 

pacientes assistidos 

5-Tudo que envolva o não comprometimento 

biopsicossocial de um indivíduo 

6-Evitar riscos 

7-Prevenir adversidades 

8-É trabalhar com potencial de risco 

9-Segurança do paciente é um termo que 

utilizamos para projetar medidas que tornam mais 

1-Atuações no sentido de evitar danos 

2-Manter o idoso seguro de possíveis riscos em seu 

ambiente domiciliar 

3-São medidas que visam uma proteção dos pacientes 

contra ações que possam trazer riscos ou danos ao 

mesmo 

4-Um conjunto de ações preventivas 

5-É o mínimo aceitável do risco-dano 
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fácil a convivência do paciente no meio onde ele 

está inserido com objetivo de minimizar os riscos 

de quedas e outros transtornos que possam colocar 

o paciente em risco 

10-Garantir o equilíbrio entre saúde do corpo e 

mente 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

No pré-teste, 33% dos conceitos relatados se alinhavam ao conceito de riscos e danos 

associados ao cuidado em saúde, e no pós-teste, 72% se relacionavam aos danos no cuidado à 

saúde. A Segurança do paciente ainda é uma área desconhecida para muitos profissionais que 

não tiveram este tema em sua graduação (SOUZA, 2019). É uma temática nova e em 

constante expansão, que na década de 90 (noventa) desponta como uma preocupação no 

mundo, e que necessita de constantes atualizações em relação aos processos do cuidado 

seguro (SOUZA 2019; OMS 2016). 

 

Quadro 9- Descrição das respostas dos conceitos relacionados à Segurança do paciente no pré e 

pós-teste ao questionamento: “O que é para você Segurança do Paciente?” - Niterói - 2019 

Conceitos relacionados á Segurança do Paciente 

 

Pré-teste  Pós-teste 

1-Redução ao mínimo aceitável de dano ao paciente 

2-É a proteção e prevenção dos riscos 

desnecessários para que não ocorra nenhum evento 

adverso ao paciente 

3-É um conjunto de práticas propostas pelos órgãos 

de saúde para ajudar a reduzir incidentes 

relacionados à internação 

4-Garantir que o paciente tenha atendimento médico 

sem que lhe ocorra qualquer tipo de dano durante o 

período de permanência hospitalar ou decorrente 

deste serviço 

5-Promover o cuidado sem causar um dano maior 

1-Avaliação de riscos para o paciente 

2-São metas que visam reduzir os riscos dos 

pacientes 

3-Medidas de prevenção de riscos nos cuidados em 

saúde 

4-São metas internacionais que visam reduzir a 

mínimos aceitáveis danos desnecessários 

relacionados a cuidados em saúde 

5-Redução ao mínimo aceitável de dano ao 

paciente na assistência à saúde 

6-Observar e seguir as orientações de cuidados do 

paciente 

7-A segurança do paciente é uma nova disciplina 

na área da Saúde que enfatiza o relato, análise e 

prevenção do erro médico que frequentemente leva 

a eventos adversos 

8-É a minimização de complicações para o 

paciente nos cuidados de saúde 

9-Segurança global no processo de cuidado 
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10-Redução do risco ao mínimo aceitável do risco 

de dano ao paciente. 

11-Evitar incidentes de saúde ao paciente 

12-Padronizar ações entre diversas especialidades 

que diminuam riscos de danos aos pacientes. 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Na questão “Onde você aprendeu?”, no pré-teste, 18,8% relataram que o aprendizado 

da temática da Segurança do paciente ocorreu na graduação; 12,5%, em uma pós-graduação; 

31,3%, na prática clínica; 18,8%, na educação continuada ou permanente; 6,3%, num curso 

extracurricular; 6,3%, sozinho buscando conhecimento e6,3% em um evento, 

simpósio/congresso. No pós-teste, 50% dos participantes relataram ter aprendido numa pós-

graduação; 18,7 %, na educação continuada ou permanente; 6,3%, na graduação; 18,7%, 

simpósio/congresso e6,3%, num curso extracurricular. Ressalte-se a mudança no relato do 

aprendizado da segurança do paciente num curso de pós-graduação ter mudado, do pré-teste, 

de 12.5% para 50%, no pós-teste, o que mostra o efeito positivo desta metodologia para os 

participantes. 

Nas questões fechadas, referentes a alguns conteúdos da segurança do paciente, 

houve um aumento de prevalência de acertos nas respostas, no pós-teste. As mesmas são 

relatadas a seguir (Tabela4).  

 

 

Tabela 4- Média de acertos nas questões fechadas no pré e pós-teste, Niterói - 2019 

Questões Acertos 

Pré-teste 

(%) 

Erros 

Pré-teste 

(%) 

Acertos 

Pós-teste 

(%) 

Erros 

Pós-teste 

(%) 

1. A segurança do paciente 

preconiza: 

80 20 100 - 

2.Quais as metas internacionais do 

Paciente? 

90 10 95 5 

3.Near Miss é: 15 85 70 30 

4.Evento adverso é: 70 30 80 20 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Foi observada uma melhora na percepção dos conceitos demonstrando o aprendizado 

da temática. Conceitos mais específicos como o near miss e o evento adverso, apesar de terem 
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ganhos no aprendizado, ainda demonstraram uma média de 30% e 20%de erros no pós-teste 

respectivamente. 

Na questão “Para você, a pessoa idosa apresenta riscos?”, no pré-teste, 95% dos 

participantes identificaram que a pessoa idosa no domicílio apresenta riscos e no pós-teste, 

100%. 

Na questão “Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso está mais exposto?”, 

no pré-teste, 70% relataram saber os riscos a que os idosos estão expostos, e 100% conseguem 

identificar este risco no pós-teste e afirmando saber a quais riscos o idoso está exposto. Os 

riscos citados pelos participantes estão descritos no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 Riscos à segurança que o idoso está mais exposto. Pré e pós-teste da Oficina: 

Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar– Niterói– 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum  (2020) 

 

 

Os participantes desde o início da oficina relatam saber que o idoso apresenta riscos à 

segurança. Identificamos nas respostas a esta questão duas temáticas, uma relacionada ao 

conceito de segurança do paciente e a associação com as Metas Internacionais de Segurança 

do Paciente e outra que relaciona riscos de perdas funcionais associadas à cognição e aos  

aspectos emocionais e de relação. 
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Riscos associados às Metas Internacionais de Segurança do Paciente 

 

Ressalte-se, como demonstrado nográfico1, que ao início da oficina os riscos 

relatados eram, em sua maioria, relacionados a quedas, medicações e a acidentes domésticos. 

Ao final, observa-se que os riscos relatados se associavam com o conceito de segurança do 

paciente, já sendo apontadas outras metas de segurança. 

Após a oficina podemos perceber que o conceito de segurança do paciente foi 

ampliado, sendo relatados por eles outros riscos associados a metas internacionais de 

segurança do paciente. Podemos ver os riscos relacionados à comunicação, à prevenção de 

infecções,a quedas, à lesão por pressão e à cirurgia segura. A identificação segura não é 

relacionada pelos participantes. 

No envelhecimento ocorre um aumento dos riscos à segurança. Isto acontece devido a 

vários fatores que envolvem os aspectos fisiológicos, sensoriais, ao aumento da prevalência 

das doenças crônicas e degenerativas, fatores emocionais, sociais entre outros (MACENA, 

HERMANO 2018).  

Dentre estes riscos as quedas despontam como um dos mais expressivos para os 

participantes. Encontramos também na literatura, sendo a idade um dos fatores de risco para 

quedas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013e; MACKINTOSH, 2016; CANUTO, 2020).  

A polifarmácia, a interação medicamentosa e o uso adequado da medicação que 

também foram identificados como riscos pelos participantes desde o início da oficina são uma 

preocupação para a segurança de medicamentos de alta vigilância (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013C, OLIVEIRA,2016). 

 

Riscos de perdas funcionais associadas àcognição e a aspectos emocionais e de relação: 

 

Os participantes identificaram também outros riscos relacionados à cognição e a aspectos 

emocionais e relacionais. Observa-se nos resultados riscos relacionados à segurança 

alimentar, como a nutrição e a intoxicação, os esquecimentos, o isolamento e as agressões. 

Alterações de memória são uma preocupação para o indivíduo que envelhece, isto 

acontece devido ao impacto que tem as demências na vida do indivíduo, da família e da 

sociedade (WHO, 2019). Neste estudo o esquecimento foi considerado pelos participantes 

um risco à segurança para o indivíduo que envelhece.  

Na questão “Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso com demência está 

mais exposto?” observa-se, no pré-teste, maior dificuldade da percepção dos riscos pelos 
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participantes (66%) do que no pós-teste, onde 100 % relatam identificar os riscos (Gráfico 

2).Já na questão “Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso com demência está mais 

exposto no contexto domiciliar?” tem-se, no pré-teste, 66% de afirmativas na identificação 

dos riscos e, no pós-teste, 90% (Gráfico 3).  

 

Gráfico 2-Riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto. Pré e pós-teste da 

Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no 

Contexto Domiciliar -Niterói, 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

Gráfico3- Riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto no contexto domiciliar 

Pré e pós teste na Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar- Niterói 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Nas duas questões anteriores relacionadas aos riscos à que o idoso com demência está 

mais exposto; e aos riscos que a pessoa com demência está mais exposto no contexto 

domiciliar,nota-se também maior percepção em relação à segurança do paciente, com a 

identificação de um maior número dos  riscos associados aos cuidados em saúde por parte dos 

profissionais ao final da oficina. 

Os riscos identificados pelos participantes nas duas questões anteriores (Gráfico2 e 3); 

foram analisados juntos e em três categorias temáticas: os riscos associados às metas 

internacionais de segurança do paciente, os riscos de perda funcional associados à evolução 

do quadro clínico e cognição e os riscos de perdas funcionais associados aos sintomas 

psicológicos e comportamentais da demência. 

 

Riscos associados às Metas Internacionais de Segurança do Paciente 

 

Os riscos identificados nas duas questões anteriores, os quais o idoso com demência 

está mais exposto, e os que ele está mais exposto no contexto domiciliar, ampliaram-se ao 

final da oficina na temática da segurança do paciente, com um número maior de metas sendo 

associado aos mesmos. Nota-se que entre as duas questões, os riscos associados cirurgia 

segura são apontados no pós teste, nos riscos fora do contexto domiciliar. 

Identifica-se nos resultados, que tanto no pré quanto no pós-teste as quedas e o uso da 

medicação de forma segura são os riscos mais percebidos, para o idoso com demência dentro 

e fora do contexto domiciliar Esta percepção também se alinha ao que se encontra na 

literatura onde temos como fator de risco para quedas tanto a idade quanto o déficit cognitivo 

(MINISTERIO DA SAÙDE, 2013) 

As quedas e as lesões dela decorrentes tèm alta prevalência no idoso com demência. 

(THOMAS, 2016), Elas têm um grande impacto para estes indivíduos, estando associadas à 

perda da capacidade funcional, ao aumento da dependência, à institucionalização e à morte 

(MARINHO 2020, WHO, 2018). Dentre os fatores intrínsecos para quedas, os fatores 

cognitivos e comportamentais associados às questões do envelhecimento e às doenças 

crônicas potencializam este risco. Os riscos ambientais para quedas, são também importantes 

para a prevenção de lesões decorrentes de quedas.(CALVO, BRUM &MESSIAS, 2020) 

Em relação ao uso correto da medicação, a dose, o horário e a forma de ingesta são 

complicados na presença de alterações cognitivas, podendo ser inviabilizado com a evolução 

do quadro, levando o indivíduo a necessitar de auxílio externo para o uso da medicação 

(CALVO, BRUM &MESSIAS, 2020). Riscos  na gestão segura da medicação para o idoso 
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com demência envolvem a polifarmácia, a interação medicamentosa, o uso adequado da 

medicação pelo idoso e cuidador, a adesão ao tratamento,a administração errada da  

medicação eo esquecimento da medicação.(LUXFORD 2015,HÄIKIÖ 2019, 

MONTASTRUC, 2015; GREEN, 2018, DUDEVICH,2018) 

Outros riscos identificados no pré-teste, foram a imobilidade como risco para o 

desenvolvimento de lesão por pressão, e o risco de infecções. Já no pós-teste temos o 

acréscimo dos riscos associados à comunicação e à segurança no procedimento cirurgico. 

Sendo asegurança para o procedimento cirúrgico não relacionada no contexto domiciliar. 

Nos estágios avançados da doença, a apatia, a falta de iniciativa e a diminuição da 

mobilidade podem levar este indivíduo a permanecer por longos períodos em uma posição ou 

em restrição ao leito, levando-o a risco de Lesão por Pressão (LP).A combinação de fatores de 

risco como a idade e a restrição ao leito aumentam a probabilidade das LP. Pacientes com 

demência estão mais propensos a um maior tempo de internação (DUDEVICH,2018). 

Importante ressaltar que uma das consequências de um longo tempo de internação são as 

lesões de pele (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Elas estão relacionadas infecções e a um 

aumento do tempo de internação, com grande impacto para o indivíduo familiar e os serviços 

de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2013) 

O cuidado com a higiene pessoal e consequentes riscos para infeções, é de grande 

impacto para o indivíduo idoso com demência à medida que aumenta a dependência nas 

atividades da vida diária (CIPRIANI,2020;EVANS, 2018). Com o aumento da dependência 

nas atividades da vida diária, é necessário que o cuidador /familiar gerencie este cuidado, que 

muitas vezes é agravado pelo déficit de memória e pelos sintomas psicológicos e 

comportamentais da demência.(CALVO,.BRUM e MESSIAS, 2020).Práticas adequadas de 

higienização das mãos antes e após de tocar o indivíduo, as superfícies próximas ao indivíduo, 

assim como após exposição de fluidos corporais são importantes para a prevenção de 

infecções. Neste contexto, tambem temos o posicionamento adequado do usuário na 

prevenção de aspiração de conteúdo da orofaringe, e consequente infecção do trato 

respiratório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

A comunicação efetiva entre profissionais e entre serviços de saúde é de suma 

importância para o cuidado em saúde. Ela envolve diferentes concepções e linguagens e pode 

ser uma barreira ao cuidado seguro(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). A comunicação do 

paciente idoso com demência é um desafio para a gestão do cuidado seguro. À medida que a 

doença evolui, este indivíduo pode não ser mais capaz de articular suas necessidades e suas 

preferências (LUXFORD,2015).  
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O avanço do quadro clínico da doença, a dificuldade de compreensão e a 

comunicação, predispõem o idoso com demência também a riscos relacionados a 

procedimentos cirúrgicos corretos, sendo necessário contar com a ajuda externa de um 

familiar ou cuidador. 

 

Riscos de perda funcional associados à evolução do quadro clínico e cognição 

 

Neste estudo,foram identificados riscos advindos da evolução do quadro clinico no 

desempenho funcional do idoso com demência. A perda funcional associada ao déficit 

cognitivo expõe este indivíduo a muitos riscos associados à manutenção da segurança pessoal 

nas atividades da vida diária, desde asatividades mais complexas até as atividades mais 

simples.  

Foram identificados os seguintes riscos à segurança à que o idoso com demência está 

mais exposto nopré e no pós-teste: engasgos, desnutrição, declínio cognitivo e funcional, 

desorientação espacial, isolamento de familiares ou mesmo abandono, prejuízo em higiene 

por falta de cuidado. Riscos relacionados ao ambiente domiciliar inadequado, prejuízos 

financeiros relativos a dificuldades em AAVD foram pontuados no pós-teste. 

Quando se agregou o contexto do domicílio temos no pré-teste: falta de consciência 

corporal, acidentes domésticos, abusos, engasgos, bronco aspiração, abandono, uso de objetos 

inadequados para ele, tais como: fogão, faca, substâncias inflamáveis, exclusão social, risco 

social. E no pós-teste: engasgos, desnutrição, inatividade, falta de estimulação física e 

cognitiva, objetos cortantes e desorientação espacial. 

Ressalta-se que no domicílio, ocorreu uma maior percepção pelos participantes da 

influência da evolução da doença, sendo apontados riscos como a inatividade, o declínio 

físico, broncoaspiração, o cuidado com objetos cortantes e uso da cozinha. Já fora do contexto 

domiciliar, ocorre a referência a atividades um pouco mais complexas relacionadas às 

AAVDs e ao uso do dinheiro. 

Estes resultados também são os encontrados na literatura.Nas demências, a 

deterioração cognitiva progressiva tem um grande impacto na capacidade de realizar as 

atividades diárias, e. a cognição está associada à realização das atividades do cotidiano 

(CIPRIANI, 2020). 

A realização das atividades do dia a dia é mantida nas fases iniciais da doença, apesar 

de já aparecer déficits em algumas funções cognitivas. Porém, com a progressão do declínio 



78 

 

cognitivo, os déficits funcionais aumentam com grande impacto para a independência e 

autonomia (CIPRIANI, 2020).  

Riscos relacionados com a segurança alimentar e o uso da cozinha percebidos aqui 

neste estudo, são os que envolvem não só a capacidade de se nutrir adequadamente, mas 

também o armazenamento e preparo dos alimentos, incêndios, ferimentos pessoais, 

intoxicações (LEVY STORMS, 2016; GREEN,2018).  

 

Risco de perda funcional associadas aos Sintomas Psicológicos e Comportamentais da 

Demência (SPCD) 

 

Alguns riscos  que foram apontados pelos participantes,  relacionam-se aos sintomas 

psicológicos e comportamentais das demências. Problemas de comportamento estão 

associados ao comprometimento funcional. A depressão, a ansiedade e a perturbação motora 

aberrante são fatores de risco para a incapacidade funcional (CIPRIANI, 2020).Neste estudo,  

foram apontadosabusos, agressão, abandono, violência, inatividade, exclusão social 

eisolamento de familiares. 

O comportamento difícil e a irritabilidade, com resistência a realização das atividades 

do dia a dia podem estar relacionados a danos emocionais, assim como a perda da dignidade e 

a solidão (HÄIKIÖ,2019). Distúrbios como apatia, depressão e delírio podem aumentar com a 

progressão da doença. Comportamentos como perambulações, vocalizações perturbadoras e 

comportamentos sexuais inadequados (CIPRIANI, 2020) também podem estar presentes. A 

perambulação pode levar o idoso a se perder ou quando em áreas inseguras pode resultar em 

acidentes. (LAU,2019).  

Os sintomas psicológicos e comportamentais da demência trazem grande impacto para 

o indivíduo, família e cuidadores e necessitam de uma abordagem centrada no paciente, com 

foco na prevenção desses sintomas.  

Um ponto importante a ser destacado é o desafio entre a segurança e a autonomia 

dentro da ótica do cuidado centrado no indivíduo. Por um lado, o respeito ao indivíduo e o 

estímulo à manutenção das suas habilidades e do outro propiciar a realização das atividades 

com segurança, são desafios importantes neste cuidado. 

Na questão “No seu entender quais as ações de prevenção mais importantes para a 

segurança do paciente idoso com demência no contexto domiciliar?”, como em todos os 

resultados do pós-teste, foram identificados um maior direcionamento nas ações de 

intervenção focadas na ótica da segurança do paciente com as metas de segurança do paciente, 
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sendo apontadas nas intervenções (Gráfico4 ). No quadro 10 temos as intervenções listadas no 

pré e no pós-teste, associadas às metas internacionais de segurança do paciente e aos riscos de 

perdas funcionais.  

 

Gráfico 4- Ações de intervenção identificadas pelos participantes no pré e pós teste na Oficina: 

Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar´ Niterói 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Quadro 10: Listagem das ações de intervenção identificadas pelos participantes na Oficina: 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar”correlacionadas às metas internacionais de Segurança do paciente da OMS e aos 

Riscos de perdas funcionais, Niterói, 2020 

Ações de Intervenção identificadas pelos participantes na Oficina: Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar 

 

Riscos 

relacionados a: 

 

Pré-teste 

 

Pós-teste 

Identificação 

correta 

1-Cartão de identificação do idoso 

para evitar se perder 

 

Comunicação 1-Educação para cuidadores acerca 

da doença 

 

1-Comunicação efetiva 

2-Melhorar a comunicação dos 

profissionais de saúde 

3-Melhora da comunicação 

0 3 1 0

15

3 1 1 4 15
6

3 1

10

3 1 1 1 1 4

Ações de intervenção no pré e pós teste

Pré teste Pós teste
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4-Boa comunicação entre paciente, 

familiares e cuidadores... 

