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RESUMO 

 

A evolução tecnológica combinada à assistência em saúde proporciona o aumento 

nos riscos relacionados à segurança do paciente, que torna as instituições de saúde 

ambientes passíveis e prováveis de prejuízos no cuidado ofertado. Os setores de alta 

complexidade, como as Unidades de Terapia Intensiva, possuem tais características 

destacadas, pois esses espaços têm por objetivo cuidar de pacientes em condições 

clínicas graves, quando o uso de aparatos tecnológicos avançados se torna uma 

necessidade. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o cuidado de 

enfermagem na perspectiva da segurança do paciente em Unidades de Terapia 

Intensiva. Trata-se de uma pesquisa avaliativa, que combina formas diversas de 

coleta e análise de dados na busca de um aprofundamento investigativo. A coleta de 

dados ocorreu in loco, no período de abril a julho de 2014, em unidades hospitalares 

que dispunham de serviços de Unidades de Terapia Intensiva adulto. Para tanto foi 

foram utilizados instrumento do tipo check-list e entrevista semiestruturada com 

pacientes, familiares, profissionais, os quais permitiram avaliar a tríade estrutura-

processo-resultado. O instrumento para avaliação do cuidado de enfermagem na 

perspectiva da Segurança do Paciente abrange 97 questões relacionadas a estrutura 

e processos. As entrevistas proporcionaram dados para análise do elemento resultado 

e a escolha dos entrevistados foi baseada na voluntariedade dos possíveis 

participantes. Para os dados provenientes do instrumento foram utilizados a análise 

estatística da medida de concordância interobservador denominada Kappa (K), as 

observações dos juízes advindas do processo de observação e o cruzamento das 

informações obtidas com a literatura pertinente à temática. A análise dos dados 

provenientes das entrevistas aconteceu com uso do software IRAMUTEQ, que utilizou 

a Classificação Hierárquica Descendente e análise de Similitude para o auxílio da 

interpretação dos dados. As etapas da pesquisa seguiram os preceitos éticos 

apresentados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e os resultados 



 

 

foram apresentados na forma de três manuscritos: 1) Avaliação da segurança do 

paciente em unidades de terapia intensiva: estrutura em foco; 2) Processos de 

avaliação em saúde: perspectiva do cuidado de enfermagem na segurança do 

paciente; 3) Segurança do paciente em unidades de terapia intensiva: percepção de 

profissionais de enfermagem, familiares e pacientes. O primeiro artigo, relacionado à 

estrutura, faz referência à utilização de 24 itens do instrumento empregado, e 

demonstrou que a maioria dos achados se encontrava fora dos padrões de 

adequação, o que aponta condições precárias nas estruturas ofertadas nos serviços 

de saúde. O segundo artigo traz uma análise do pilar dos Processos, com a utilização 

de 73 itens do instrumento citado, e demonstrou que 50 itens estavam fora dos 

padrões necessários para uma assistência segura em virtude da ausência de 

direcionamento científico adequado e de comunicação eficiente nos processos de 

cuidado da enfermagem. Para o terceiro artigo, os resultados indicam que as 

Unidades de Terapia Intensiva eram locais seguros, contudo urgiam por mudanças, 

principalmente na estrutura física e na disponibilidade de materiais e na comunicação 

entre profissionais, pacientes e familiares. Portanto, as conclusões apontam que o 

cuidado de Enfermagem desenvolvido nas unidades de terapia intensiva avaliadas 

contém falhas preocupantes com relação à segurança do paciente, evidenciando um 

quadro de insegurança na assistência ofertada e a necessidade de intervenções 

urgentes no sentido de corrigir as não adequações apontadas, com estruturas 

apropriadas e implantação de protocolos e diretrizes de cuidado, para que se 

consolide um ambiente propício à segurança do paciente. 