5-Orientação dos cuidadores e 

familiares acerca dos cuidados 

necessários referentes à doença 

6-Cuidador treinado para 

manipular o paciente 

7-Orientação familiar 

Medicação 1-Sinalizadores, 

2-Auxílio e ou supervisão dos 

medicamentos 

3-Orientações a familiares e 

cuidadores  

1-Administração correta e segura 

dos medicamentos 

2-Cuidado com as medicações 

3-Organização dos medicamentos 

4-Auxílio para tomar a medicação 

 

Cirurgia segura  Procedimento cirúrgico seguro  

Quedas 1-Prevenção de quedas 

2-Adaptação do ambiente/ 

Acessibilidade/organização/Normas 

de padrão de 

segurança/iluminação/tapetes/barra 

de apoio/banheiro 

adaptado/interruptor próximo à cama 

3- Sapatos adequados 

4-Mobilidade 

5-Estímulo ao exercício físico 

6-Orientação de estímulos que evitem 

quedas 

7-Segurança em todos os cômodos 

da casa  

1-Prevenção de risco de quedas 

2-Diminuir os fatores extrínsecos 

relacionados à queda 

/iluminação/barras... 

3-Adaptação adequada à realidade 

de vida do idoso 

4-Ergonomia no ambiente 

domiciliar/adaptação do ambiente 

5-Calçado adequado 

 

Prevenção de 

infecção 

Cuidado com a higiene Higiene das mãos 

Lesões por pressão  1-Mudança de decúbito 

2 -Reduzir o risco de UP 

3-Para reduzir a imobilidade, 

estimulação cognitiva e sair do leito 

Perda funcional 

associada aos 

 1-Para reduzir o isolamento a 

estimulação cognitiva e sair do 
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sintomas 

psicológicos e 

comportamentais 

da demência 

leito 

Perda funcional 

associada à 

evolução da doença 

e cognição 

1-Estimulação cognitiva 

2-Adaptação dos objetos  

3-Rotina 

4-Evitar exposição a situações de 

risco como uso de fogão ou 

materiais potencialmente perigosos 

5-Atenção e observação e vigilância 

do cuidador 

1-Estimulação cognitiva 

2-Presença e vigilância do 

cuidador 

 

Acompanhamento 

multiprofissional 

 1-Acompanhamento 

multiprofissional 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Nas ações de intervenção descritas no quadro10, podem ser vistos o crescimento dos 

integrantes em relação ao cuidado centrado no paciente. Os conceitos da temática da 

segurança do paciente foram vivenciadoseconsolidados e puderam ser descritos em relação às 

metas internacionais de segurança do paciente da OMS. Assim como outros cuidados 

relacionados ao cuidado em saúde para o idoso com demência, que se relacionam ao quadro 

clínico das demências, também foram identificados e relacionados a perdas funcionais 

associadas à cognição e aos sintomas psicológicos e comportamentais da demência. Outra 

ação de intervenção listada neste quadro no pós-teste e de extrema importância na gestão do 

cuidado seguro ao idoso com demência é o acompanhamento multiprofissional. 

O trabalho em equipe, o cuidado centrado na pessoa e a comunicação eficaz entre os 

membros de uma equipe são fundamentais na gestão do cuidado (OMS, 2016; SOUZA, 

2019). Para as demências, é um ponto de grande relevância devido às características 

multifatoriais e progressiva das demências. Neste contexto, o acompanhamento 

multiprofissional percebidoaqui, pelos participantes do estudo também se alinha ao que 

encontramos na literatura. Abordagens multidisciplinares no acompanhamento ao paciente 

que apresenta um quadro de demência, interferemno processo saúde doença, com ações 

específicas e holísticas para o indivíduo e seus familiares interferindo positivamente na sua 

qualidade de vida (MADUREIRA,2018). 
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4.2.1.4 Avaliação da Oficina Pedagógica pelos Participantes 

 

Na avaliação da metodologia de oficina, o conteúdo abordado foi avaliado por todos 

os participantes como importante para a sua formação profissional, sendo a oficina 

considerada uma boa metodologia e um facilitador para sua aprendizagem por 95% dos 

participantes, e a organização da oficina foi considerada boa por 90%dos mesmos. 

 

 

Tabela 5- Avaliação Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: 

Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar segundo os 18 participantes. Niterói 2019. 

Variável  Grau de 

avaliação 

N  (%) 

De que forma você avalia a Oficina 

de Segurança do Paciente para a 

pessoa com Demência? 

 Excelente 5 27,8 

 Muito bom 7 38,8 

 Bom 5 27,8 

 Regular 1 5,6 

 Ruim 0 0 

Na sua opinião, a metodologia da 

oficina facilitou sua aprendizagem? 

 Sim 17 94.4 

 Não 1 5,6 

    

Como você avalia a metodologia 

utilizada? 

 Excelente 5 27,8 

 Muito bom 7 38,8 

 Bom 5 27.8 

 Regular 1 5,6 

 Ruim 0 0 

Como avalia o conteúdo da oficina?  Excelente 5 27,8 

 Muito bom 6 33,3 

 Bom 7 38,9 

 Regular 0 0 

 Ruim 0 0 

Como avalia a organização da 

oficina? 

 Excelente 6 33,3 

 Muito bom 3 16,7 

 Bom 7 38,9 

 Regular 2 11,1 

 Ruim 0 0 

Você acredita que este conteúdo é 

importante para a sua formação 

profissional? 

 Sim 18 100 

 Não 0 0 

    

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Destacam-se alguns pontos positivos relatados como: aprendizagem dinâmica, 

revisão, interação entre os profissionais, conteúdo, dinâmica, metodologia, pensar e agir com 

a segurança do paciente, trabalho multidisciplinar e peça teatral; e pontos negativos como: o 

tempo para a confecção dos casos clínicos, tempo da oficina, organização e conteúdo extensos 

(Quadro 11). 
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Quadro 11: Pontos positivos e negativos da Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar. Niterói, 2019 

Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no 

  Contexto Domiciliar. Niterói, 2019 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

• Todos os pontos foram positivos 

• Relembrar vários conteúdos 

• Trabalho multidisciplinar e boa didática 

• Peça teatral e o conteúdo 

• Conteúdo, dinâmica. Metodologia 

• Interação entre os profissionais 

presentes 

• Pensar e agir com a segurança do 

paciente 

• Dinâmico 

• A dinâmica conseguiu ilustrar mais 

claramente os pontos de segurança a 

serem abordados 

• Revisão de conhecimentos adquiridos 

• Novos conhecimentos 

• Aprendizagem dinâmica num contexto 

de conteúdo muito extenso foi leve 

 

• Nenhum 

• Muito longa, conteúdo teórico corrido 

• Pouco Tempo 

• Organização 

• Tempo longo 

• Pouco tempo na confecção dos casos 

clínicos 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Figura 11-Instrumento de avaliação da Oficina: Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar, 

Niterói, 2019 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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4.2.2 Plano de Intervenção 

 

Apresenta-se, a seguir, o plano de Intervenção para o gerenciamento seguro do idoso 

com demência no contexto domiciliar construído pelos participantes na Oficina. Estão 

relatados o caso clínico construído pelos grupos, a partir da vivência de cada profissionale dos 

conteúdos teóricos abordados na oficina, assim como o plano de intervenção elaborado. O 

plano de intervenção engloba os riscos encontrados, as metas associadas aos riscos, as ações 

de prevenção e a categoria profissional envolvida. 

 

Grupo I 

Descrição do caso clínico: ACJ,masculino,70 anos, hipertenso (HAS), diabético (DM 

tipo2),em uso de insulina, não compensado, com complicações (visual e renal), obeso, 

sedentário, insuficiência venosa e crônica com quadro de erisipela de repetição, evoluindo 

com demência vascular, Classificação das demências 0.5 (Comprometimento Cognitivo 

Leve), ex-tabagista. Reside sozinho, apartamento próprio, edifício sem elevador, morador do 

terceiro andar. Familiares residem em outro estado. A vizinha HGS costuma visitá-lo para 

saber de suas necessidades. Paciente não consegue usar adequadamente a medicação e não 

adere aos tratamentos propostos pela equipe de saúde que o atende. 

 

Quadro 12- Grupo I-Plano de intervenção: Análise de riscos, metas e as ações de prevenção por 

categoria profissional de acordo com o caso clínico. Oficina: Gerenciamento Seguro da Pessoa 

idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar -Niterói, 2019 

 

 

Plano de Intervenção Grupo I 

 

 

Riscos Encontrados 

 

Metas 

 

Ações de Prevenção 

Categoria 

Profissional 

 

1-Comunicação 

efetiva 

 

 

2-Risco Social 

Meta 2-Melhorar a 

comunicação efetiva 

1-Construção da tabela de 

medicamentos/ Orientação da 

prescrição 

 

2-Construção de rede de apoio 

familiar e ou vizinhos para 

1-Enfermagem 

Médico,  

Farmacêutico 

 

2-Equipe 

multiprofissional 
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auxílio nos cuidados pessoais, 

tratamento medicamentoso e 

não medicamentoso  

1-Risco de não 

adesão ao 

tratamento 

Meta 3-Melhorar a 

segurança de 

medicamentos de alta 

vigilância 

1-Orientação da prescrição 

2-Entrega do porta-

comprimido 

3-Adesivar a prescrição 

Farmacêutico  

 

1-Infecção por 

repetição  

2-Déficit no 

autocuidado 

 

Meta 5- Reduzir o 

risco de infecções 

associadas ao 

cuidado de saúde 

 

1-Controle da obesidade e 

fatores de risco, atividades 

físicas, e orientação de 

exercícios. 

2- Orientações quanto à 

higiene pessoal 

 

1-Equipe 

multiprofissional 

 2-Nutrição, 

enfermagem, 

médico 

1- Quedas Meta 6- Reduzir o 

risco de lesões 

decorrentes de 

quedas e lesões por 

pressão de pacientes 

1-Ambiente domiciliar(retirada 

de tapetes, anteparos, evitar 

mudanças de mobiliário) 

1-Profissional da 

área de saúde 

 

1-Declínio 

cognitivo e 

funcional 

 

Outros Riscos 

 

1-Participação em grupos de 

estimulação cognitiva 

 

1-Equipe 

multiprofissional 

Fonte Calvo & Brum (2020) 

 

 

Grupo II 

Descrição do caso clínico: ACS,89 anos, portadora de Doença de Alzheimer, 

demência moderada, traqueostomizada após insuficiência respiratória grave, quadro de 

disfagia. Fez a insuficiência respiratória após quadro de broncoaspiração. Alimenta-se com 

GGT (gastrostomia); teve alta hospitalar, foi para a residência, e a equipe fez um 

planejamento terapêutico para seguimento em casa. 
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Quadro 13: Grupo II- Plano de intervenção: Análise de riscos, metas e as ações de prevenção 

por categoria profissional de acordo com o caso clínico. Oficina: Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar -Niterói, 2019 

 

Plano de Intervenção Grupo II 

 

 

Riscos Encontrados 

 

 

Metas 

 

Ações de Prevenção 

 

Categoria Profissional 

1-Comunicação 

 

Meta 2-

Melhorar a 

comunicação 

efetiva 

 Plano de ação para 

comunicação. 

1-Todos os profissionais 

1-Administração 

inadequada de 

medicação 

Meta 3-

Melhorar a 

segurança de 

medicamentos 

de alta 

vigilância 

1-Organização e 

identificação dos 

medicamentos 

2-Checar conforme a 

prescrição 

 

1-Enfermagem 

 

 

2-Técnico de enfermagem 

 

1-Infecção na 

manipulação de 

dispositivos 

 

 

Meta 5- Reduzir 

o risco de 

infecções 

associadas ao 

cuidado de 

saúde 

 

1-Higienização das 

mãos 

2-Técnica correta de 

aspiração 

3-Utilização de 

material adequado, 

administração da 

GGT(Gastrostomia) 

 

1- Todos os profissionais 

 

2-Técnico, enfermeiro e 

fisioterapia 

3-Técnico de enfermagem 

 

1-Quedas 

 

 

 

 

 

 

2-Lesão por pressão 

 

Meta 6- Reduzir 

o risco de lesões 

decorrentes de 

quedas e lesões 

por pressão de 

pacientes 

 

1-Cuidado na 

manipulação do 

paciente, grades 

adequadas na cama, 

retirar obstrução do 

trajeto, organização 

ergonômica. 

2- Mudança de 

 

1-Todos os profissionais 

 

 

 

 

 

 

2-Técnico de enfermagem/ 
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decúbito, 

posicionamento 

adequado, hidratação 

da pele, nutrição 

adequada. 

Fisioterapeuta/Nutrição 

1-Broncoaspiração Outros Riscos 1-elevação da 

cabeceira 

2- Identificação na 

quantidade do 

GGT(Gastrostomia), 

volume e forma de 

infusão 

1-Todos os profissionais 

2-Técnico de enfermagem 

Fonte Calvo & Brum (2020) 

 

 

Grupo III: 

Descrição do caso clínico: MAC, 94 anos, sofreu uma queda devido à ingestão de 

medicação errada. Caiu por conta de reação adversa à medicação. Como consequência da 

queda, sofreu fratura de clavícula e fêmur com tratamento conservador e imobilização de 

membro superior e inferior. Após longo período de imobilizações, apresentou déficit 

cognitivo seguido de quadro depressivo. Estabeleceu-se quadro de medo de quedas, gerando 

declínio funcional. Além disso, a configuração arquitetônica da casa limitava os cuidados. 

Devido a pouca mobilidade e acamada, desenvolveu úlceras de pressão. Associado a isso, a 

paciente desenvolveu infecção de pele. 

 

 

Quadro 14: Grupo III- Plano de intervenção: Análise de riscos, metas e as ações de prevenção 

por categoria profissional de acordo com o caso clínico. Oficina: Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar, Niterói, 2019 

 

Plano de Intervenção Grupo III 

 

 

Riscos 

Encontrados 

 

 

Metas 

 

Ações de Prevenção 

 

Categoria 

Profissional 
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1-Falha na 

comunicação 

médico-cuidador-

familiar 

Meta 2-Melhorar a 

comunicação 

efetiva 

 Comunicação clara  

Receita médica legível e explicada 

-Médico  

-Enfermagem 

1-Erro na 

administração de 

medicamento 

Meta 3-Melhorar a 

segurança de 

medicamentos de 

alta vigilância 

Melhorar a segurança de 

medicamento de alta vigilância 

-Médico 

-Enfermagem 

1-Infecção- 

ITU(infecção do 

trato urinário), 

Infecção da pele/ 

PNM 

Meta 5- Reduzir o 

risco de infecções 

associadas ao 

cuidado de saúde 

Medidas de higiene: lavagem das 

mãos, uso de luvas, hidratação da 

pele 

-Enfermagem 

-Cuidadores  

-Médicos 

 

1-Imobilidade 

2- Quedas 

 

Meta 6- Reduzir o 

risco de lesões 

decorrentes de 

quedas e lesões por 

pressão de 

pacientes 

 

1-Promover saída do leito e 

estimulação cognitiva- Mudança de 

decúbito 

2-Melhorar iluminação, retirar 

obstáculos, colocar barra de apoio e 

piso antiderrapante 

 

1-Terapeuta 

Ocupacional, 

Fisioterapeuta, 

Educação Física 

2-Terapeuta 

Ocupacional, 

Cuidadores 

1-Desnutrição Outros Riscos Adaptar a consistência da dieta, 

Adaptação de talheres 

Nutricionista 

Fonoaudiólogo 

Terapeuta 

Ocupacional 

Fonte Calvo & Brum (2020) 

 

 

Nos quadros 12,13 e 14, demonstra-se a construção do plano de intervenção, a partir da 

visão multiprofissional pelos participantes da oficina. Nos casos clínicos construídos e no plano 

de intervenção formulado, a visão multidisciplinar foi um diferencial importante. A construção 

dos casos a partir da vivência de cada um favoreceu a interação e o trabalho em equipe. Cada 

caso teve características específicas relacionadas às áreas dos profissionais envolvidos na 

construção dos mesmos, porém com a visão multidisciplinar.  

Os participantes identificaram as ações de intervenção relacionadas a outras áreas de 

atuação, à família e aos cuidadores. A ótica da segurança do paciente foi vivenciada, nos casos, 
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nos riscos relacionados e nas metas abordadas, facilitando a construção do plano de intervenção. 

Nos três casos construídos, riscos relacionados às metas de identificação correta e a cirurgia 

segura não foram abordados pelos participantes. 

Na análise dos riscos, outros riscos associados à clínica das demências foram 

identificados e relacionados no plano de intervenção. Riscos associados à perda funcional devida 

à evolução clínica das demências e à segurança alimentar foram pontuados. Princípios e 

conceitos da segurança do paciente foram percebidos e assimilados, apesar de alguns riscos 

abordados poderem ser associados a outra meta, como no caso da broncoaspiração, que poderia 

ser associada àprevenção de infecções. 

 

4.3 TERCEIRA ETAPA 

 

4.3.1 E-book 

 

4.3.1.1 Caracterização dos Juízes especialistas 

 

O total da amostra dos especialistas da validação do e-book: Gestão do Cuidado 

Seguro do Idoso com Demência no ambiente domiciliar era de 10 especialistas do sexo 

feminino, com tempo de formação entre 6 a 10 anos e acima de 20 anos. Em relação à 

formação acadêmica tem-se 3(três) juízes com especialização lato sensu, 2 (dois) com 

Mestrado, 4 (quatro)com Doutorado e 1 (um) com Pós doutorado. 

Utilizamos a inicial Esp.(especialista), seguida de numeração arábica (1,2,3...) para a 

identificação dos participantes da validação do livro digital, garantido assim o anonimato e o 

atendimento à Resolução nº. 466/2012 do MS (Tabela 6). A inclusão de especialistas com 

diferentes formações acadêmicas é uma recomendação para a validação da tecnologia 

educacional, segundo Teixeira (2011). 

 

Tabela 6:Caracterização socioprofissional dos juízes especialistas (n=10), Niterói, 2020 

Participantes Sexo Idade Titulação Tempo de 

formação 

Experiência 

na área 

Esp1 F 23 Especialização 6-10 anos 5 anos 

Esp2 F 34 Especialização 6-10 anos 5 anos 

Esp3 F 62 Especialização Acima de 20 anos 22 anos 

Esp4 F 48 Mestrado 16-20anos 20 anos 
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Esp5 F 42 Mestrado 11-15 anos 11anos 

Esp6 F 43 Doutorado Acima de 20 anos 22anos 

Esp7 F 35 Doutorado 11-15anos 12 anos 

Esp 8 F 73 Doutorado Acima de 20anos 6 anos 

Esp 9 F 41 Doutorado 16-20anos 16anos 

Esp10 F 56 Pós doutorado Acima de 20 anos 36 anos 

Fonte: Calvo &Brum (2020) 

 

 

4.3.1.2Validação do E-book 

 

Participaram da validação desta tecnologia educacional juízes especialistas das áreas 

da Segurança do Paciente, Ensino, Geriatria, Gerontologia e Design. A avaliação tem o 

objetivo de analisar e otimizar a aplicabilidade, conteúdo e transmissão de informações para o 

público alvo (TEIXEIRA, 2011)  

 

 

Quadro 15:Número de Especialistas selecionados por área 

para etapa de validação da TE. Niterói 2020. 

 

ESPECIALISTAS POR ÁREA N 

Segurança do Paciente 2 

Ensino na Saúde  2 

Geriatria 1 

Gerontologia 3 

Design 2 

Total 10 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

A seleção dos especialistas se deu através da indicação de profissionais especialistas e 

também através da Plataforma Lattes, que é a base de dados de currículos e instituições das 

áreas de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Foram considerados como critérios de inclusão para a participação na 

validação desta tecnologia: experiência de pelo menos 5 anos na área de especialidade, Pós-
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graduação lato senso, Mestrado ou Doutorado na área de especialidade e produção científica 

na área de especialidade nos últimos 10 (dez) anos. Considerou-se elegível o especialista que 

preenchesse dois ou mais dos critérios de inclusão. 

Para os especialistas selecionados, foi enviado um convite por e-mail para a 

participação no estudo. Todos os especialistas convidados aceitaram participar da pesquisa. 

Respeitando os preceitos éticos da Resolução nº 466/12 e nº 510/2016, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Aos especialistas que aceitaram participar da pesquisa foi enviado, através do 

Link do Google Forms®, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Termo de 

Confidencialidade sobre a divulgação do E-book e o Instrumento de Avaliação da Tecnologia 

Educacional. 

O link do Google Forms® continha cinco partes: na primeira, uma apresentação breve 

do estudo; na segunda parte, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; na terceira parte 

o Termo de Confidencialidade sobre a Divulgação do E-book. Ressalte-se que, na segunda e 

terceira partes continham o aceite para a participação no estudo, sendo um pré-requisito para 

seguir para a parte seguinte. Ao final, o link continha também, na quarta parte, dados de 

identificação do especialista e na quinta o instrumento de avaliação da tecnologia educacional, 

adaptado da ferramenta proposta por Teixeira (2011). (Figura 12) 

 

Figura12- Instrumento de validação do e-book: Gestão do Cuidado Seguro do 

Idoso com Demência no ambiente domiciliar. Niterói 2020 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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O instrumento de validação continha três blocos de perguntas fechadas quanto aos 

objetivos, estrutura e apresentação, e a relevância da tecnologia educacional. Cada bloco 

disponibilizava campos para observações, correções ou recomendações dos especialistas. Ao 

final do instrumento, foi incluída uma questão quanto à contribuição do e-book na formação 

pedagógica de profissionais de saúde na área do envelhecimento como multiplicadores da 

segurança do idoso com demência no contexto domiciliar.  

O e-book foi disponibilizado por e-mail, em formato PDF, onde também era possível 

inserir observações e sugestões no próprio arquivo, para uma melhor avaliação da tecnologia, 

com melhores resultados para o estudo (TEIXEIRA, 2011).  

As sugestões foram analisadas e classificadas segundo o conteúdo e discutidas 

destacando os problemas encontrados, assim como as contribuições ao texto. As sugestões 

consideradas pertinentes foram acatadas para o aperfeiçoamento do e-book. (TEIXEIRA, 

2011).  

A análise quantitativa das respostas dos itens foi realizada em cada bloco de questões, 

de acordo com a valoração dos mesmos. Na análise da representação comportamental dos 

juízes especialistas foi observado: respostas positivas = 1 (valoração Totalmente adequada); 

nem positiva, nem negativa = 0 (valoração parcialmente adequada); e negativa = -1 (valoração 

inadequada). O cálculo foi realizado observando a porcentagem de opções positivas de 

respostas em relação à pontuação máxima possível, considerando todos os avaliadores. 

Segundo Teixeira, (2011), para a validação da tecnologia educacional, o índice de 

concordância entre os juízes deve ser igual ou superior a 70% em cada bloco.  

 Na análise das respostas dos juízes especialistas para os três blocos foram 

constatados: 86% para totalmente adequados, 10% para adequado e 4% para parcialmente 

adequado. Houve uma tendência de os especialistas optarem pelas respostas de forma 

concordante entre TA, A e PA.O percentual de concordância das respostas dos juízes aos três 

blocos de itens avaliativos do instrumento está descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7:Percentual de concordância dos juízes especialistas. 

Análise quantitativa das respostas por bloco. 

Bloco 
Total 

do Bloco 

Notas 

Juízes 
Percentual de 

concordância 

Objetivos 50 49 98% 

Estrutura e 

apresentação 

120 113 94% 
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Relevância 50 50 100% 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Todos os especialistas consideraram que o e-book: Gestão do Cuidado seguro do idoso 

com demência no ambiente domiciliar, contribui na formação pedagógica de profissionais de 

saúde na área do envelhecimento como multiplicadores da segurança do idoso com demência 

no contexto domiciliar. 

 

Análise das sugestões, anotações e respostas dos juízes especialistas: 

 

Em sua maioria, as observações e sugestões se referiam a erros de ortografia e 

digitação; falta de destaque da logo do Lab Qualiseg/UFF, uma página duplicada no início do 

livroe legibilidade do plano de intervenção, que foram acatadas para a versão final. Outra 

sugestão acatada se referia a mudança na redação de alguns itens no quadro 5 acrescentando 

a palavra risco, visto que a redação atual não ficava claro o risco e sim a meta.  

Algumas sugestões dos especialistas em design, se referiam a algumas imagens com 

baixa resolução ao uso de textos mais curtos, orientação da página em paisagem e divisão do 

texto em duas ou três colunas e, inclusão da foto das autoras. Neste caso, acatou-se 

parcialmente as sugestões. Optou-se para as ilustrações do livro digital, as imagens da 

oficina realizada, personalizando o material. Algumas destas imagens não tinham uma boa 

resolução, porem complementava a narrativa realizada. 

Demais sugestões: acrescentar o aluno de graduação também como público alvo, 

aumento do tempo da oficina, acrescentar a intergeracionalidade e a simulação realística. 

Alguns pontos positivos apontados: “a escolha da tipografia sem serifa, facilitando a leitura 

online”; “paleta de cor escolhida e identidade visual mantida ao longo do material”, “O e-

book está muito bem elaborado metodologicamente e bem fundamentado teoricamente”, 

“Excelente metodologia para construção de conhecimento”.  

Para a versão final do livro digital realizou-se as modificações de acordo com a análise 

acima. O mesmo estará disponível no site do Lab Qualiseg/UFF, para profissionais e 

educadores na temática do ensino da segurança do paciente idoso com demência no domicílio. 
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5 PRODUTO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A dissertação de mestrado intitulada O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO 

IDOSO COM DEMÊNCIA NO CONTEXTO DOMICILIAR: E-BOOK COMO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL, desenvolvida durante o curso de Mestrado Profissional 

em Ensino na Saúde do SUS, teve como desdobramentos durante a sua elaboração, a 

produção de uma oficina pedagógica, um livro digital, e-book e um plano de ensino para o 

Gerenciamento seguro da pessoa idosa com demência no ambiente domiciliar para o curso de 

Especialização em Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar da UFF. 

Este estudo foi desenvolvido na linha da formação pedagógica em saúde e teve como 

objetivo a produção de tecnologia educacional para o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos pós-graduandos da geriatria e gerontologia no contexto da gestão da segurança do 

paciente idoso no ambiente domiciliar. Para tanto, a pesquisa apontou para o uso de 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem para o ensino da segurança do paciente na pós-

graduação. 

 Dentre essas metodologias, a oficina pedagógica despontou como uma metodologia 

baseada na construção ativa do conhecimento alinhando a teoria à prática, permitindo no seu 

desenvolvimento atividades variadas para a sua realização. Neste contexto, com base no 

sentir, pensar e agir com objetivos pedagógicos, foi desenvolvida, aplicada e validada através 

dos participantes uma oficina singular, com a inserção de ferramentas digitais e as 

ferramentas pedagógicas do brainstorming, storytelling, aprendizagem baseada em casos e 

dramatização na sua metodologia. A oficina ‘Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” destinou-se a alunos pós-

graduandos da geriatria e gerontologia. Ela é a metodologia utilizada como base para o Plano 

de Ensino para a gestão do cuidado seguro do idoso com demência no ambiente domiciliar. 

Deste processo, surge a necessidade da disseminação desta metodologia como 

facilitadora do ensino da segurança na temática em questão, o que foi planejado e realizado 

através de um livro digital. O e-book Gestão do cuidado seguro do idoso com demência no 

ambiente domiciliar, destinado a profissionais e educadores na área da saúde relata o 

planejamento, a construção, a realização e a avaliação dessa metodologia para o ensino da 

segurança na pós-graduação no contexto da segurança do idoso demenciado no domicílio.  
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Desta forma, neste capítulo, será apresentado de forma detalhada. cada produto 

elaborado para contribuir com a instrumentalização dos profissionais da gerontologia e 

geriatria na temática da gestão do cuidado do idoso com demência no domicílio. 

 

 

5.1 PRODUTO 1 – OFICINA “GERENCIAMENTO SEGURO DA PESSOA IDOSA 

COM DEMÊNCIA: PREVENÇÃO DE RISCOS NO CONTEXTO DOMICILIAR” 

 

5.1.1 Introdução 

 

Trata-se de uma tecnologia educacional elaborada para o ensino da segurança do 

paciente na pós-graduação, no contexto do idoso com demência no ambiente domiciliar, numa 

visão multidisciplinar. Ela traz temas de grande importância para o cuidado na saúde; a 

formação do profissional de saúde e a Segurança do paciente idoso com demência no contexto 

do domicílio.  

De um lado, tem-se a formação do profissional de saúde, preocupação de várias 

políticas públicas no Brasil (DCN, PNSI, PNSP) e o ensino da segurança do paciente; de 

outro lado, tem-se a complexidade do envelhecimento e das demências, tema de grande 

impacto na gestão do cuidado devido à dependência gradativa advinda da progressão da 

doença. 

A segurança do paciente é uma área nova no ensino, que traz novos constructos como 

o pensamento sistêmico e a gestão de erros que abrange vários campos de conhecimento 

(SOUZA, 2019; OMS 2016). É uma área que necessita de atualizações constantes devidos aos 

avanços científico e tecnológico da área da saúde (ANVISA, 2015; SOUZA, 2019). Desta 

forma, a inserção deste tema na pós-graduação é essencial para a formação do profissional de 

saúde.  

A oficina é uma técnica que permite a participação ativa do indivíduo na construção 

do seu aprendizado, característica importante para o ensino da segurança do paciente. Ela 

permite, dentro da sua metodologia, o uso de outras ferramentas de ensino e aprendizagem. 

Neste caso, trazemos o brainstorming, o storytelling, aprendizagem baseada em casos e 

dramatização como recursos metodológicos desenvolvidos na oficina. 
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5.1.2 Metodologia 

 

Metodologia de Ensino 

• Oficina Pedagógica 

• Outras ferramentas pedagógicas: 

Brainstorming                                                    

Storytelling 

Aprendizagem baseada em casos 

Dramatização 

 

Público Alvo 

Pós-graduandos em Gerontologia e Geriatria. 

 

Carga Horária  

4 horas 

 

Objetivo Geral  

Instrumentalizar o aluno para identificar os riscos à Segurança do Paciente na 

perspectiva da pessoa Idosa com Demência no ambiente domiciliar, elaborar ações para a 

mitigação destes riscos e para uma intervenção terapêutica adequada. 

 

Objetivos Específicos 

• Conhecer os principais conceitos e metas internacionais de segurança do paciente 

• Compreender conceitos básicos sobre o envelhecimento e síndromes demenciais 

• Identificar os riscos à Segurança do Idoso com Demência no contexto Domiciliar  

• Elaborar ações de prevenção aos riscos numa visão multidisciplinar 

 

Conteúdo Programático 

• Segurança do Paciente 

• Envelhecimento Fisiológico 

• Demência leve/moderada/grave 

• Riscos à segurança do idoso no domicílio 

 

Avaliação 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem se dará por: 
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• Aplicação de Pré e Pós-Teste 

• Participação na Oficina 

 

5.1.3 Oficina Pedagógica 

 

Oficinas pedagógicas despontam como um espaço inovador de construção de 

conhecimento alinhando uma base teórica à atividade prática, trazendo vivências e reflexões. 

É uma metodologia desenvolvida em grupo e facilita a interação entre os participantes, 

facilitando a comunicação, a produção de conhecimento e uma postura ativa do participante 

no seu processo de aprendizagem (PAVIANI, 2009; Do VALLE, ARRIADA, 2012; 

MASCARENHAS, 2017). 

A oficina abre espaço para a construção de novos saberes, numa aprendizagem 

dialógica e significativa tendo como base o sentir, o pensar e o agir com propósitos 

pedagógicos (PAVIANI, 2009; Do VALLE, ARRIADA. 2012; SALES, MECHIAL, 

OLIVEIRA, 2018). Como um espaço de construção, permite utilizar diferentes ferramentas 

para a sua execução, podendo variar a quantidade, o tipo e o gênero das atividades 

(BASTOS,1999). Neste contexto, outras ferramentas como dinâmicas, atividades coletivas e 

individuais podem ser utilizadas na oficina para que os participantes possam vivenciar e 

construir novos aprendizados. A troca de ideias e experiências constitui um elemento 

privilegiado tanto para a ampliação do conhecimento quanto para a sua transmissão (Do 

VALLE; ARRIADA, 2012) 

Para a sua realização, é necessário um planejamento que possa ser flexível e ajustado 

às demandas e situações-problema que surjam durante o seu desenvolvimento. É um espaço 

de ensino e aprendizagem onde o educador e o educando participam do processo, tendo o 

educando uma participação ativa neste aprendizado (Do VALLE; ARRIADA, 2012). Na sua 

execução, as oficinas têm momentos diferentes para a sua realização. Inicialmente ocorre a 

apresentação visando ao conhecimento e interação dos participantes, seguida da análise do 

tema em questão onde acontece a reflexão da vivência e da prática, associada ao conteúdo 

teórico; e o encerramento, onde ocorre a avaliação dos conteúdos e da oficina (BASTOS, 

1999). Desta forma, o processo de aprendizagem através das oficinas oferece um espaço de 

trocas e crescimento possibilitando a sensibilização, a compreensão, a análise, a ação e a 

avaliação desse processo. 
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5.1.3.1 Ferramentas Pedagógicas Utilizadas Na Oficina 

 

Brainstorming ou Tempestade de ideias 

 

O Brainstorming surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, se espalhou 

rapidamente por outros países e hoje está entre os métodos de criatividade e ideação mais 

conhecidos do mundo (MAREIS, BARRETT, 2020).O Brainstorming ou tempestade de 

ideias é uma técnica para pequenos grupos amplamente utilizada para processos criativos ou 

soluções de problemas (BRASIL, 2017). Nesta técnica, a ideia é a busca de uma grande 

quantidade de ideias num período curto de tempo para a solução de um problema. Neste 

método é importante que não haja críticas ou julgamentos na geração das ideias. Como uma 

técnica de grupo, as ideias geradas são geralmente produto do processo do grupo, 

independente da hierarquia, conhecimento ou experiência profissional. Os integrantes são 

estimulados à troca de ideias, sem críticas ou reservas, promovendo a liberdade de opinião 

(MAREIS, BARRETT, 2020). Estimula a criatividade e favorece ideias de maior qualidade. 

Com muitas ideias é mais fácil encontrar uma, ou uma combinação de ideias para solucionar o 

problema. É uma técnica simples, útil e rápida (BRASIL, 2017).  

 É utilizada em diversas áreas do conhecimento. Na gestão de riscos em serviços de 

saúde, ela pode ser aplicada na identificação, análise e tratamento dos riscos (BRASIL, 2017). 

 

Storytelling 

 

O storytelling. ou a narração de histórias, é amplamente utilizado na formação 

cultural e social na educação popular ao longo dos séculos (VALENÇA, 2019; ANDREWS, 

2009). Através das histórias contadas, as tradições eram passadas para as diferentes gerações e 

desta forma muitas culturas foram preservadas. Em algumas civilizações era a única forma de 

ensinar. Grandes líderes usaram lendas, fábulas, parábolas, fatos da vida real para transmitir 

ensinamentos e instruções (VIEIRA, 2019). Hoje, a narrativa como meio de informação é 

usada na educação e no treinamento em várias áreas (ANDREWS, 2009).  O uso do 

storytelling como ferramenta pedagógica utiliza recursos da memória, representação mental, 

transmissão de valores e o uso de personagens num ambiente planejado de aprendizagem. 

Com uma estrutura envolvendo um eixo central, personagens e um determinado contexto 

social, ele motiva a criatividade, interação e o senso crítico, oferecendo uma experiência 

significativa no processo da aprendizagem (VALENÇA, 2019). 
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A narrativa potencializa a assimilação do conteúdo, pois a memória da aprendizagem 

é enriquecida com sensações, imagens, conceitos, problematização e o contexto. O 

storytelling facilita a conexão do estudante com o conteúdo, estimulando a interação com os 

desafios e questões para a resolução de problema, otimizando a generalização do aprendizado 

e a autonomia. Num contexto de aprendizagem ativa, pode ser complementar a outras 

ferramentas de aprendizagem (VALENÇA, 2019). 

 

Aprendizagem Baseada em casos 

 

A aprendizagem baseada em casos é um método pedagógico que pode ser utilizado 

de várias maneiras, dependendo da disciplina ou caso empregado. É também conhecido como 

ensino de estudo de caso, aprendizado baseado em cenário e aprendizado de método de caso 

(ONACAR, 2019). É um tipo de aprendizagem ativa, que favorece a autonomia e a 

construção do conhecimento (SPRICIGO, 2014).  

Ela acontece de acordo com objetivos de aprendizagem, competências ou habilidades 

(SPRICIGO, 2014). Nela, um caso, problema ou investigação é utilizado para a construção do 

conhecimento, habilidades e atitudes, facilitando o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas do discente. Facilita o desenvolvimento do pensamento analítico e o julgamento 

reflexivo, discutindo cenários complexos da vida real. A contextualização e a especificidade 

dos casos potencializam a compreensão do conteúdo a ser aprendido. Com base em contextos 

reais, o estudo de caso promove uma interação com o meio, otimizando iniciativas de 

construção e intervenção (VASCONCELOS, 2015; ONACAR, 2019). A discussão é um 

ponto importante na aprendizagem baseada em casos. Ela oferece oportunidades para análise, 

resolução de problemas e tomada de decisão. É ideal para pequenos grupos (ONACAR, 

2019). 

Um ponto importante na aprendizagem baseada em casos é que o discente necessita 

do conhecimento anterior para solucionar os casos, baseados na prática clínica (ONACAR, 

2019). Alguns benefícios para o uso do estudo do caso compreendem o uso de casos reais ou 

simulados, podendo ser contextualizados nos locais de trabalho, permitindo unir conceitos 

teóricos e abstratos a situações da vida real (OMS, 2016). 

Os casos facilitam a interação entre as disciplinas, ao buscar soluções; os discentes 

buscam conhecimentos teóricos e práticos em diferentes disciplinas, sendo um facilitador para 

a formação do profissional numa visão multidisciplinar (METZNER, 2014). É uma 
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abordagem de metodologia ativa de aprendizagem indicada para o ensino da Segurança do 

Paciente (OMS, 2016). 

 

Dramatização 

Dentre as estratégias inovadoras para o ensino e a aprendizagem, o uso da simulação 

clínica para formar profissionais mais críticos e reflexivos na sua atuação clínica tem sido 

uma ferramenta amplamente utilizada e valorizada. A dramatização é um dos recursos 

utilizados na Simulação Clínica. Ela é uma representação teatral a partir de um foco ou tema. 

(NEGRI, 2017). É um método que desenvolve habilidades no discente a partir do desempenho 

em situações semelhantes à vida real (BONAMIGO, 2010). 

Ela permite que os conteúdos sejam vivenciados, integrando a teoria à prática 

podendo ser adaptada a vários contextos. Podem acontecer na improvisação de diálogos e 

ações para atuarem em um cenário pré-determinado ou na encenação de papéis e diálogos de 

um estudo de caso (OMS, 2016). Dentro da dramatização, o Role playing - ou jogo de papéis -

, o uso de pacientes simulados, os modelos mistos e os pacientes padronizados são técnicas 

que podem ser exploradas (NEGRI, 2017).  

No Role playing, o discente, professor ou instrutor assume papéis diferentes na 

simulação como integrantes de um caso clínico com o objetivo de ensino e treinamento.  