 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem. Segurança do Paciente. Terapia 

Intensiva. Avaliação em Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

NURSING CARE ASSESSMENT ON THE PERSPECTIVE OF PATIENT SAFETY IN 

INTENSIVE CARE UNITS: PERCEPTION OF NURSES, FAMILY MEMBERS AND 

PATIENTS 

 

Technological advances combined with healthcare assistance bring increased risks 

related to patient safety, causing health institutions to be environments susceptible to 

losses in the provided care. Sectors of high complexity, such as Intensive Care Units 

have such characteristics highlighted due to being spaces designed for the care of 

patients in serious medical condition, when the use of advanced technological devices 

becomes a necessity. Thus, the aim of this study was to assess nursing care from the 

perspective of patient safety in intensive care units. This is an evaluative research, 

which combines various forms of data collection and analysis in order to conduct a 

deepened investigation. Data collection occurred in loco, from April to July 2014 in 

hospitals equipped with adult intensive care unit services. For this, a checklist 

instrument and semi-structured interviews conducted with patients, families, 

professionals were used in order to evaluate the structure-process-outcome triad. The 

instrument for nursing care assessment regarding Patient Safety included 97 questions 

related to structure and processes. Interviews provided data for outcome analysis. The 

selection of interviewees/participants was based on the willingness of potential 

participants. The following methods were used to collect data resulting from the 

instrument: statistical analysis of inter-rater reliability measure known as kappa (K); 

observations from judges resulting from the observation process; and added 

information obtained from the literature on the thematic. Data analysis from the 

interviews was carried out with IRAMUTEQ software, which used Descending 

Hierarchical Classification and Similarity analysis to aid in data interpretation. 

Research steps followed the ethical principles presented by Resolution No. 466 of 

December 12, 2012, and the results were presented in three manuscripts: 1) 

Evaluation of patient safety in Intensive Care Units: a focus on structure; 2) Health 

evaluation processes: a nursing care perspective on patient safety; 3) Patient safety in 

intensive care units: perception of nurses, family members and patients. The first 

article, related to the structure, refers to the use of 24 items of the employed instrument, 



 

 

showing that most of the findings were not aligned with the adequacy standards, which 

indicates poor conditions in structures offered in health services. The second article 

provides an analysis of the pillar of Processes, with the use of 73 items of the 

instrument, showing that 50 items did not meet the required standards for safe handling 

due to the absence of adequate scientific guidance and effective communication in 

nursing care process. For the third article, results indicate that intensive care units were 

safe places, yet urges for changes, especially in the physical structure and availability 

of materials and communication among professionals, patients and families. 

Therefore, our findings suggest that the nursing care being provided in the evaluated 

intensive care units contains troubling shortcomings with regards to patient safety, 

thereby evidencing an insecure setting for the assistance offered, in addition to a need 

for urgent measures to remedy the identified inadequacies with appropriate structures 

and implement protocols and care guidelines in order to consolidate an environment 

more favorable to patient safety. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A avaliação em saúde remete à necessidade de impor um julgamento ou um 

juízo de valor sobre os serviços de saúde ofertados a uma população. De acordo com 

Hartz (1997) e Tanaka e Tamaki (2012), esse processo tem a finalidade de mensurar 

a partir de uma metodologia específica e reconhecida para o estudo de um 

determinado fenômeno.  

Hartz (1997) e Furtado e Silva (2014) relembram que as primeiras iniciativas 

do processo avaliativo em saúde aconteceram logo após a Segunda Guerra Mundial, 

e convergiam em ações financeiras que pautavam suas atividades no controle de 

gasto dos cofres públicos, uma vez que o Estado se tornava cada vez mais 

responsável pelo financiamento da saúde.  

Furtado e Silva (2014) e o Ministério da Saúde (MS) (2013) referem-se à 

declaração de Alma Ata como marco importante, pois questões paradigmáticas 

permearam uma discussão, no cenário da saúde, que iniciou um processo de 

mudança no que concerne aos conceitos e métodos da avaliação em saúde. Estas 

modificações, envolvidas no espaço de transformação, focavam na descentralização 

do sistema de saúde, na autonomização do espaço e na inserção de novos atores no 

processo de cuidar.  

O Ministério da Saúde (2013) traz que a década de 90 do século XX 

representou um marco histórico para a inserção de novos conceitos de avaliação em 

saúde no Brasil, que culminaram na formação de políticas específicas com o objetivo 

de avaliar os serviços de saúde. O momento não suscitava apenas avaliar condições 

financeiras, mas a equidade de acesso aos recursos e a qualidade do cuidado 

ofertado.  

Nesse sentido, a necessidade de repensar os conceitos da avaliação resulta 

no desenvolvimento de novas pesquisas, como descrito por Machado, Martins e 

Martins (2013) em estudos de avaliação no Brasil, no período de 1990 a 2013, que 

mostraram 62 estudos sobre avaliação da qualidade do cuidado no âmbito hospitalar.  