Neste processo, a aprendizagem envolve a cognição e a emoção, pois permite a experiência 

do aprendiz em diferentes papéis de um caso clínico (BONAMIGO, 2010; NEGRI, 2017). 

Pacientes simulados são pessoas treinadas e/ou atores que assumem um papel para 

fins de ensino ou avaliação. Já os pacientes padronizados (standardizedpatients) são pessoas, 

pacientes ou membros da comunidade que concordaram em assumir o papel de paciente para 

uma atividade de aprendizagem. Os modelos mistos associam o paciente simulado, com um 

simulador de baixa fidelidade para uma atividade específica, como por exemplo um braço 

acoplado a um estudante para compor o cenário de uma coleta de sangue (BONAMIGO, 

2010; NEGRI, 2017). 

Como um recurso interativo, a dramatização requer pouco treinamento e permite a 

vivência de cenários hipotéticos, sensibilizando a todos para perspectivas diferentes de 

aprendizado (OMS, 2016). É uma oportunidade de oferecer o aprendizado num ambiente 

seguro, sendo uma boa técnica para o trabalho com equipe interprofissional, comunicação e 

Prevenção de erros de segurança do paciente (OMS, 2016). 
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5.1.3.2 Ferramentas Digitais Utilizadas Na Oficina 

 

Google Forms@ 

O Google Forms@ é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas do Google, é 

gratuito e online. Nele o usuário pode pesquisar e coletar informações. As informações 

coletadas e os resultados do questionário são transmitidos automaticamente. Ele também possui 

recursos de colaboração e compartilhamento para vários usuários. Com ele pode-se produzir 

pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre 

outras opções. A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, organizar inscrições 

para eventos, convites ou pedir avaliações. 

 

Whatsapp 

 

É um aplicativo de trocas de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela 

internet. Pode ser usado em smartphones Android, IOS, Windows Phone, Nokia e 

computadores Mac e Windows. Ele surgiu como uma alternativa ao sistema de SMS e agora 

possibilita o envio e recebimento de diversos arquivos de mídia: textos, fotos, vídeos, 

documentos e localização, além de chamadas de voz.  

 

Mentimeter 

 

É uma plataforma online para criação e compartilhamento de apresentações de slides com 

interatividade que possibilita a criação de apresentações complexas. Permite a criação de interações 

em tempo real. Pode ser feito enquetes, nuvem de palavras ou coleta de dados e opiniões.  

 

5.1.4 Momentos da Oficina 

 

A Oficina “Gerenciamento Seguro Da Pessoa Idosa Com Demência: Prevenção De 

Riscos No Contexto Domiciliar” foi desenvolvida baseando-se nos princípios do sentir, 

pensar e agir com objetivos pedagógicos para o ensino e aprendizagem da pós-graduação na 

temática da segurança do idoso com demência no contexto domiciliar. Para a sua realização, 

foi elaborado um roteiro descrevendo as quatro etapas que compreendem a introdução, a 

sensibilização, o desenvolvimento e o encerramento. 
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Figura 13- Momentos da Oficina “Gerenciamento Seguro da pessoa idosa com demência: 

Prevenção de Riscos no contexto domiciliar”, Niterói - 2019 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

1-Introdução 

Quadro 16 Primeiro momento: Apresentação- Oficina: “Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa 

com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” - Niterói 2019 

Apresentação e Avaliação Inicial 

 

Tempo de duração : 30 minutos 

Objetivos  Estratégias Recursos Organização da atividade 

Apresentação pessoal 

dos participantes e 

mediadores 

Participantes em 

círculo 

Exposição oral 

- Apresentação individual 

Apresentar os 

objetivos da Oficina e 

pesquisa  

Exposição oral - Apresentação individual 

Preenchimento do 

TCLE pelos 

participantes 

Formulário  Formulário Preenchimento individual 

Aplicação do Pré-teste 

(apêndice) 

Link do Google 

Form@ 

Celular ou tablet Preenchimento individual 
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 Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

2-Sensibilização 

Quadro 17: Segundo momento: Sensibilização-Oficina: “Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa 

com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” -Niterói 2019 

 

Sensibilização 

Tempo de duração : 25 minutos 

Objetivos  Estratégias Recursos Organização da atividade 

Relatos de vivências 

pessoais e profissionais 

sobre o idoso com 

demência  

Pergunta Geradora: 

Você já vivenciou 

experiências de riscos à 

segurança do idoso 

demenciado na sua vida 

pessoal ou na prática 

clínica? 

-- 1-Participantes dispostos 

em círculo 

 

2-Roda de conversa 

Sensibilizar os 

participantes acerca da 

temática do idoso com 

demência 

1-Vídeo com depoimento 

de famílias com 

Demência.8 

 

2 Abrir para comentários 

sobre riscos ao idoso no 

domicilio 

Data Show, 

som, laptop 

Apresentação para o grupo 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

3-Desenvolvimento 

Quadro 18: Terceiro momento: Desenvolvimento 1 :Teorização-Oficina “Gerenciamento Seguro 

da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói 2019 

3.1- Teorização 

 

Tempo de duração : 25 minutos 

 
8Link para o documentário “Alzheimer: a dor do esquecimento”, produzido pela Revista Época 

(disponível em https://bityli.com/h46s3) 

https://bityli.com/h46s3
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Objetivos Estratégias Recursos Organização da atividade 

Consolidar conhecimentos 

sobre: 

-Envelhecimento 

-Demência leve/moderada/ 

grave 

-Segurança do Paciente/ 

Metas Internacionais de 

Segurança do Paciente 

- Segurança do paciente no 

domicílio 

-Riscos à segurança do 

idoso com demência no 

domicílio 

Exposição 

dialogada 

Data show  Apresentação para a turma 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

Quadro 19: Conteúdo teórico - Momento da Teorização. Oficina “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói – 2019 

 

Conteúdo teórico: Gestão de Riscos para o Idoso com Demência no Domicílio 

Tópicos 

 

Subtópicos 

Envelhecimento • Epidemiologia do envelhecimento 

• Envelhecimento Fisiológico 

• Doenças crônicas associadas ao envelhecimento 

 

Demências • Definição 

• Epidemiologia das demências 

• Tipos de Demências 

• Avaliação Clínica das Demências 

• Comprometimento Cognitivo leve 

• Demência leve  

• Demência moderada 

• Demência grave 
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Ambiente 

Domiciliar 

• Ambiente físico e social 

• Atividades da vida diária 

• Atividades Instrumentais da Vida Diária 

• Atividades Avançadas da Vida Diária 

• Hierarquia das Atividades da Vida Diária 

 

Segurança do 

Paciente 

• Definição 

• Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

• Eixos do programa Nacional de segurança do Paciente 

• Conceitos de SP: Erro; Risco; Incidente; Dano; Near Miss; Evento 

adverso 

Metas 

Internacionais 

de Segurança 

do Paciente 

• Meta1: Identificar os pacientes corretamente 

• Meta2: Melhorar a comunicação efetiva 

• Meta3: Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância 

• Meta4: Assegurar cirurgias com paciente correto, procedimento 

correto e local de intervenção correto 

• Meta5: Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde 

• Meta6: Reduzir o risco de lesões decorrentes de quedas e lesões por 

pressão de pacientes 

Segurança do 

paciente no 

domicílio 

• Identificação Correta 

• Comunicação Efetiva 

• Segurança dos Medicamentos 

• Cirurgia Segura 

• Reduzir o Risco de Infecção 

• Prevenção de Lesões por Pressão 

• Prevenção de Quedas 

• Animais de Estimação 

• Qualificação do cuidador 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Quadro 20: Terceiro momento: Desenvolvimento 2- Construção do caso Clínico – Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar”, Niterói - 2019 

3.2-Aprendizagem baseada em casos 
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Tempo de duração : 25 minutos 

Objetivos Estratégias Recursos Organização da 

atividade 

Construir o Caso Clínico e 

Identificar os riscos à 

segurança 

1-Brainstorming  

2-Elaborar caso 

clínico 

3-Identificar riscos 

no domicílio 

Roteiro do Caso 

clínico 

Papel ofício 

Canetas 

Avaliação clínica 

das demências 

(anexo1) 

Escalas funcionais 

legendas 

 

Formar 3 grupos 

multidisciplinares 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Quadro 21: Terceiro momento: Desenvolvimento 3- Construção do Mapa de risco – Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar”, Niterói - 2019 

3.3- Mapa de Risco 

 

Tempo de duração : 15minutos 

Objetivos  Estratégias Recursos Organização da atividade 

Correlacionar riscos às 

metas internacionais de 

SP 

Preencher mapa de 

intervenção 

Plano de 

intervenção 

impresso em A3 

(Apêndice 8) 

canetas coloridas, 

papel ofício 

Legendas 

Formar 3 grupos 

multidisciplinares 

 

Preencher coluna de riscos 

e metas 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Quadro 22: Terceiro momento: Desenvolvimento 4- Plano de Intervenção – Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar”, Niterói – 2019 

3.4-Plano de Intervenção 

 

Tempo de duração: 25 minutos 

Objetivos Estratégias Recursos Organização da 

atividade 

Montar o plano de 

intervenção 

Elencar ações de 

prevenção aos 

riscos 

Pergunta 

geradora: 

Quais as ações de 

segurança dentro 

sua área 

profissional 

para os riscos 

apontados? 

Plano de 

intervenção 

impresso em A3 

canetas coloridas, 

papel ofício 

 

Legendas 

Formar 3 grupos 

multidisciplinares 

 

Preencher coluna das 

ações de prevenção e a 

categoria profissional 

 Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

4- Conclusão e Encerramento 

 

Quadro 23: Quarto momento: Encerramento – Oficina “Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa 

com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói (2019) 

Encerramento e Avaliação Final 

 

Tempo de duração: 95 minutos 

Objetivos Estratégias Recursos Organização da 

atividade 

Apresentação dos casos 

clínicos construídos 

Narrativa pelo líder 

do caso construído 

e apresentação pelo 

grupo em forma de 

Dramatização 

 

Vestimentas 

(roupa de idoso, 

cuidador e 

profissional de 

saúde) 

Cada grupo apresentará 

para a turma o caso com a 

intervenção adequada 



108 

 

Identificar o conhecimento 

adquirido 

Link do Google 

Forms® 

Celular ou tablete 

Internet 

Aplicação de Pós-teste 

 

Preencher a avaliação da 

oficina 

 

Link do Google 

Forms® 

 

Celular ou tablete 

Internet 

 

Avaliação da Oficina 

pelos participantes 

 

Definir em uma palavra: O 

que esta oficina significou 

para você 

 

Aplicativo 

Mentimeter® 

 

Celular ou tablete 

Data Show 

Internet 

 

Preenchimento individual 

 

Interação do grupo 

 

Coffee-break 

 

Mesa com café e 

petiscos 

 

Participação livre 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

5.1.5 Instrumentos de Avaliação 

 

Utilizou-se para a avaliação inicial e final da oficina um questionário autoaplicável 

através de um link disponibilizado num grupo do aplicativo WhatsApp, criado exclusivamente 

para as interações durante a oficina (Apêndices 7 e 9) Este questionário continha questões 

estruturadas (fechadas e abertas) quanto à forma que utilizavam para a sua aprendizagem e ao 

conhecimento acerca da temática da segurança do paciente no contexto do idoso com 

Demência no domicílio. Foi utilizado, também, outro questionário sobre a avaliação da 

metodologia da oficina. (Apêndice 10) 

 

5.1.6 Relato da Aplicação da Oficina 

 

Para participar do estudo, os alunos da pós-graduação em Gerontologia e Geriatria 

Interdisciplinar e da Residência Multiprofissional da área da Saúde do idoso da UFF foram 

convidados a tomar parte na oficina: “Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar”, no Serviço de Geriatria do 

HUAP, no campus do Mequinho. Ela aconteceu em outubro de 2019 com duração de 4 horas, 

e contou com 21 pós-graduandos da Geriatria e Gerontologia. 

O espaço para a realização da oficina foi organizado e preparado anteriormente. A 

ambiência foi composta por cadeiras dispostas em círculo, uma mesa para o café, outra com 

os recursos audiovisuais e um espaço com objetos para a dramatização. Foram também 
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preparados quatro kits contendo: canetas coloridas, roteiro para elaboração de caso clínico, 

escalas funcionais de Katz e de Lawton & Brody, ficha com alguns conceitos de segurança do 

paciente e cartão com legenda das metas de segurança do paciente. Criou-se, também, um 

grupo, através do aplicativo Whatsapp, para disponibilização de links dos testes e interação 

durante a oficina. 

 

Figura 14- Ambiente arrumado para a Oficina “Gerenciamento 

Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no 

Contexto Domiciliar” -Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

Figura 15- Mesa para o café - Oficina: Gerenciamento 

Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos 

no Contexto Domiciliar - Niterói 2019 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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A Oficina iniciou com a apresentação dos mediadores e a apresentação do projeto e o 

objetivo do estudo. Eles foram informados que o objeto de estudo desta pesquisa consistia na 

produção de tecnologia educacional para o processo de ensino e aprendizagem da pós-

graduação na Geriatria e Gerontologia quanto ao gerenciamento da segurança da pessoa idosa 

com demência no contexto domiciliar. Também, que o objetivo deste estudo era desenvolver e 

validar um e-book como estratégia inovadora de ensino a ser aplicado no ensino e saúde 

multiprofissional. Desta forma, foi disponibilizado o formulário do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e a Autorização do Uso da Imagem. Através do grupo do WhatsApp foi 

disponibilizado o link do Google Forms® com a avaliação inicial da oficina para o 

preenchimento pelos participantes (Apêndice 7). Como os participantes pertenciam a uma 

turma em andamento, não foi necessária uma apresentação formal, o que otimizou o processo 

da oficina. 

Após o momento inicial, seguiu-se o desenvolvimento da oficina - segundo 

momento, que começou na etapa da sensibilização com a pergunta geradora “Você já 

vivenciou experiências de riscos à segurança do idoso com demência na sua vida pessoal e na 

sua prática clínica?”. Os participantes foram estimulados a relatar suas vivências familiares e 

profissionais no contato com o idoso demenciado. Diversos relatos sobre a vivência de cada 

um foram explanados.  

Logo após, foi disponibilizado um vídeo de doze minutos de duração do 

documentário “Alzheimer: a dor do esquecimento”, produzido pela revista Época, com 

depoimento de três famílias sobre o idoso com Alzheimer. Após a exibição do vídeo, os 

participantes foram estimulados a refletir sobre os riscos à segurança do idoso com demência 

e alguns riscos foram relatados: perda da funcionalidade risco de queda, dificuldade para 

gerenciar a rotina do dia-a-dia, risco nutricional, risco do uso do fogão, risco financeiro, risco 

de broncoaspiração, risco de fuga, risco à comunicação, risco no manejo de medicamentos, 

risco de declínio funcional em razão de não-estimulação, risco de lesão por pressão (escaras), 

às vezes são contidos no leito por conta de comportamentos agressivos, risco de dar 

informações pessoais a estranhos (dados pessoais e bancários) e isolamento social, que pode 

comprometer mais ainda a cognição e as atividades de vida diária. 
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Figura 16- Exposição do vídeo de sensibilização da Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar” - Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

Em seguida, iniciou-se a etapa do pensar, onde através da exposição dialogada com 

recursos audiovisuais, conteúdos teóricos acerca do envelhecimento, demência, ambiente 

domiciliar, segurança do paciente e riscos do idoso com demência no domicílio foram 

explanados. 

 

Figura 17 - Teorização – Oficina “Gerenciamento 

Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói (2019) 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 
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A partir deste momento, na segunda etapa do desenvolvimento, os participantes 

foram divididos em três grupos, sendo disponibilizados para cada grupo o plano de 

intervenção e uma pasta contendo: canetas coloridas, roteiro para elaboração de caso clínico, 

escalas funcionais de Katz e de Lawton & Brody, ficha com alguns conceitos de segurança do 

paciente e cartão com legenda das metas de segurança do paciente. Neste momento, através 

da técnica de brainstorming, os participantes relataram rapidamente casos clínicos que já 

tiveram conhecimento em sua prática profissional. Ao final do brainstorming, cada grupo 

selecionou e montou um caso clínico. O caso foi construído, então, a partir das experiências 

profissionais numa visão multiprofissional. Após a construção do caso, através da técnica do 

storytelling, o líder do grupo narrou para o restante do grupo o caso selecionado.  

 

 

Figura 18- Divisão em grupo- Brainstorming e storytelling – Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Figura 19- Divisão em grupo- Elaboração do caso clínico Oficina 

“Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de 

Riscos no Contexto Domiciliar”, Niterói (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calvo & Brum 2020 

 

No terceiro momento, com base no caso construído, cada grupo relacionou os riscos 

à segurança do paciente idoso com demência no domicílio correlacionando-os às metas 

internacionais de segurança do paciente, preenchendo a coluna dos “riscos encontrados e a 

meta correspondente” do Plano de Intervenção. 

 

Figura 20- Elaboração do mapa de Risco-Oficina “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” - 

Niterói (2019) 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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E, no quarto momento, o grupo elaborou um plano de intervenção para o caso 

construído, contendo as ações de segurança e a área profissional envolvida no gerenciamento 

daquele risco. 

 

 

Figura 21- Plano de Intervenção- Oficina “Gerenciamento Seguro da Pessoa 

Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” - Niterói 

(2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Na conclusão, cada grupo, através da técnica do storytelling e da dramatização, 

apresentou, para todos os demais participantes da Oficina, os casos elaborados com as ações 

de cada área profissional. Os participantes usaram roupas e acessórios de caracterização 

disponibilizados para a apresentação dos casos. 
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Figura 22- Acessórios para a dramatização. Oficina “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” - 

Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Figura 23- Dramatização Grupo 1 Oficina- “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” - 

Niterói 2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Figura 24- Dramatização Grupo 2 Oficina- “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar” - Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Figura 25- Dramatização Grupo 3 Oficina – “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar” - Niterói (2019) 

 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Foi realizado, então, o pós-teste (Apêndice 5) e a avaliação da oficina (Apêndice 6), 

através do link do Google Forms®, disponibilizado através do grupo do aplicativo WhatsApp. 

E, ainda, foi utilizada a ferramenta Mentimeter®, que consiste em uma ferramenta digital de 

interações em tempo real, para que os participantes relatassem uma palavra que definisse a 

experiência vivenciada nessa oficina. Conforme digitavam, ia aparecendo na tela projetada 

uma nuvem de palavras. As palavras que foram digitadas mais vezes apareciam em tamanho 

maior. Durante a oficina, foram distribuídos aos participantes pequenos chocolates para 

degustação e relaxamento. Ao final, foi proporcionado aos participantes um café na 

despedida. 

 

 

Figura 26- Nuvem de palavras sobre o que o encontro da oficina 

significou para os participantes da Oficina – “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar” - Niterói (2019) 

 

Fonte: ferramenta Mentimeter 

 

 

5.2 PRODUTO 2 - E-BOOK GESTÃO DO CUIDADO SEGURO DO IDOSO COM 

DEMÊNCIA NO AMBIENTE DOMICILIAR 

 

5.2.1 Introdução 
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O e-book “Gestão do cuidado seguro do idoso com demência no ambiente domiciliar” 

tem o objetivo de contribuir para a disseminação da segurança do idoso com demência no 

domicílio, através da narrativa de uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem, no 

formato de oficina pedagógica para a segurança do paciente na pós-graduação.  

Esta tecnologia educacional em formato de e-book é destinada a outros profissionais 

de saúde que atuem no ensino e saúde na temática da segurança do idoso com demência. Ele 

apresenta uma oficina pedagógica inovadora, que agrega no seu desenvolvimento ferramentas 

digitais e ferramentas pedagógicas como braisnstorming, storytelling, aprendizagem baseada 

em casos e dramatização. 

Todo o percurso metodológico da oficina pedagógica “Gerenciamento Seguro da 

Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” foi organizado e 

relatado neste e-book. A base teórica, o planejamento, a elaboração, a aplicação e a validação 

pelos participantes da oficina pedagógica foram organizados em capítulos e descritos neste 

livro digital. 

 

5.2.2 OE-Book 

 

O livro digital ou e-book atualmente se consolida como uma tecnologia educacional 

inovadora, onde cada vez mais se apresenta como documento interativo, que pode ser 

composto e lido em qualquer dispositivo eletrônico, de mesa ou portátil e que inclua uma tela 

(DUARTE, 2013). Ele convive com os livros físicos e apresenta vantagens em relação a eles, 

como baixo custo de produção e aquisição; facilidade no transporte; amplitude de divulgação; 

possibilidade de interatividade com uso de recursos multimídia; e necessita apenas de um 

dispositivo eletrônico para seu uso e conexão com a internet. Porém, a leitura cansativa e a 

prática de crimes quanto aos direitos autorais podem ser desvantagens para o uso dessa 

tecnologia (PADILHA, 2016). 

O e-book pode ser mais simples, reproduzindo somente o livro físico, ou pode ser 

interativo, onde outros recursos de mídia como vídeos, animações, áudios e gráficos 

interativos podem ser inseridos (PADILHA, 2016; FILATRO, 2016).  

Nos livros didáticos digitais, o plano pedagógico precisa interagir com o conteúdo, 

trazendo recursos variados na sua construção. O uso de ilustrações junto ao texto é uma 

prática já reconhecida no ensino e aprendizagem (BAMAM, 2017). 

Os formatos de livros digitais mais conhecidos são o EPUB- Eletronic Publication, o 

Livro Aplicativo e o PDF – Portable Document Format. O EPUB é um formato que visa 
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atender à necessidade de padronização de conteúdo editorial, na construção de soluções para 

websites e demais conteúdo a serem acessados via www. O Livro Aplicativo são livros 

criados para funcionarem como aplicações, por serem desenvolvidos para 

plataformas/sistemas operacionais e dispositivos determinados. O PDF é um formato que 

mantém o arquivo em sua formatação, permitindo o compartilhamento e a visualização de 

documentos eletrônicos de maneira fácil e confiável, tanto no ambiente no qual foi criado, 

quanto para o que está sendo visualizado ou impresso. É o formato de arquivo digital mais 

comum. Ele possui uma grande acessibilidade na maioria das plataformas (BAMAM, 2017). 

 

5.2.3 Estrutura Metodológica do E-book “Gestão do Cuidado Seguro do Idoso com 

Demência no ambiente domiciliar” 

 

O livro digital foi paginado e organizado em capítulos. O seu conteúdo foi 

desenvolvido em quatro capítulos com o embasamento teórico e a descrição da metodologia 

elaborada para aoficina pedagógica “Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: 

Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar”. 

 

Figura 27 - Imagem do primeiro 

capítulo do E-book: Gestão do 

Cuidado Seguro do Idoso com 

Demência no ambiente domiciliar. 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Estruturação do Livro Digital 

 

Sumário 

Capítulo1- Tecnologia Educacional e Metodologias Ativas no Ensino em Saúde 

1.1-Tecnologias Educacionais e Metodologias Ativas 

1.2-Oficina Pedagógica 

1.3-Brainstorming 

1.4-Storytelling 

1.5- Aprendizagem baseada em casos 

1.6- Dramatização 

Capítulo 2- O Ensino da Segurança do Paciente 

2.1- A segurança do paciente 

2.2- O Ensino da Segurança do Paciente na Pós-Graduação 

Capítulo 3- Programa de Ensino para a Segurança do Idoso com Demência no 

Domicílio 

3.1- Plano de Ensino: A Oficina como Tecnologia Educacional 

3.2- Envelhecimento e Demências 

3.3- Contexto Domiciliar e Funcionalidade 

Capítulo 4-Aplicando a oficina como tecnologia educacional para o ensino da 

Segurança do Paciente Idoso com Demência no Domicílio. 

4.1- A introdução 

4.2-A sensibilização 

4.3- Desenvolvimento 

4.4-Encerramento 

4.5-Avaliação 

4.6- Validação da Oficina pelos participantes 

Referências  

Apêndice 

 

No Capítulo1, conteúdos teóricos sobre tecnologias educacionais e metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem foram descritos, assim como as tecnologias utilizadas na 

elaboração da oficina pedagógica. No capítulo 2, trouxemos a temática da segurança do 

paciente, as características e as orientações para o ensino da segurança do paciente na pós-
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graduação. No capítulo 3 apresentamos a proposta da metodologia de oficina pedagógica 

como uma tecnologia educacional e inovadora para o ensino da segurança do paciente idoso 

com demência no domicílio. E, e no capítulo 4 descrevemos a aplicação e a validação da 

metodologia de oficinas pelos participantes da pesquisa. 

Complementam este e-book as referências que se encontram ao final do livro e os 

apêndices, que contêm a avaliação inicial da oficina sobre o conhecimento prévio do 

participante sobre a temática, a avaliação final da oficina sobre o conhecimento adquirido na 

oficina e a avaliação da metodologia utilizada na oficina. 

 

5.2.4 Construção do E-Book 

 

O desenvolvimento deste livro digital aconteceu em cinco etapas: a etapa inicial que 

compreendeu o planejamento e a elaboração do e-book; a segunda etapa, que envolveu a 

produção e foi desenvolvida por um profissional do Designer; a terceira, onde ocorreu a 

revisão do conteúdo, da estrutura e do layout; a quarta, onde os juízes especialistas avaliaram 

o livro; e a quinta e última etapa, onde as sugestões dos juízes foram analisadas para a 

elaboração do produto final (quadro 24). 

 

Quadro 24- Etapas da elaboração estrutural do E-book “Gestão do Cuidado Seguro do 

Idoso com Demência no ambiente domiciliar” 

Etapas da elaboração do E-book Atividade Realizada 

Primeira 

etapa 

Planejamento Pesquisa documental 

 Escolha do Formato 

Organização do conteúdo 

Desenvolvimento Organização do conteúdo em capítulos e páginas 

Redação do conteúdo no programa Microsoft Word e Power 

Point 

Seleção das imagens da oficina  

Organização dos quadros 

 

Segunda 

Etapa 
Produção Escolha da capa e cores 

Identidade visual 

Diagramação e Formatação realizada por uma Designer 

Terceira 

etapa 

Revisão Revisão do conteúdo, estrutura e layout 

Quarta Avaliação pelos Aplicação do instrumento de validação (Teixeira 2011) 
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etapa juízes especialistas 

Quinta 

etapa 

Produto final Elaboração do produto final 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Na etapa inicial, foram empregados os conhecimentos intermediários do Microsoft 

Office®, através do Microsoft Word e Power Point para a redação do conteúdo do livro e a 

elaboração dos quadros e tabelas (Figuras28 e 30). Optou-se pelo uso das imagens da oficina 

aplicada para as ilustrações, respeitando o contexto personalizado deste produto em 

concordância com o termo de autorização de imagem (Apêndice 2). 

 

Figura 28- Redação e construção de quadro no Microsoft Word -E-book: Gestão do 

Cuidado Seguro do Idoso com Demência no ambiente domiciliar. 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Figura 29- Redação e quadro finalizado no Programa Adobe In Designer-E-book: 

Gestão do Cuidado Seguro do Idoso com Demência no ambiente domiciliar. 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Figura 30- Fluxograma - Etapas da Oficina construído no Programa Power Point -E-

book: Gestão do Cuidado Seguro do Idoso com Demência no ambiente domiciliar. 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 
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Figura 31- Fluxograma Etapas da Oficina finalizado no Programa Adobe In Designer -

E-book: Gestão do Cuidado Seguro do Idoso com Demência no ambiente domiciliar. 

 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

Foram utilizados, como embasamento e subsídio a esta tecnologia educacional, para a 

elaboração do conteúdo do livro digital, a descrição metodológica da Oficina: Gerenciamento 

Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar; artigos 

científicos; legislações e outros documentos referentes a tecnologias educacionais, e-book, 

segurança do paciente, envelhecimento e Demências.  

O Portable Document Format, (PDF) foi o formato digital escolhido para este e-book, 

devido à acessibilidade e à praticidade do seu uso, tanto para o acesso online como para o 

acesso sem a internet. O formato PDF permite o seu uso em smartfones, tablets, notebooks e 

computadores diversos.  

A segunda etapa do desenvolvimento da tecnologia ocorreu junto a um profissional 

Designer, onde se discutiu a identidade visual, o formato, a estrutura e as cores. A 

diagramação e formatação foram realizadas pelo profissional através do programa Adobe In 

Design, que é um programa de editoração eletrônica da área do design para a produção de 

materiais gráficos ou digitais (Figuras 29 e 31).  

Na terceira etapa, ocorreu a revisão e pequenos ajustes no livro digital. 
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Na quarta etapa ocorreu a validação do e-book por especialistas da área da Geriatria, 

Gerontologia, Segurança do Paciente, Designer e Ensino através do instrumento de avaliação 

para tecnologias educacionais proposto por Teixeira (2011), adaptado para o livro digital.  

Na quinta etapa elaborou-se a versão final do e-book após a análise das sugestões dos 

juízes especialistas. 

 

5.3 PRODUTO 3 - PLANO DE ENSINO PARA O GERENCIAMENTO SEGURO 

DOIDOSO COM DEMÊNCIA  

 

5.3.1 Introdução 

 

O Plano de Ensino para o Gerenciamento Seguro do Idoso com Demência foi 

elaborado com base na aplicação e nos resultados da Oficina pedagógica: Gerenciamento 

Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar, 

realizada em outubro de 2019, no Serviço de Geriatria do HUAP//UFF.  

O Plano em referência foi elaborado para contribuir na formação do profissional da 

Gerontologia e Geriatria, foi aprovado para a inserção do mesmo como submódulo do 

Módulo IX - Gestão Em Serviço voltado para o Idoso do curso de Especialização em 

Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar da  UFF, Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de 

Medicina da UFF(Apêndice 15). 

Este plano tem o propósito de instrumentalizar o aluno pós-graduando da 

Gerontologia e Geriatria para identificar os riscos à Segurança do Paciente na perspectiva da 

pessoa Idosa com Demência no ambiente domiciliar e elaborar ações para a mitigação destes 

riscos; e para uma intervenção terapêutica adequada. 

 

5.3.2 O Plano de Ensino 

 

O Plano de Ensino se baseia numa metodologia inovadora de Oficina pedagógica que 

agrega em seu desenvolvimento as ferramentas pedagógicas do Brainstorming, Storytelling, 

Aprendizagem baseada em casos e a Dramatização (Quadro 25).  
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Quadro 25- Plano de Ensino para o gerenciamento seguro do Idoso com Demência, Niterói 

(2020) 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL: OFICINA PEDAGÓGICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA 

Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com 

Demência: Prevenção de Riscos no Contexto 

Domiciliar 

 

Responsável: 

Mestranda Terapeuta 

Ocupacional 

 

Doralice das Graças de M. 

Calvo 

 

Prof.ª Dr.ª Ana Karine 

Ramos Brum 

 

 

 

 

Público-Alvo: 

Alunos da residência 

multiprofissional- área da Saúde 

do Idoso e da Pós-Graduação 

Interdisciplinar em 

Gerontologia e Geriatria da UFF 

 

 

Carga Horária: 

6h 

 

Pré-requisitos: 

 

 

Alunos da residência 

multiprofissional- área da Saúde do 

Idoso e da Pós-Graduação em 

Gerontologia e Geriatria 

Interdisciplinar da UFF 

 

Nº Participantes: 

30 

Tema: 

A segurança do paciente idoso 

no contexto domiciliar 

 

Modalidade: 

Presencial 

Local: 

Serviço de Geriatria- Campus do 

Mequinho 

 

OBJETIVOS DA OFICINA 

 

Objetivo Geral: 

 

Instrumentalizar o aluno 

para identificar os riscos à 

Segurança do Paciente na 

perspectiva da pessoa Idosa com 

Demência no ambiente 

domiciliar, elaborar ações para a 

mitigação destes riscos e para 

uma intervenção terapêutica 

adequada.   

 

Objetivos Específicos: 

 

O aluno deverá ser capaz de: 

 

• Conhecer os principais conceitos da Segurança do 

paciente e as metas internacionais de segurança do 

paciente 

• Compreender conceitos básicos do envelhecimento e 

Síndromes demenciais 

• Identificar os riscos à Segurança do idoso com 

Demência no contexto domiciliar 

• Elaborar ações de prevenção aos riscos numa visão 

multidisciplinar 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Segurança do Paciente 

• Envelhecimento Fisiológico 

• Demência leve/moderada/grave 

• Riscos à segurança do idoso com demência no domicilio 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

• Oficina Pedagógica 

• Outras ferramentas: Brainstorming, Storytelling, Aprendizagem baseada em casos; 

Dramatização 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem se dará por: 

• Aplicação de Pré e Pós-Teste 

• Observação durante toda a oficina do processo de aprendizagem 
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6 PROPOSTA- PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O CUIDADO SEGURO - PICS 

 

O Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro (PICS) foi elaborado pelas autoras 

com o propósito da continuidade das ações propostas neste estudo para a formação do 

profissional da gerontologia e geriatria na temática do idoso com demência no contexto 

domiciliar.  

O PICS trata-se de um modelo de intervenção para o cuidado seguro com o uso de 

tecnologias educacionais na linha da formação pedagógica e tem o compromisso da aplicação 

dos produtos deste estudo, para a promoção do cuidado seguro do idoso com demência no 

contexto domiciliar. Tem também como foco a articulação de ações com a sociedade através 

do programa de extensão e de outras atuações em parceria com Organizações não 

Governamentais, Sociedades e Instituições Acadêmicas, para a disseminação desta temática. 

O planejamento para a aplicação e o cronograma de implementação dos produtos 

oriundos deste estudo encontram-se nos quadros26 e 27. 

 

 

Quadro 26: Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro (PICS) na formação dos pós-

graduandos da gerontologia e geriatria, para os profissionais de saúde e educadores  

 

Plano de Intervenção Para o Cuidado Seguro-PICS (LAB QUALISEG UFF) 

 

Tecnologia 

Educacional 

Objetivo Público-Alvo Meta 

Oficina Pedagógica Colaborar com a 

instrumentalização do 

profissional da saúde 

na temática da 

segurança do paciente 

idoso com demência 

no ambiente domiciliar 

Pós-graduandos da 

geriatria e 

gerontologia, 

profissionais de saúde 

Aplicação no curso de 

especialização em 

Gerontologia e 

Geriatria da UFF. 

Ação de extensão 

vinculada ao Programa 

de extensão do Lab 

Qualiseg UFF 

E-book Instrumentalizar 

profissionais e 

educadores da área da 

saúde para o uso de 

uma metodologia para 

o ensino da segurança 

do paciente no 

contexto do idoso com 

demência no ambiente 

domiciliar 

Educadores e 

profissionais da saúde 
Hospedagem no site 

do Lab Qualiseg 

UFF 

Plano de Ensino contribuir na 

formação do 

profissional da 

Curso de 

especialização em 

Gerontologia e 

 Submódulo do 

Módulo IX - Gestão 

Em Serviço Voltado 
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gerontologia e 

geriatria através da 

inserção do mesmo 

no curso de 

Especialização em 

Gerontologia e 

Geriatria 

Interdisciplinar da  

UFF. 

Geriatria 

Interdisciplinar da 

UFF 

Para o Idoso. Curso 

de Especialização 

em Gerontologia e 

Geriatria 

Interdisciplinar da 

UFF, Pós-graduação 

Latu Sensu da 

Faculdade de 

Medicina da UFF 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

Quadro 27: Etapas de registro e implementação das tecnologias educacionais para gestão e 

cuidado seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar. 

 

Tecnologia 

Educacional 

Cronograma de Ações Cronograma de Aplicação 

Oficina 

Pedagógica 

1-Registro do Roteiro da 

Oficina no Educapes 

 

2- Registro do Roteiro da 

Oficina na Biblioteca 

Nacional 

29/11/2010 

 
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/584457 

 

2- 1° semestre 2021 

E-book 1-Registro do e-book no 

Educapes 

 

2-Registro do e-book na 

Biblioteca Nacional 

1- 1° semestre 2021 

 

2- 1° semestre 2021 

 

Plano de Ensino 1-Inserção na Grade 

curricular do curso de 

Especialização em 

Gerontologia e Geriatria 

Interdisciplinar da Faculdade 

de Medicina da UFF. 

 

16 de novembro de 2020 

Fonte: Calvo & Brum (2020) 

 

 

 

 

 

 

  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/584457
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, observa-se que a temática da gestão da segurança do idoso com 

demência é de grande relevância para o profissional de saúde, para o idoso com demência, 

seus familiares e a sociedade. A magnitude do tema do idoso com demência nos remete a 

muitas ações para a gestão à segurança deste indivíduo, envolvendo vários contextos e atores. 

A presente pesquisa teve como foco uma parte destas ações, envolvendo o contexto do 

domicílio, local onde o indivíduo permanece mais tempo com o aumento da progressão da 

doença. Ressalta-se, no entanto, a importância de pesquisas deste tema também em outros 

cenários, como o do ambiente hospitalar, para a gestão do cuidado seguro. 

Os resultados desta pesquisa, evidenciam uma carência da temática da segurança do 

paciente na formação do profissional da gerontologia e geriatria e também uma lacuna em 

estudos nacionais nesta temática. Como uma área nova, a segurança do paciente ainda é 

desconhecida por muitos profissionais da área da saúde, e o ensino desta temática na pós-

graduação necessita de ser ampliado na temática do idoso com demência no domicílio.  

A metodologia proposta de uma oficina pedagógica singular com a inserção de outras 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem mostrou ser uma ferramenta eficaz para o 

ensino da segurança do paciente na pós-graduação. Os participantes agregaram suas vivências 

na construção do conhecimento, entendendo as ações de cada um no trabalho em equipe 

multiprofissional, aspecto importante tanto para a segurança do paciente quanto para o 

cuidado ao idoso com demência.  

A complexidade do idoso com demência e a temática da segurança do paciente 

experenciada e vivenciada na oficina mostraram resultados que se alinham aos encontrados na 

literatura. A cultura de segurança, o cuidado centrado no indivíduo e o trabalho em equipe 

multiprofissional, foram aspectos importante percebidos pelos participantes nos riscos e nas 

ações elencadas associadas às metas internacionais e também na evolução da clínica das 

demências.  

A inserção desta metodologia na grade curricular do Curso de Especialização em 

Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar da UFF, assim como o relato desta metodologia 

através do e-book, ampliou a aplicação deste estudo, proporcionando que outros profissionais 

da saúde e educação conheçam esta estratégia pedagógica de ensino e aprendizagem para a 

gestão do cuidado do idoso com demência no contexto domiciliar com consequente melhoria 

na qualidade de vida dos idosos com demência e seus cuidadores. 
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Desta forma, conclui-se que as tecnologias propostas neste estudo se mostraram 

eficazes para a gestão do idoso com demência no ambiente domiciliar contribuindo para a 

disseminação desta temática na formação de profissionais de saúde da área da gerontologia e 

geriatria. Espera-se que esta pesquisa possa incentivar novos estudos e publicações nesta 

temática em prol da segurança do idoso com demência no contexto do domicílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, A. Estrutura da prática da 

Terapia Ocupacional: domínio & processo - 3ª ed. traduzida. Revista de Terapia 

Ocupacional da Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 26, n. esp, p. 1-49, 2015. DOI: 

10.11606/issn.2238-6149.v26iespp1-49. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/97496. Acesso em: 2 nov. 2020. 