Além do ambiente hospitalar, estudos avaliativos em outras áreas também 

começaram a ser trabalhados. Nemes et al. (2013) realizaram uma pesquisa com 
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objetivo de avaliar os serviços ambulatoriais para pacientes com AIDS registrados no 

Ministério da Saúde, a partir da opinião dos usuários atendidos.  

Assim, Furtado e Silva (2014) reforçam que o processo de avaliação 

transcende para uma nova forma de pensar e fazer, ao partir da crítica aos 

direcionamentos unirreferenciais quantitativos, representados em dados econômicos 

e epidemiológicos antes considerados suficientes para a compreensão de um sistema 

de saúde.  

Portanto, a pluralidade entre novos olhares sobre a avaliação em saúde 

passou a tangenciar sua busca pela qualidade dos serviços, e deixa de ser algo 

isolado para ter um caráter de dimensões técnica, econômica, política e social.  

O Ministério da Saúde (2015) descreve o momento atual a partir da criação 

da Política Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, que tem por objetivo avaliar 

estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, ser instrumento de apoio à 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e produzir conhecimento qualitativo. Além 

de preocupar-se com o acesso e a satisfação dos cidadãos, ao buscar uma apreensão 

mais completa e abrangente possível de suas realidades, em suas diferentes 

dimensões, para identificar oportunidades e possibilidades de melhoria. 

Dessa forma, a avaliação busca primar pela qualidade da assistência, uma 

vez que seus objetivos contribuem para reordenar a execução das ações e serviços, 

pois oferta maior racionalidade ao uso dos recursos ao oferecer uma assistência 

segura e resolutiva, com a participação do usuário.  

Tase et al. (2013) e o Ministério da Saúde (2013) discutem que, ao tratar de 

avaliar para garantir a qualidade, a segurança do paciente (SP) entra em pauta e surge 

como foco de grande importância no âmbito da prestação de cuidado. Na atualidade, 

é considerada como a dimensão mais crítica e decisiva da qualidade da assistência, 

ao se afirmar que o cuidado inseguro aumenta o hiato entre resultados esperados e 

alcançados.  

Dados de pesquisas sobre segurança do paciente disponibilizados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que danos ocorram em dezenas de 

milhares de pessoas todos os anos, em diversos países. Os EUA indicam que eventos 

adversos associados à assistência à saúde causam entre 44.000 e 98.000 disfunções 

a cada ano; na Europa, um a cada dez pacientes atendidos na rede hospitalar sofrem 

danos evitáveis e eventos adversos (BRASIL 2013; BRASIL 2011). 
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Uma vez que o quadro da segurança no cuidado em saúde mostra-se 

alarmante, a OMS desenvolveu o programa de segurança do paciente, que abrange 

13 áreas de ação (Quadro 01), além de desafios internacionais que foram delineados 

com a finalidade de combater o crescimento de eventos adversos em saúde, a saber: 

prevenção e redução das IRAS, Cirurgias Seguras Salvam Vidas, Enfrentando a 

resistência microbiana aos antimicrobianos (BRASIL 2013; BRASIL 2011). 

 

Quadro 01 - 13 Áreas de ação do Programa Segurança do Paciente da OMS 

Área de ação Definição 

1 O Desafio Global para a Segurança do Paciente 

2 Pacientes pela Segurança 

3 Pesquisa em Segurança do Paciente 

4 Taxonomia/Classificação Internacional para Segurança do 

Paciente 

5 Relato e Aprendizagem 

6 Soluções para Segurança do Paciente 

7 Alto 5S 

8 Tecnologia para segurança do paciente 

9 Gerenciando conhecimento. 

10 Eliminando infecção da corrente sanguínea associada a cateter 

central 

11 Educação para cuidado seguro 

12 Prêmio de segurança 

13 Checklists para a área da saúde 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília, 2103 

 

No Brasil, após o comprometimento mundial para a SP, foi criado, em 2013, 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que, orientado pelas metas 

e áreas de ação da OMS, promove e apoia a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de 

serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de 

Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde.  

Portanto, para contribuir com o enriquecimento de novos conhecimentos 

acerca da segurança do paciente, é necessário desenvolver estudos relacionados à 

temática que permitam apresentar informações pertinentes para o cumprimento dos 

objetivos propostos. 
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Reis, Martins e Laguardia (2013) e Arruda et al. (2014) relatam que os estudos 

sobre essa temática se destacam como importante fonte de informação, que permite 

avaliar questões relevantes de segurança nas rotinas e condições de trabalho, além 

de possibilitar o acesso a informações sobre as percepções dos profissionais e 

usuários acerca da temática.  