 

ANVISA. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Plano Integrado para a Gestão 

Sanitária da Segurança do Paciente em serviço de saúde. Brasília: Anvisa, 2015 disponível 

em:file:///C:/Users/Dora/Downloads/PLANO_INTEGRADO%20(1).pdf 

 

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gestão de Riscos e Investigação de 

Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Acesso em: 

20 de janeiro de 2018. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+7++Gest%C3%A3o+de+Risc

os+e+Investiga%C3%A7%C3%A3o+de+Eventos+Adversos+Relacionados+%C3%A0+Assis

t%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/6fa4fa91-c652-4b8b-b56e-fe466616bd57 

 

ANVISA. Relatório dos estados. Eventos Adversos . Arquivos. Disponível 

em:https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/relatór

ios-dos-estados. Acesso em 20/1/2020 

 

ANDREWS, Dee H; HULL, Thomas D; DONAHUE, Jennifer A. 2009. Storytelling as an 

Instructional Method: Definitions and Research Questions. Interdisciplinary 

JournalofProblem-Based Learning v. 3, n. 2, 2009, p. 6–23 

 

ALVARES F L,WILSON B A. Reabilitação neuropsicológica  nos transtornos 

psiquiátricos: da teoria a prática .Belo Horizonte: Artesã Editora, 2020 

 

BOTELHO, L., CUNHA, C., & MACEDO, M. (2011). O Método Da Revisão Integrativa 

Nos Estudos Organizacionais. Gestão E Sociedade, 5(11), 121-136. 

https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220 

 

BASTOS M D et al - Técnicas de Ensino- aprendizagem aplicadas a Educação em saúde- 

Fundação Nacional de Saúde, Ministério da Saúde –, Ed. Interativa Comunicação; Goiânia 

/1999 

 

BRENNAM, T A.; LEAPE LL, LAIRD N M, LIESI H, LOCALIO A. R, LAWTHERS A G. 

,NEWHOUSE J P, WEILERP C, HIATT H H. .Incidence of Adverse Events and 

Negligence in Hospitalized patients- Results of the Harvard Medical Practice Study I, 

The New England Journal of Medicine,1991 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diário Oficial da União 1 abr 2013ª .Portaria nº. 529, de 1 de 

abril de 2013.Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília: 

Ministério da Saúde; 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. Acesso em: 08 

ago. 2018. 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+7++Gest%C3%A3o+de+Riscos+e+Investiga%C3%A7%C3%A3o+de+Eventos+Adversos+Relacionados+%C3%A0+Assist%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/6fa4fa91-c652-4b8b-b56e-fe466616bd57
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+7++Gest%C3%A3o+de+Riscos+e+Investiga%C3%A7%C3%A3o+de+Eventos+Adversos+Relacionados+%C3%A0+Assist%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/6fa4fa91-c652-4b8b-b56e-fe466616bd57
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+7++Gest%C3%A3o+de+Riscos+e+Investiga%C3%A7%C3%A3o+de+Eventos+Adversos+Relacionados+%C3%A0+Assist%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/6fa4fa91-c652-4b8b-b56e-fe466616bd57
https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220


135 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da 

Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 

Departamento de Ciência e Tecnologia. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_prioridades_pesquisa_ms.pdf. Acesso 

em: 

31/03/2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações técnicas para a implementação de Linha de 

Cuidado para Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde – 

SUS. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoa_idosa.pdf 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão 

sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados/ Ministério da Saúde, Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – 

Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 92 p.: il. – (Série A: Normas e Manuais 

Técnicos) 

 

BRADLEY S.A Patient Safety and Transitions of Care Curriculum for Third-Year 

Medical Students Gerontology & Geriatrics Education, 36:45–57, 2015 

 

BRUCKI S.M.D., et al. Demências. Enfoque multidisciplinar, Das bases Fisiopatológicas 

ao Diagnóstico e Tratamento; Ed Atheneu,2011 

 

BORBASI S. J, LOCKWOOD, C., EMDEN, C., 2006. Health professionals perspectives of 

providing care to people with dementia in the acute setting: toward better practice. 

Geriatric Nursing 27 (5), 300–308.GeriatrNurs. 2006 de setembro a outubro; 27 (5): 300-8. 

 

BRASIL. Segurança do paciente no domicílio / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2016. 

 

BRASIL. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE 

OUTUBRO DE 2006 

 

BRASIL. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. – Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 58 p.  

 

BRASIL. Ministério Da Saúde. Secretaria De Atenção À Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa [Internet]. Brasília (DF): Ministério da 

Saúde; 2007 [citado 2017 Ago. 12]:1- 192. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

publicações/abcad19. 

 

BATES, A. W. Educar na Era Digital: design ensino e aprendizagem. trad. João Mattar-

Artesanato Educacional, 2017 1ª. Edição São Paulo (livro eletrônico) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045129


136 

 

BONAMIGO, E L Y;DOS SANTOS D, A.A dramatização como estratégia de ensino da 

comunicação de más notícias ao paciente durante a graduação médica. Revista Bioética. 

2010;18(3):725-742.[fecha de Consulta 26 de Julio de 2020]. ISSN: 1983-8042. 

Disponibleen:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3615/361533254016 

 

CAVALCANTE, R.B.; CALIXTO, P.; PINHEIRO, M.M.K. Análise de conteúdo: 

considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades e limitações do 

método. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v.24, n.1, p. 13-18, jan.- 

abr. 2014. 

 

CALVO, D. DAS G. DE M.; BRUM, A. K. R.; MESSIAS, C. M. Identifying risks the 

safety of elderly patients with dementia: integrative review. Research, Society and 

Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e612997877, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7877. 

Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7877 

 

CIPRIANI G, DANTI S., PICCHI L, NUTI A & DI FIORINO M Daily functioning and 

dementia. Dement Neuropsychol June.14(2): 93-102. (2020) 

 

CLISSETT P. The Challenger of achieving person-centred care in acute hospitals: A 

qualitative study of people with dementia and their families. International Journal of 

Nursing Studies 50 (2013) 1495–1503 

 

DO VALLE, H.S.; ARRIADA, E.Educar para Transformar”: A Prática das Oficinas. 

Revista Didática Sistêmica, v. 14, n. 1, (2012) 

 

DOURADO M, LAKSJ R, SOARES C,LEIBING A,ENGELHARDT E. Consciência da 

doença na Demência Resultados preliminares em pacientes com doença de Alzheimer 

leve e moderada.  Arq. Neuropsiquiatr 2005;63(1):114-118 

 

DIAS, E. G.; DUARTE, Y. A. de O; MORGANI, M. H.; LEBRÃO, M. L. As Atividades 

avançadas de vida diária como componente da avaliação funcional do idoso. Revista de 

Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 225-232, 2014. 

DOI: 10.11606/issn.2238-6149.v25i3p225-

232.Disponívelem:https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/75910. Acesso em: 23 nov. 

2020. 

 

DUARTE, A B S et al. Livro eletrônico: o que dizem os bibliotecários da Universidade 

Federal de Minas Gerais In: Anais do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 

Documentação e Ciência da Informação-FEBAB. 2013. p. 2218-2233. 

 

DUDEVICH A, HUSAK L, JOHNSON T & CHEN A (2018). Safety and Quality of Care 

for Seniors Living with Dementia.  Healthc Q.;21(3):12-15. doi:10.12927/hcq.2018.25708 

 

EVANS EA, PERKINS E, CLARKE P, HAINES A, BALDWIN A, & WHITTINGTON R. 

(2018). Care home manager attitudes to balancing risk and autonomy for residents with 

dementia.AgingMent Health. 22(2):261-269. doi:10.1080/13607863.2016.1244803 

 

FILATRO, A; CAIRO, S. Produção de Conteúdos Educacionais- São Paulo- Saraiva – 

2015 

 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7877


137 

 

FREIRE P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura) 

 

FREITAS E. V., et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia, 3ª. Edição. Ed Guanabara 

Koogan, 2011. 

 

FIGUEIREDO C, BACHA M, SCHAUM. Tecnologia e novas mídias: da educação às 

práticas culturais e de consumo. - São Paulo: Pimenta cultural 2013. 274p 

 

FIGUEIRÊDO M A C, Silva J R, Nascimento E S, Souza V; Metodologia de Oficina 

Pedagógica: Uma Experiência de Extensão com Crianças e Adolescentes. REV. 

Eletrônica Extensão Cidadã, vol6, 2006 Disponível em: 

http://www.prac.ufpb.br/anais/sempe/vsempeanais/Anais/Educacao/oficina.rtf] 

 

FONSECA R M GI, Amaral M A, Reinterpretação da potencialidade das Oficinas de 

Trabalho Crítico-emancipatórias;Rev. Bras. Enferm, Brasília 2012 set-out; 65(5): 780 

 

FROTA A F et al; Critérios para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Dement 

Neuropsychol 2011 June;5(Suppl 1):5-10  

 

GRUPO ĂNIMA EDUCAÇÃO. Manual Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa: a 

pesquisa baseada em evidências. Belo Horizonte: Grupo Anima Educação,2014.Disponivel 

em http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf. 

Acessoem 19/11/2018  

 

GREEN YS. Safety Implications for the Homebound Patient With Dementia. Home 

HealthcNow. 2018;36(6):386-391. doi:10.1097/NHH.0000000000000701 

 

GOOGLE Forms®. Disponível em: https://www.google.com/forms/about/ Acessado em 

01/12/2018 

 

HÄIKIÖ, K; SAGBAKKEN, M& RUGKÅSA, J..(2019) Dementia and patient safety in the 

community: a qualitative study of family carers' protective practices and implications 

for services.BMC Health Serv Res ; 19(1): 635 

 

IBGE,agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-

parar-de-crescer-em-2047. Acesso em 15/11/2018 as 12:18.] 

 

LACERDA A.B.M et al. Oficinas educativas como estratégia de promoção da saúde 

auditiva do adolescente: estudo exploratório.ACR 2013;18(2):85-92 

 

LUXFORD K, AXAM A, HASNIP F, et al (2015). Improving clinician-carer 

communication for safer hospital care: a study of the 'TOP 5' strategy in patients with 

dementia. Int J Qual Health Care;27(3):175-182. doi:10.1093/intqhc/mzv026 

 

LAU WM, CHAN TY & SZETO SL. (2019) Effectiveness of a home-based missing 

incident prevention program for community-dwelling elderly patients with dementia. Int 

Psychogeriatr. 31(1):91-99. doi:10.1017/S1041610218000546 

 

http://www.prac.ufpb.br/anais/sempe/vsempeanais/Anais/Educacao/oficina.rtf
http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf
http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf
http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf
http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf
http://disciplinas.nucleoead.com.br/pdf/anima_tcc/gerais/manuais/manual_revisao.pdf
https://www.google.com/forms/about/
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22H%C3%A4iki%C3%B6,%20Kristin%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sagbakken,%20Mette%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rugk%C3%A5sa,%20Jorun%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31488131
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31488131
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31488131
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=BMC%20Health%20Serv%20Res


138 

 

LEVY-STORMS L, CHERRY DL, LEE LJ & WOLF SM. (2017) Reducing safety risk 

among underserved caregivers with an Alzheimer's home safety program. AgingMent 

Health.;21(9):902-909. doi:10.1080/13607863.2016.1181710 

MADUREIRA B. G.  Efeitos de programas de reabilitação multidisciplinar no 

tratamento de pacientes com doença de Alzheimer: uma revisão sistemática.Cad. Saúde 

Colet., 2018, Rio de Janeiro, 26 (2): 222-232222 

 

MACKINTOSH T S. Improvement of physical Therapist assessment of risk of falls in the 

hospital and discharge handover through an intervention to Modify clinical behavior. 

Phys Ther. 2016;96:764–773.] 

 

MAREIS C, BARRETT B; Brainstorming Revisited: On Instrumental Creativity and 

Human Productivity in the Mid-Twentieth Century. Cultural Politics 1 March 2020; 16 

(1): 50–69. doi: https://doi.org/10.1215/17432197-8017256 

 

MASCARENHAS P  M , LOPES V M, SILVA M S , SILVA G R,  DUARTE A C S ,  

BOERY R N S  O. Oficina pedagógica na construção de conhecimentos sobre arboviroses 

Rev. baiana enferm. (2017); 31(2):e17004 

 

METZNER A. C. Proposta didática para o curso de licenciatura em educação física: 

aprendizagem baseada em casos. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 3, p. 637-650, jul./set. 

2014.http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014091464 

 

MONTAÑO M B M M. Ramos LR. Validade da versão em português da Clinical 

Dementia Rating .Rev. Saúde Pública vol.39 no.6 São Paulo Dec. 2005 

 

MONTASTRUC F, ROUANET S, GARDETTE V, ROUSSEAU V, BAGHERI H & 

MONTASTRUC JL (2015). Atropinic burden of prescriptions forms in patients with 

Alzheimer disease: a cross-sectional study in a French Pharmaco Vigilance 

Database. Eur J Clin Pharmacol.;71(7):891-895. doi:10.1007/s00228-015-1869-0 

 

MAIA JC, et al. Tecnologias assistivas para idosos com demência: revisão sistemática. 

Acta Paul Enferm. 2019;31(6):651-8. 

 

MACEDO, S.S. et al. Oficinas de Trabalho como Instrumento de Pesquisa e 

Aprendizado. Paisagem Ambiente: ensaios - n. 26 - São Paulo - p. 165 - 196 – 2009 

 

MACENA W G; HERMANO L O; COSTA T C. Alterações fisiológicas decorrentes do 

envelhecimento. Revista Mosaicum 27, jan./jun. 2018 - ISSN 1980-4180 

 

MARTINS, F.N.; FREITAS, D.S.; FELDKERCHER, N. Oficinas Pedagógicas: 

Instrumento de Valorização da Diversidade no Ambiente Escolar. IX Congresso Nacional 

de Educação- EDUCERE / III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia, 2009- PUCPR 

 

MELLO, G. et al. Tendência da era Digital na Cadeia Produtiva do Livro. BNDES -2016- 

disponível em  https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9583 acesso em 17/11/2019 

 

MENTIMETER: Interative presentation software. Disponível em 

:https://www.mentimeter.com 

 

https://doi.org/10.1215/17432197-8017256
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9583%20acesso%20em%2017/11/2019
https://www.mentimeter.com/


139 

 

MINAYO MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. Ed. 14, 

Săo Paulo: Hucitec, 2014.  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013a). Anexo 01: Protocolo para a Prática de Higiene das 

Mãos em serviços de Saúde. 37. 

https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/000002347fQHsQg.pdf  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013b). Anexo 02: Protocolo de identificação do 

paciente.http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/Protocolo---Identifica----o-do-

Paciente.pdf 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013c). Anexo 03: Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso 

e Administração de Medicamentos.  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4563327/mod_resource/content/1/2013%20Protocol 

o%20de%20seguran%C3%A7a.pdf  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013d). Anexo 02: Protocolo Para Prevenção De Úlcera Por 

Pressãohttp://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/PROTOCOLO-ULCERA-POR-

PRESS--O.pdf 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013e). Anexo 01: Protocolo Prevenção De 

Quedashttps://Proqualis.Net/Sites/Proqualis.Net/Files/Protocolo%20%20Preven%C3%A7%

C3%A3o%20de%20Quedas.Pdf 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013f). Portaria no. 529, de 1 de abril de 2013. Institui o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP).http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, & FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. (2014). Documento de 

referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_segura 

nca.pdf 

 

NITRINE R in BRUCKI S.M.D., et al. Demências, Enfoque multidisciplinar, Das bases 

Fisiopatológicas ao Diagnóstico e Tratamento; Ed Atheneu,2011 

 

NEGRI EC, MAZZO A, MARTINS JCA, PEREIRA JUNIOR GA, ALMEIDA RGS, 

PEDERSOLI CE. Clinical simulation with dramatization: gains perceived by students 

and health professionals. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2017;25:e2916. Access 

26/07/2020; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1807.2916. 

 

NOVELLI MMC in -BRUCKI S.M.D., et al. Demências. Enfoque multidisciplinar, Das 

bases Fisiopatológicas ao Diagnóstico e Tratamento; Ed Atheneu,2011 

 

SPINK,M.J.,MENEGON, V.M.,& MEDRADO, B.(2014). Oficinas como estratégia de 

pesquisa: articulações teórico-metodológicas e aplicações ético-políticas. Psicologia & 

Sociedade, 26(1)32-43. Disponível em: , http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n1/05.pdf>Acesso 

em: 10/03/2019. 

 

http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/Protocolo---Identifica----o-do-Paciente.pdf
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/Protocolo---Identifica----o-do-Paciente.pdf
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/PROTOCOLO-ULCERA-POR-PRESS--O.pdf
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/PROTOCOLO-ULCERA-POR-PRESS--O.pdf
https://proqualis.net/Sites/Proqualis.Net/Files/Protocolo%20%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Quedas.Pdf
https://proqualis.net/Sites/Proqualis.Net/Files/Protocolo%20%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Quedas.Pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_segura%20nca.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_segura%20nca.pdf


140 

 

OMS. Organização Mundial de Saúde .Guia curricular de Segurança do paciente da 

Organização Mundial da Saúde. Edição multiprofissional. Rio de Janeiro:, 2016. 

Disponívelem:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9788555268502-

por.pdf;jsessionid=7C9AFB059B93BF3C036A55FBA7FC1C11?sequence=32 Acessado em 

01/12/2018. 

 

OMS. Organização Mundial de Saúde, Envelhecimento ativo: uma política de saúde. 

Brasília, Opas, 2005 Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf 

OMSWWW.Who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia-  acessoem 15/11/2018 13:21 

 

OLIVEIRA E M. Atividades Avançadas de Vida Diária (AAVD) e desempenho cognitivo 

entre idososPsico-USF, Bragança Paulista, v. 20, n. 1, p. 109-120, jan./abr. 2015 109 

Disponível em www.scielo.br http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712015200110 

 

OLIVEIRA RM,  et al, Estratégias para promover segurança do paciente, Revista da 

Escola de Enfermagem da USP 2014 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S0080-

62342016000400602#aff8 

 

ONA-CAR,Online New Academy Criterion Assessment Rubric.Case based 

LearningDisponívelem:http://www.fp.utm.my/ibl/ibl17/2typeofibl.aspacessoem 26/11/2019  

 

PADILHA, A.S.C. Criando materiais digitais interativos: Livros digitais e infográficos. 

Revista Tecnologias na Educação. Ano 8-Número/Vol.15.Edição Temática-TICs na Escola- 

Agosto2016 

 

POMPEO DA,ROSSI LA, GALVÃO CM. Revisão Integrativa: etapa inicial do processo 

de validação do diagnóstico de Enfermagem. Acta Paul Enferm. 2009; 22(4):434-8 

 

PARKE B.Facilitators and barriers to safe emergency department transitions for 

Community dwelling older people with dementia and their caregivers: A social 

ecological study. International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 1206–1218Elsevier 

 

PAVIANI N MS, FONTANA N M; Oficinas Pedagógicas: relato de uma Experiência, 

Conjectura, v. 14, n. 2, maio/ago. 2009   

 

PRODAVOV C.C., FREITAS E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e 

Técnicas da Pesquisa e do trabalho Acadêmico. 2a. Edição. Novo Hamburgo: Feevale, 

2013. Disponível em:  http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-

1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf 

 

POLIT DF, BECK CT. Fundamentos de Pesquisa em enfermagem: avaliação de 

evidências para as práticas da enfermagem. 7a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2011.  

 

PERES C M, SUSUKI KMF, AZEVEDO-MARQUES PM. Recursos tecnológicos de apoio 

ao ensino na saúde. Medicina (Ribeirão Preto) 2015;48(3):224-32 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9788555268502-por.pdf;jsessionid=7C9AFB059B93BF3C036A55FBA7FC1C11?sequence=32
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9788555268502-por.pdf;jsessionid=7C9AFB059B93BF3C036A55FBA7FC1C11?sequence=32
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia-%20%20acesso%20em%2015/11/2018
http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712015200110
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S0080-62342016000400602#aff8
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S0080-62342016000400602#aff8
http://www.fp.utm.my/ibl/ibl17/2typeofibl.asp
http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf


141 

 

PEIXOTO, R.T.R.C.; et al. O Emprego das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

Ensino Superior: Relato de Experiência sobre a Oficina “Modelo Híbrido De Ensino. 

Rev. Docência Ens. Sup., v. 5, n. 1, p. 183-204, abr. 2015 

 

SILVA F S et al. Tecnologias Educacionais: um Estudo Prospectivo. Cadernos de 

Prospecção – Salvador, v. 12, n. 1, p. 178-190, março, 2019 

 

SALES, C. C. F.; MESCHIAL, W. C.; OLIVEIRA, M. L. F. de. Construção de oficinas 

pedagógicas para prevenção das intoxicações infantis. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, 

Umuarama, v. 22, n. 1, p, 17-22, jan./abr. 2018. 

 

SOUSA, P.MENDES W(Org.) Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas 

organizações de saúde. / organizado por Paulo Sousa e Walter Mendes. – 2. ed (revista e 

ampliada) – Rio de Janeiro, RJ : CDEAD, ENSP, Fiocruz, 2019. 524 p: il. color. ISBN: 978-

85-8432-063-9 

 

SOUSA, P; MENDES W. (Org.) Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas 

organizações de saúde. – 2. ed (revista e ampliada) – Rio de Janeiro, RJ: CDEAD, ENSP, 

Fiocruz, 2019.524 p.: il. color. ISBN: 978-85-8432-063-9 

 

SPRICIGO C B, Estudo de caso como abordagem de ensino2014 https://www.pucpr.br/wp-

content/uploads/2017/10/estudo-de-caso-como-abordagem-de-ensino.pdf 

 

THOMAS E J, BRENNAN T. A Incidence and types of preventable adverse events in 

elderly patients: population based review of medical records. BMJ VOLUME 320 18 

MARCH 2000 

 

TEIXEIRA CC, et al. Fatores relacionados à ocorrência de eventos adversos em pacientes 

idosos internados. Rev. baiana enferm. (2018); 32:e25772. 

 

TEIXEIRA, E.; MOTA, V. M. S. S. Tecnologias educacionais em foco. 1. ed. São 

Caetano Sul, SP: Difusão Editora, 2011. 

 

UNGARETTI, C.E.; FRAGOSO, S. Design Gráfico para E-Books e Livros Impressos: 

Proposta de Método de Projeto Simultâneo para Explorar a Complementaridade dos 

Suportes. Educação Gráfica .Ano 2012 - V.16 – N0. 03 

 

VALENÇA M. M., & BALTHAZAR TOSTES, A. P. (2019). O Storytelling como 

ferramenta de aprendizado ativo. Carta Internacional, 14(2). 

https://doi.org/10.21530/ci.v14n2.2019.917 

 

VASCONCELOS Y L; YOSHITAKEB M; FRANÇA S M D; SILVA G F D -Método de 

Estudo de Caso como Estratégia de Ensino, Pesquisa e Extensão A Case Study Method as 

a Teachingand Research Strategy UNOPAR Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina, v. 16, n. 

1, p. 49-59, Jan. 2015 

DOI: https://doi.org/10.17921/2447-8733.2015v16n1p48-59 

 

VIEIRA,D. Porque você deve começar a usar o Storytelling na Sala de Aula . 

Blog IPOD disponível em:https://blog.ipog.edu.br/educacao/storytelling-na-sala-de-aula/ 

acesso em 26/11/2019 as 16:58 

https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/estudo-de-caso-como-abordagem-de-ensino.pdf
https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/estudo-de-caso-como-abordagem-de-ensino.pdf
https://doi.org/10.21530/ci.v14n2.2019.917
https://doi.org/10.17921/2447-8733.2015v16n1p48-59
https://blog.ipog.edu.br/educacao/storytelling-na-sala-de-aula/


142 

 

 

VELASCO, J.O. O Uso do Livro Eletrônico na Prática Científica Tese: Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salvador,2008 

 

WATERKEMPER R, PRADO M L. Estratégias de ensino-aprendizagem em cursos de 

graduação em Enfermagem. Av. enferm., XXIX(2): 234-246, 2011  

WHO. Dementia. 2019. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/dementia 

 

WHO. Falls. Disponível em:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls


143 

 

APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ALUNOS 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO COM 

DEMÊNCIA 

 NO CONTEXTO DOMICILIAR: E BOOK COMO TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL  

 

Pesquisadora Responsável: Doralice das Graças de Melo Calvo  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 987478898   

Nome do voluntário:____________________________________________________ 

 

Prezado(a) Sr(a) 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “O 

GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO COM DEMÊNCIA NO 

CONTEXTO DOMICILIAR: E BOOK COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL” de 

responsabilidade da pesquisadora Doralice das Graças de Melo Calvo, terapeuta Ocupacional, 

Mestranda do Mestrado Profissional de Ensino a  Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/ UFF, sob a orientação da Profa. Drª Ana Karine Ramos Brum. Os objetivos 

deste estudo são: identificar as tecnologias educacionais facilitadoras para o ensino e os riscos 

à segurança do paciente idoso demenciado; correlacionar os riscos de segurança do idoso 

demenciado às metas internacionais de segurança do paciente; identificar o conhecimento dos 

profissionais discentes da área de geriatria e gerontologia sobre Segurança do Paciente no 

Contexto do Paciente Idoso; elaborar um plano de intervenção para o gerenciamento de 

Segurança do Paciente demenciado no contexto domiciliar através da estratégia de ensino e 

aprendizagem da oficina; produzir e validar um ebook a partir dos resultados encontrados e  
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propor um plano de inserção do produto na prática do ensino e saúde na formação 

profissional.  A finalidade desta pesquisa é o ensino da segurança do paciente no contexto da 

pessoa idosa com demência, atendendo ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, e 

também à Política Nacional de Saúde do idoso 

O presente estudo é de extrema importância aos pacientes e seus cuidadores para o 

aumento da qualidade da assistência, e para os profissionais pós-graduandos pois lhe dará 

subsídios ao desenvolvimento de uma prática assistencial responsável conforme preceitos 

éticos e legais. Este estudo também colabora para ampliação da temática da segurança do 

paciente idoso com demência no campo científico. 

Solicitamos sua colaboração para a participação na Oficina: “Gerenciamento 

Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar” 

com duração de 4h, a ser realizada no serviço de Geriatria / HUAP/UFF, no campus do 

Mequinho. Nesta oficina serão colhidos dados através de um questionário semiestruturado, 

autoaplicável, composto por questões fechadas e abertas, através do o sistema Google 

Forms®, e nas atividades realizadas na oficina. Os riscos possíveis associados a este estudo é 

o desconforto à lembrança de situações vividas na realidade da  prática profissional, que serão 

contornados caso ocorram, com apoio e acolhimento para que os participantes se sintam à 

vontade e ainda os deixaremos à vontade para continuar ou não a participação na pesquisa a 

qualquer momento. Além disso, haverá coleta de dados pessoais com risco de perda destas 

informações, no entanto estes dados serão manipulados apenas pela pesquisadora principal, 

sendo armazenados em computador pessoal resguardado por senha. Esclarecemos que a sua 

participação é voluntaria, portanto, o Sr(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador, podendo desistir da participação na 

pesquisa sem nenhum dano a qualquer momento. As informações coletadas neste estudo terão 

caráter sigiloso. Não será divulgado o nome ou qualquer dado da pesquisa. Elas só serão 

utilizadas para os fins da pesquisa.  

Você receberá uma cópia deste termo, e a qualquer momento poderá esclarecer suas 

dúvidas ou questões referentes ao processo da pesquisa.   

 

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será a minha participação e dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, 

declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicação) 
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas: 

  

E-mail: etica@vm.uff.br                       Tel./fax: (21) 26299189 

 

Contato da Pesquisadora: Doralice das Graças de Melo Calvo tel. (021) 987478898 

e-mail: doracalvo@gmail.com 

 

 

Niterói, __ /___ /___ 

 

 

Participante:_______________________________________ 

Pesquisadora:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE2 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

 

OFICINA: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos no 
Contexto Domiciliar 

 

Data: 23/10/2019 

Local: Serviço de Geriatria UFF – Campus do Mequinho 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Terapeuta Ocupacional Doralice das Graças de Melo Calvo e 

Profa. Dra. Ana Karine Ramos Brum 

Telefones para contato da Pesquisadora: (21) 987478898   

Nome:________________________________________________________________ 

Identidade ou CPF:______________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

 

Eu autorizo a utilização da minha imagem e som e voz, na qualidade de participante/ 

entrevistado no projeto de pesquisa intitulado: “O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO 

COM DEMÊNCIA NO CONTEXTO DOMICILIAR: E BOOK COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL”, 

sob a responsabilidade de Doralice das Graças de Melo Calvo, pesquisadora responsável, vinculada ao 

Mestrado Profissional de Ensino da Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa- 

EEAAC-UFF, instituição a qual o projeto e a pesquisadora responsável estão vinculados. Minha 

imagem e o som de minha voz podem ser utilizadas apenas para divulgação dos resultados da 

pesquisa em atividades acadêmicas/educacionais, apresentações em eventos/ conferências 

profissionais/ acadêmicas e nas redes sociais e site do projeto de extensão Lab QualiSEG UFF ao qual 

a pesquisadora é integrante. Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som 

da minha voz por qualquer meio de comunicação, sejam eles televisão, rádio ou internet, exceto nas 

atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa explicitadas anteriormente. Tenho ciência também de que 

a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de 

responsabilidade da pesquisadora responsável. Deste modo declaro que autorizo, livre e 

espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e som 

de voz. 

 

 

Niterói, 23/10/2019 

 

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

JUIZES 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO COM 

DEMÊNCIA NO CONTEXTO DOMICILIAR: E BOOK COMO TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 

 

Pesquisadora Responsável: Doralice das Graças de Melo Calvo  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE  

Telefones para contato da Pesquisadora: (21) 987478898   

Nome:____________________________________________________  

 

Prezado(a) Sr(a) 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da validação do produto do projeto 

de pesquisa: “O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO COM 

DEMÊNCIA NO CONTEXTO DOMICILIAR:  E BOOK COMO TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL” de responsabilidade do pesquisador Doralice das Graças de Melo Calvo, 

terapeuta Ocupacional, Mestranda do Mestrado Profissional de Ensino a  Saúde da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF, sob a orientação da Profa. Drª Ana Karine 

Ramos Brum. Os objetivos deste estudo são: identificar as tecnologias educacionais 

facilitadoras para o ensino e os riscos à segurança do paciente idoso demenciado; 

correlacionar os riscos de segurança do idoso demenciado as metas internacionais de 

segurança do paciente; identificar o conhecimento dos profissionais discentes da área de  

geriatria e gerontologia sobre Segurança do Paciente no Contexto do Paciente Idoso; elaborar 

um plano de intervenção para o gerenciamento de Segurança do Paciente demenciado no 

contexto domiciliar através da estratégia de ensino e aprendizagem da oficina; produzir e 

validar um ebook a partir dos resultados encontrados e  propor um plano de inserção do 

produto na prática do ensino e saúde na formação profissional.  A finalidade desta pesquisa é 
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o ensino da segurança do paciente no contexto da pessoa idosa com demência, atendendo ao 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, e também à Política Nacional de Saúde do 

idoso. O presente estudo é de extrema importância aos pacientes e seus cuidadores para o 

aumento da qualidade da assistência, e para os profissionais pós-graduandos pois lhes dará 

subsídios ao desenvolvimento de uma prática assistencial responsável conforme preceitos 

éticos e legais.  Este estudo também colabora para ampliação da temática da segurança do 

paciente idoso com demência no campo científico. 

Solicitamos sua colaboração para a avaliação e julgamento do ebook: 

“GERENCIANDO A SEGURANÇA DO IDOSO COM DEMÊNCIA NO CONTEXTO 

DOMICILIAR” Após a sua aceitação, enviaremos uma cópia do livro digital, junto com o 

questionário avaliativo. A tecnologia digital será validada em sua aparência e conteúdo. O 

questionário deverá ser preenchido após a leitura e avaliação do ebook. Os riscos possíveis 

associados a este estudo é o risco de perda das informações coletadas, no entanto estes dados 

serão manipulados apenas pela pesquisadora principal, sendo armazenados em computador 

pessoal resguardado por senha. Caso queira, é garantido o acesso a qualquer momento às 

informações de procedimentos e benefícios relacionados à pesquisa. Esclarecemos que a sua 

participação é voluntaria, portanto, o Sr(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador, podendo desistir da participação na 

pesquisa sem nenhum dano a qualquer momento. As informações coletadas neste estudo terão 

caráter sigiloso. Não será divulgado o nome ou qualquer dado da pesquisa. Elas só serão 

utilizadas para os fins da pesquisa.  

Você receberá uma cópia deste termo, e a qualquer momento poderá esclarecer suas 

dúvidas ou questões referentes ao processo da pesquisa. 

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será a minha participação e dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, 

declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicação).  

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 
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pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas: 

  

E-mail: etica@vm.uff.br  tel./fax: (21) 26299189 

 

Contato da Pesquisadora: Doralice das Graças de Melo Calvo tel. (021) 987478898 

e-mail: doracalvo@gmail.com 

 

Nome __________________________________________________  

 

Niterói, __ /___ /___ 

 

____________________________                     ________________________________ 

Participante                                                                     Pesquisadora   
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APÊNDICE 4 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA DO 

PACIENTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
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APÊNDICE 5 

 

REVISÃO INTEGRATIVA: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EO ENSINO NA 

SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO 
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APÊNDICE 6 

 

IDENTIFICADO RISCOS ÀSEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO COM 

DEMÊNCIA:REVISÃO INTEGRATIVA 
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APÊNDICE 7 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Pré-teste 

 

Você está recebendo um questionário sobre Segurança do paciente idoso com 

demência.  Também tem questões sobre como você gosta de estudar e aprender. 

Pesquisadoras Responsáveis: Doralice das Graças de Melo Calvo e Ana Karine Ramos Brum 

Preencher todo o questionário deverá levar entre 10 a 15 minutos. 

Sua opinião é muito importante para nós! 

Agradecemos a sua participação! 

 

Informações gerais: 

Nome do Participante:_____________________________________ (não obrigatório) 

Sexo: Masculino (  )  Feminino (  )  Outros (  ) 

Idade: ______ anos. 

Profissão:___________________ 

Tempo de Formado: 

(  )até 5 anos   (  ) de 5 a 10 anos  (  ) de 10 a 20 anos  (  ) de 20 a 30 anos  (  ) acima de 30 

anos 

Aluno: Pós graduação (  )  Residência Multiprofissional (  ) 

a) Quais as estratégias que você utiliza para adquirir os seus conhecimentos? 

a) Livros  

b) Artigos 

c) Vídeos 

d) Blogs 

e) Ebooks 

f) Outras.  

Cite quais:_________________________________________________________ 

b)Você tem fácil acesso à internet e tecnologias digitais? (  ) sim  (  )Não 

Se sim, Cite as: 

_____________________________________________________________________ 

c)Você usa o celular para estudar? ( ) Sim  (  ) Não 

Segurança do Paciente: 
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1- Você sabe o que é segurança do paciente? (  ) Sim  (  )Não  

2- Se sim, o que é para você a Segurança do Paciente? 

_____________________________________________________________________ 

 

2-Onde você aprendeu? 

a) na graduação 

b) em um curso extracurricular 

c) em uma pós-graduação 

d) em um evento / simpósio/ congresso 

e) aprendi sozinho, buscando conhecimento 

f) na minha prática clínica  

g) na educação continuada e/ou educação permanente  

 

3- A Segurança do Paciente preconiza: 

a) Reduzir os riscos para a segurança do trabalhador  

b) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos ao indivíduo saudável. 

c) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos desnecessários associados ao cuidado de 

saúde. 

d) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos desnecessários não associados ao 

cuidado de saúde 

 

4- Quais as metas internacionais de segurança do paciente? 

a) Higienização das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva evida segura. 

b) Prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de 

medicamentos, uso seguro de dispositivos intravenosos e CCIH. 

c) Procedimentos cirúrgicos seguros, administração segura de sangue e hemocomponentes, 

utilização segura de equipamentos, monitorização do paciente e higiene. 

d) Identificação correta do paciente, melhorar a comunicação dos profissionais de saúde, 

higienização das mãos, administração segura de medicamentos, procedimentos cirúrgicos 

seguros e reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

 

5-Near Miss é: 

a) Incidente que não atingiu o paciente. Incidente sem lesão. Incidente que atingiu o paciente, 

mas não causou dano. 
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b) Probabilidade de um evento ocorrer 

c) Incidente que atingiu o paciente 

d) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao 

paciente. 

 

6-Evento adverso é: 

a) Incidente com potencial dano ou lesão.  

b) Incidente que não atingiu o paciente. 

c) Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.  

e) Incidente que resulta em dano ao paciente. 

7- Para você a pessoa idosa no domicílio apresenta riscos? 

(  ) Sim  (  )Não 

8- Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso está mais exposto? 

(  ) Sim (  )Não 

 

Se sim. Cite-os 

___________________________________________________________________ 

 

9- Você sabe quais riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto? 

(  ) Sim  (  )Não  

 

Se sim. Cite os 

___________________________________________________________________ 

 

10- Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto no 

contexto domiciliar? 

(  ) Sim  (  )Não 

 

Se sim. Cite os 

_______________________________________________________________________ 

11-No seu entender quais as ações de prevenção mais importantes para a segurança do 

paciente idoso com demência no contexto domiciliar? 

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 8 

 

Plano de Intervenção 
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APÊNDICE 9 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Pós-teste 

 

 

Você está recebendo um questionário sobre Segurança do paciente idoso com 

demência. 

Preencher todo o questionário deverá levar entre 10 a 15 minutos. 

Pesquisadoras Responsáveis: Doralice das Graças de Melo Calvo e Ana Karine Ramos Brum 

Sua opinião é muito importante para nós! 

Agradecemos a sua participação! 

Informações gerais: 

 

Nome do Participante:_____________________________________ (não obrigatório) 

Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 

Idade: ______ anos. 

Profissão:___________________ 

Tempo de Formado: 

(  )até 5 anos   (  ) de 5 a 10 anos  (  ) de 10 a 20 anos  (  ) de 20 a 30 anos  (  ) acima de 30 

anos 

Aluno: 

Pós graduação (  )  Residência Multiprofissional (  ) 

 

Segurança do Paciente: 

1-Você sabe o que é segurança do paciente? (  ) Sim  (  )Não 

2- Se sim, o que é para você a Segurança do Paciente? 

_____________________________________________________________________ 

2- Onde você aprendeu? 

a) na graduação 

b) em um curso extracurricular 

c) em uma pós-graduação 

d) em um evento / simpósio/ congresso 

e) aprendi sozinho, buscando conhecimento 



158 

 

f) na minha prática clínica 

g) na educação continuada e/ou educação permanente 

 

3- A Segurança do Paciente preconiza: 

a) Reduzir, os riscos para a segurança do trabalhador 

b) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos ao indivíduo saudável. 

c) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos desnecessários associados ao cuidado de 

saúde. 

d) Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de danos desnecessários não associados ao 

cuidado de saúde 

 

4- Quais as metas internacionais de segurança do paciente? 

a) Higienização das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva e vida segura. 

b) Prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de 

medicamentos, uso seguro de dispositivos intravenosos e CCIH. 

c) Procedimentos cirúrgicos seguros, administração segura de sangue e hemocomponentes, 

utilização segura de equipamentos, monitorização do paciente e higiene. 

d) Identificação correta do paciente, melhorar a comunicação dos profissionais de saúde, 

higienização das mãos, administração segura de medicamentos, procedimentos cirúrgicos 

seguros, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

 

5-Near Miss é: 

a) Incidente que não atingiu o paciente. Incidente sem lesão. Incidente que atingiu o paciente, 

mas não causou dano. 

b) Probabilidade de um evento ocorrer 

c) Incidente que atingiu o paciente 

d) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao 

paciente. 

 

6-Evento adverso é: 

a) Incidente com potencial dano ou lesão. 

b) Incidente que não atingiu o paciente. 

c) Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 

e) Incidente que resulta em dano ao paciente. 
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7- Para você a pessoa idosa no domicílio apresenta riscos? 

(  ) Sim  (  )Não 

 

8- Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso está mais exposto? 

(  ) Sim  (  )Não 

 

Se sim. Cite os 

___________________________________________________________________ 

 

9- Você sabe quais riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto? 

(  ) Sim  (  )Não  

Se sim. Cite os 

______________________________________________________________________ 

 

10- Você sabe quais os riscos à segurança que o idoso com demência está mais exposto no 

contexto domiciliar? 

(  ) Sim  (  )Não 

Se sim. Cite os 

______________________________________________________________________ 

 

11-No seu entender quais as ações de prevenção mais importantes para a segurança do 

paciente idoso com demência no contexto domiciliar? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 10 

 

Avaliação da Oficina 

 

 

Você está recebendo um questionário de avaliação da Oficina: Gerenciamento 

Seguro da Pessoa Idosa com Demência: Prevenção de Riscos no Contexto Domiciliar, 

realizada em 23/10/2019 no Serviço de Geriatria - Campus do Mequinho da UFF.  

Pesquisadoras Responsáveis: Doralice das Graças de Melo Calvo e Ana Karine Ramos Brum 

Sua opinião é muito importante para nós! 

Agradecemos a sua participação! 

 

1- De que forma você avalia a oficina de Segurança do Paciente para a pessoa com 

Demência: 

a- Excelente 

b- Muito bom 

c- Bom 

d- Regular 

e- Ruim 

 

2- Na sua opinião a metodologia de oficina facilitou a sua aprendizagem? 

(  )  Sim  (  ) Não 

 

3- Como você avalia a metodologia utilizada? 

a-Excelente 

b-Muito bom 

c-Bom 

d-Regular 

e-Ruim 

 

4- Como você avalia o conteúdo da Oficina? 

a-Excelente 

b-Muito bom 

c-Bom 
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d-Regular 

e-Ruim 

 

5- Como você avalia a organização da Oficina? 

a-Excelente 

b-Muito bom 

c-Bom 

d-Regular 

e-Ruim 

 

6- Você acredita que este conteúdo é importante para a sua formação profissional? 

(  )  Sim (  ) Não 

 

7-Cite os pontos positivos da Oficina: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

8-Cite os pontos negativos da Oficina: 
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APÊNDICE 11 

 

Relatório de Observação da Oficina 

 

a) Relatório 1: 

 

OFICINA: Gerenciamento Seguro da Pessoa idosa com Demência: Prevenção de Riscos 

no Contexto Domiciliar´´ 

 

Relatório de Observação 

 

A oficina iniciou-se pontualmente às 13h30, com a apresentação das pesquisadoras e 

dos objetivos do estudo. 

Os participantes preencheram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o 

Termo de Imagem, antes de iniciar as atividades da Oficina. 

Previamente foi criado um Grupo no aplicativo WhatsApp para ser utilizado 

exclusivamente para interação na Oficina. Este recurso permitiu o envio do Pré-Teste por um 

link do Google Forms®, onde os participantes fizeram uma avaliação inicial para medir o 

conhecimento prévio sobre segurança do paciente no contexto do idoso com demência no 

domicílio. Esta etapa durou aproximadamente 15 minutos. Alguns participantes questionaram 

a falta da opção não sei, ou a possibilidade de deixar em branco o que não sabiam responder. 

Muitos relataram que não tinham conhecimentos sobre a Política Nacional de Segurança do 

Paciente. 

Após o término do Pré-teste, iniciou-se a etapa de sensibilização com o tema, onde 

foi exibido um vídeo de 12 minutos mostrando a realidade do idoso com Alzheimer e sua 

família. Todos permaneceram atentos ao vídeo e alguns, pelas expressões faciais, pareciam 

afetados com os relatos. 

Às 14h20 após o término do vídeo foi disparado uma pergunta geradora: Você já 

vivenciou experiências de riscos à segurança do idoso demenciado na sua vida pessoal e na 

sua prática clínica? Uma participante trouxe um relato pessoal de sua mãe que possui 

diagnóstico de demência (CDR 5) e expôs as dificuldades encontradas por ela e pela família. 

A Prof.ª Karine Brum provocou a turma pedindo que descrevessem os riscos do 

paciente idoso com demência e que contassem suas vivências na prática clínica.  

Os participantes então elencaram os seguintes riscos: 
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• Perda da funcionalidade; 

• Risco de quedas; 

• Risco nutricional; 

• Dificuldade para gerenciar a rotina do dia-a-dia; 

• O ambiente da casa tem muitos riscos; 

• Risco de úlceras por pressão nos que se encontram com restrição de movimentos e por 

vezes são contidos ao leito por conta de comportamentos agressivos; 

• Risco de darem informações pessoais a estranhos como dados pessoais e bancários; 

• Dificuldade para gerenciar tantos profissionais de saúde nos casos de home care; 

• Recursos financeiros; 

• Piso, piscina e degraus que podem ser fatores de risco de quedas; 

• Isolamento social que pode comprometer mais ainda a cognição e as atividades de 

vida diária; 

• Tomada de medicamentos, podendo tomar menos ou tomar mais vezes 

• Dificuldade na aceitação do diagnóstico pelas famílias; 

• Risco de broncoaspiração nos casos de pessoa com imobilidade; 

• Resistência de familiares quanto às adaptações da casa. Muitos não querem que fique 

caracterizado um ambiente hospitalar, como por exemplo a troca da cama por um leito 

hospitalar; 

• Risco de fuga e acidentes; 

• Dificuldade na Comunicação entre os profissionais de saúde que atendem o idoso. 

• E dificuldade na comunicação entre os profissionais e familiares. 

Após esta fase (às 14h40) iniciou se a fase de teorização, onde a mestranda explanou 

sobre os temas demência, envelhecimento, segurança do paciente e os riscos do idoso com 

demência no domicílio. Durante esta etapa houve questionamentos acerca dos termos e suas 

definições utilizados na segurança do paciente. 

Às 15h42, a turma foi dividida em 3 grupos de aproximadamente 7 pessoas. Foi 

entregue 1 pasta por grupo contendo rascunhos e fichas para preenchimento do caso clínico, 

canetas coloridas e uma legenda com as metas de segurança do paciente. Foi explicada 

rapidamente a dinâmica e iniciou se um “Brainstorming” com duração de 5 minutos, para que 

eles pensassem rapidamente e montassem um caso clínico e um relator apresentou o caso para 

o próprio grupo (recurso utilizado Storytelling). 
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Ao fim desta etapa, às 16horas, foi entregue aos grupos um Plano de Intervenção 

impresso em tamanho A2 com colunas para preenchimento. A tarefa foi listar os riscos 

encontrados, as ações de segurança, quais profissionais estariam envolvidos no gerenciamento 

daquele risco e a meta de segurança correlacionada (se houvesse) dentro do caso clínico 

elaborado na fase anterior. Para esta atividade foram gastos 20 minutos. Houve participação 

ativa de todos os componentes do grupo. 

Cessando esta etapa, foi explicado à turma que iriam fazer uma dramatização dos 

casos clínicos construídos por eles para apresentarem a toda turma. 

Os grupos conversaram entre si por aproximadamente 10 minutos. Foram 

disponibilizados trajes para a caracterização. Os grupos 1 e 2 mostraram-se mais empolgados 

com a atividade. Já o terceiro grupo, inicialmente não quis vestir nada. 

Os grupos foram desfeitos e foi formado um círculo na sala, as apresentações 

iniciaram às 16h24 e terminaram às 17h horas. Observei que o primeiro grupo apesar de 

bastante envolvido na encenação não conseguiu nas falas destacar claramente os riscos ao 

idoso com demência no contexto domiciliares. O segundo e o terceiro grupo apresentaram 

estes riscos. 

Ao final da oficina foi feita a avaliação denominada Pós-teste, que consistiu na 

aplicação do mesmo questionário, para avaliar os conhecimentos apreendidos durante a 

oficina. 

E no encerramento foi solicitado que pensassem em apenas uma palavra que 

definisse para eles o que significou aquele encontro. Foi utilizada a ferramenta Mentimeter®, 

que consiste em uma ferramenta digital de  interações em tempo real. Foi solicitado que 

entrassem através dos celulares no endereço eletrônico www.menti.com e digitassem o código 

informado e então escrevesse a palavra. Conforme digitavam ia aparecendo na tela projetada 

uma nuvem de palavras. As palavras que foram digitadas mais vezes apareciam em tamanho 

maior (conforme figura abaixo) 

http://www.menti.com/
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Observadora 1-Enfermeira-Mestranda MPES 

b) Relatório 2: 

 

Relatório sobre a Oficina de Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa com Demência 

(Prevenção de Riscos no Contexto Familiar) 

 

Data: 23/10/2019 

Local: Auditório do Centro de Referência à Saúde do Idoso (CRASI), localizado no campus 

Mequinho da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Com o objetivo de instruir os alunos da Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre a prevenção de riscos no contexto familiar, 

foi organizada no dia 23 de outubro uma oficina de Gerenciamento Seguro da Pessoa Idosa 

com Demência, sob a supervisão e coordenação de Dora Calvo (terapeuta ocupacional) e Ana 

Karine Brum (enfermeira). Sentados em carteiras escolares e dispostos em círculo, os 

discentes com diferentes percursos e formações profissionais (terapeutas, educadores físicos, 

médicos, enfermeiros) acompanharam as primeiras orientações e observaram algumas 

instruções nos slides para o início da atividade. A produção e a administração da dinâmica, 

bem como a análise de seus possíveis dados e resultados, são partes integrantes do projeto de 

mestrado profissional de Doralice Calvo em Ensino da Saúde pelo curso de Enfermagem – 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

De imediato, todos os alunos foram convidados a preencher o termo de 

consentimento livre e esclarecido (autorizando a coleta de dados para a pesquisa da 

mestranda) e um formulário online sobre o gerenciamento da pessoa idosa, por meio do 
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celular. Ao final do dia, todos seriam novamente testados pelo formulário, de modo a verificar 

o processo de aprendizagem, proporcionado pela oficina, bem como o nível de informação e 

conhecimento prévio apresentado pela turma.   

Em termos estratégicos e pedagógicos, a atividade foi dividida em três momentos, 

tendo como base a tríade sentir-pensar-agir. Na etapa inicial do “sentir”, os alunos foram 

orientados a trazer suas experiências cotidianas e particulares sobre o cuidado e 

gerenciamento de idosos com demência. Os relatos sensíveis expressaram vivências 

familiares e profissionais no contato com pacientes demenciados e priorizaram, sobretudo, as 

transformações operadas sobre a trajetória e a rotina dos sujeitos. “Ela ouve uma coisa e 

transmite outra”, “Ela acha que vai se recuperar, mas não vai”, “Agora ela precisa de 

supervisão para cozinhar, fazer a higiene”. Para estimular a percepção dos alunos em relação 

aos riscos presentes no ambiente doméstico, a conversa foi seguida da exibição do 

documentário “Alzheimer: a dor do esquecimento”, produzido pela Revista Época9.   

No documentário, são apresentados os sintomas e o processo de diagnóstico da 

Doença de Alzheimer, a partir da perspectiva de médicos, cuidadores e familiares. Destacando 

a experiência de 4 famílias, o filme nos apresenta às transformações nas relações sociais e nas 

dinâmicas domésticas, às repetições de jargões e frases, aos esquecimentos, às alterações na 

memória, na percepção e no comportamento, às dificuldades de comunicação e locomoção e à 

sobrecarga emocional e física daqueles que cuidam de pacientes com demência.  

Com base nas histórias narradas no documentário, os alunos elencaram alguns dos 

riscos enfrentados no ambiente doméstico pela pessoa idosa com demência: risco de queda, 

risco nutricional, risco em deixar o fogão aceso e não desligá-lo, risco financeiro, risco de 

broncoaspiração, risco de fuga, risco à comunicação, risco no manejo de medicamentos, risco 

de declínio funcional em razão de não-estimulação e risco de lesão por pressão (escaras).  

Após essa primeira rodada de relatos individuais e avaliação inicial dos riscos, os 

alunos foram convidados à etapa do “pensar”. Com base nos relatórios da Organização 

Mundial da Saúde e em informações técnicas legitimadas dentro do campo científico médico 

e jurídico, as palestrantes apresentaram as políticas públicas direcionadas à segurança do 

paciente e do idoso, os guias de cuidado para com a saúde do paciente, os riscos e métodos de 

diagnóstico e administração da saúde da pessoa idosa. Nesse momento, Ana e Dora 

caracterizaram e descreveram as demências presentes na literatura médica, apresentaram os 

métodos de diagnóstico e avaliação (CDR – Clinical Dementia Rating), a distribuição 

 
9 Link para o documentário: https://www.youtube.com/watch?v=oBqIFoua1Qg 

https://www.youtube.com/watch?v=oBqIFoua1Qg
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epidemiológica, a composição de um ambiente doméstico e a caracterização das atividades de 

vida diária impactadas pelas demências, a progressão da doença, os erros médicos na 

contenção dos fenômenos de saúde, o histórico e o marco regulatório do Programa Nacional 

de Segurança do Paciente (PNSP) e a caracterização de um processo sadio de envelhecimento. 

Em seguida, foram identificadas as 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente:  

1 – Identificação Correta do Paciente; 

2 – Comunicação Efetiva; 

3 – Segurança dos Medicamentos de Alta Vigilância; 

4 – Cirurgia Segura; 

5 - Redução do Risco de Infecções Associadas aos Cuidados em Saúde; 

6 – Prevenção de Danos Decorrentes de Quedas. 

Após a apresentação das metas internacionais de segurança do paciente, os alunos 

puderam conhecer algumas das práticas assistenciais seguras. As palestrantes explicitaram os 

riscos evitáveis e as ações mais corretas para cada ocasião: verificar a validade dos 

dispositivos médicos, a esterilização, as doses corretas dos medicamentos (e criar estratégias 

para administrá-los no âmbito doméstico), a hidratação da pele, liberação do calcâneo, 

posicionamento correto do corpo e  iluminação correta dos ambientes, levando em 

consideração, sempre que possível, o envolvimento do paciente com sua própria segurança.  

Ao final da oficina, os alunos puderam colocar em prática (etapa do “agir”) os 

conhecimentos adquiridos, a partir de uma dinâmica de caso clínico. Tendo como base as suas 

próprias vivências profissionais, os alunos, separados em 3 grupos, deveriam escolher um 

caso clínico real e preencher uma ficha fictícia com as informações médicas e os riscos 

referentes à segurança do paciente. Em seguida, o caso clínico deveria ser dramatizado com a 

ajuda dos acessórios e indumentárias disponíveis para a caracterização dos personagens. As 

performances dos grupos apresentaram os riscos referentes à queda, à solidão, à comunicação 

não validada e à dosagem de medicamentos (e a sua administração no ambiente doméstico) 

em pacientes demenciados e acamados/lesionados. Além de refletir sobre os riscos e ações 

mais seguras para cada caso, os alunos puderam experenciar o trabalho em equipe (com um 

tempo limitado), gerenciar a compreensão de cada um sobre a proposta e negociar as 

melhores estratégias para a execução do trabalho.   

 

Observador 2-Doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional(UFRJ) 
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APÊNDICE 12 

 

Carta Convite aos Juízes 

 

Prezado (a) Sr (a): 

 

Nós, Doralice das Graças de Melo Calvo, terapeuta Ocupacional, Mestranda do 

Mestrado Profissional de Ensino a Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ 

UFF, juntamente com a orientadora, Profª. Drª Ana Karine Ramos Brum, gostaríamos de 

convidá-lo (a) a ser um dos Juízes da tecnologia educacional que estamos validando: “O 

GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO COM DEMÊNCIA NO 

CONTEXTO DOMICILIAR: E BOOK COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL”. 

Trata-se de uma tecnologia educativa em formato de ebook, com informações/conteúdos 

importantes para o gerenciamento seguro do idoso com demência no contexto domiciliar.  

Devido ao seu alto grau de conhecimento e experiência prática neste campo de 

atuação, a sua participação é extremamente relevante para o engrandecimento deste trabalho. 

Na metodologia deste estudo teremos um prazo de 30 dias para avaliação e   julgamento do 

ebook.   

Obrigada pela Atenção! 

 

 

 

Doralice Calvo e Ana Karine Brum 
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APÊNDICE 13 

 

Termo de Confiabilidade 
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APÊNDICE 14 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Juízes Especialistas 

 

Data: ___/___/___  

Tecnologia Educativa: E Book: “GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO IDOSO 

COM DEMÊNCIA NO CONTEXTO DOMICILIAR” 

 

1- IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:____________________________________ (não obrigatório) 

Idade____ Sexo: (  )M  ( )F 

Área de formação _____________________  

Tempo de formação 

(  ) 5anos   (  ) 6 a 10 anos   (  )11 a 15 anos    (  ) 16 a 20 anos    (  ) acima de 20 anos 

 

Função/cargo na instituição_____________________________  

Tempo de trabalho:________  

Formação acadêmica 

(  ) Especialização  (  ) Mestrado    (  ) Doutorado  (  ) Pós doutorado 

Área de especialização: 

(  ) Geriatria   (  ) Gerontologia   (  )Segurança do Paciente 

 

2- INSTRUÇÕES:  

 

Leia minuciosamente e analise o instrumento educativo (livro eletrônico) marcando a 

afirmação que melhor represente a sua opinião de acordo com os critérios abaixo: 

 

1-Totalmente adequado 2-Adequado 3-Parcialmente adequado  4-Inadequado  

Para as opções parcialmente adequado e inadequado, descreva o motivo pelo qual 

considerou essa valoração no espaço destinado após o quadro. Não existem respostas corretas 

ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. Nas anotações 

e sugestões por favor referencie as páginas e as ilustrações.   
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a) OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 

utilização da Tecnologia Educativa (TE)  

 

1-As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 

necessidades cotidianas do público-alvo da TE 

1 2 3 4 

2- As informações/conteúdos são importantes para a 

qualidade de vida e/ou o trabalho do público alvo da TE 

1 2 3 4 

3- Convida e/ou instiga a mudanças de comportamento e 

atitude frente ao gerenciamento da segurança do idoso com 

demência no contexto domiciliar. 

1 2 3 4 

4 -Pode circular no meio científico da área 1 2 3 4 

5- A TE Atende aos objetivos de instituições que trabalham 

com o gerenciamento da segurança do idoso com demência 

no contexto domiciliar. 

1 2 3 4 

 

Observações:____________________________________________________ 

 

b) ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO: Refere-se a forma de apresentar as 

orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, 

coerência e formatação 

 

1- O ebook é apropriado para o público-alvo da TE 1 2 3 4 

2-As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 

objetiva. 

 2 3 4 

3-As informações apresentadas estão cientificamente 

corretas 

1 2 3 4 

4-O material está apropriado ao nível sociocultural do 

público-alvo da TE 

1 2 3 4 

5-Há uma sequência lógica de conteúdo proposto 1 2 3 4 

6-As informações estão bem estruturadas em concordância 

e ortografia 

1 2 3 4 

7-O estilo da redação corresponde ao nível de 1 2 3 4 
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conhecimento do público alvo da TE 

8- As informações da capa, contracapa, sumário, 

agradecimentos e/ou apresentação são coerentes 

1 2 3 4 

9- O tamanho do título e dos tópicos estão adequados 1 2 3 4 

10- As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 

11- O material: livro eletrônico(ebook) está apropriado 1 2 3 4 

12- O número de páginas está adequado 1 2 3 4 

 

Observações:____________________________________________________ 

 

c) RELEVÂNCIA –Refere-se às características que avalia o grau de significação do 

material educativo apresentado. 

 

1- Os temas retratam aspectos-chave que devem ser 

reforçados 

1 2 3 4 

2-O livro eletrônico permite a transferência e generalização 

do aprendizado a diferentes contextos (contexto domiciliar) 

1 2 3 4 

3-O livro eletrônico propõe à construção de conhecimento 1 2 3 4 

4- O material aborda os assuntos necessários para o saber 

do público alvo 

1 2 3 4 

5 -O livro eletrônico está adequado para ser usado por 

qualquer profissional para o público alvo 

1 2 3 4 

 

Observações:____________________________________________________ 

 

Sugestões e comentários: 
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APÊNDICE 15 

 

Declaração da Inclusão do Plano de Ensino no Curso de Especialização em Gerontologia e 

Geriatria Interdisciplinar 
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ANEXOS 

 

ANEXO1 

Avaliação Clínica das Demências (CDR)  
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ANEXO 2 

 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 

 