De tal modo, estudos sobre a segurança do paciente são desenvolvidos para 

avaliar e identificar pontos essenciais para mudanças e consolidação de ambientes 

seguros e que possibilitem uma assistência de qualidade (NUNES et al., 2014; 

PEREIRA, SOUZA e FERRAZ, 2014; LIMA, et al., 2014).  

Para isso, remete-se aos conceitos desenvolvidos por Donabedian (1979), 

que mais tarde foram aperfeiçoados pelo Instituto de Medicina dos EUA e pela OMS, 

sobre qualidade do cuidado em saúde, dentre os quais a segurança se faz presente. 

Assim, é pertinente enfocar neste contexto de discussão os conceitos 

norteadores da avaliação do cuidado proposta por Donabedian (1980), pautada na 

tríade da estrutura, processo e resultados e em suas inter-relações, que proporcionam 

direcionamentos para desenvolver caminhos a serem seguidos na avaliação da 

qualidade da assistência. 

Com ênfase nessa temática, determinou-se como objeto de estudo a 

segurança do paciente no cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). E como tese para discussão tem-se: a segurança do paciente no cuidado de 

enfermagem em unidade de terapia intensiva apresenta-se deficiente no que concerne 

aos pilares da estrutura, dos processos e dos resultados. 

Para tanto, surge como questão norteadora do estudo: Como é desenvolvida 

a Segurança do Paciente no cuidado de enfermagem nas UTIs?  

O desenvolvimento desta pesquisa foi estruturado em introdução, revisão de 

literatura, objetivos, método, resultados e conclusão. O primeiro tópico traz uma 

abordagem geral sobre os aspectos envolvidos na questão da avaliação em saúde, 

bem como a delimitação da temática, a tese e a justificativa para a escolha do tema. 

A revisão de literatura disserta sobre a questão dos erros e eventos adversos 

(EAs) em saúde e seu impacto na qualidade da assistência, e traz o seu foco nos 

espaços de maior complexidade tecnológica, em destaque a Unidade de Terapia 

Intensiva, o que ressalta a importância da Segurança do Paciente nesses setores. 
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Os objetivos são apresentados em objetivo geral e objetivos específicos. O 

terceiro capítulo refere-se ao método avaliativo desenvolvido a partir de duas técnicas: 

aplicação de um instrumento do tipo check list composto por 96 itens, que tratam dos 

pilares da estrutura e dos processos; e realização de entrevistas semiestruturadas 

direcionadas à temática da segurança do paciente para a captação de informações 

acerca do terceiro pilar – os “resultados”. 

Os resultados do estudo são descritos em três artigos, cujo os temas são: 

avaliação da segurança do paciente em unidades de terapia intensiva: estrutura em 

foco; processos de avaliação em saúde: perspectiva do cuidado na segurança do 

paciente; e segurança do paciente em unidades de terapia intensiva: avaliação de 

familiares, pacientes e profissionais. 

A conclusão do estudo traz uma consolidação geral proveniente da análise 

dos resultados ao confirmar a tese apresentada em resposta ao questionamento 

norteador, e o alcance dos objetivos propostos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha pela discussão sobre SP partiu de uma compreensão preocupante 

sobre as condições de saúde em alta complexidade, em que se percebe a inexistência 

de um conjunto de estratégias e indicadores definidos para a avaliação da segurança, 

além das dificuldades em pesquisas sobre o tema que se consolidam como barreiras 

para a produção de medidas necessárias. 

A situação apresentada se originou a partir da experiência profissional 

resultante de uma atuação voltada para o cuidado direto ao paciente em UTI, que 

toma proporções mais definidas ao se trabalhar diretamente com sistemas de 

avaliação e controle da saúde no setor público, pois na relação entre o ambiente de 

alta complexidade e as atividades de controle podem-se perceber dissonâncias 

preocupantes para o cuidado seguro do indivíduo. 

Pactua-se com a premissa de Lima e Barbosa (2015) e Vituri e Évora (2014), 

ao destacarem a necessidade de estratégias e a criação de programas para o 

monitoramento da qualidade e da segurança pautados em indicadores que permitam 

acompanhar, fidedignamente e de forma segura, o desempenho dos serviços de 

saúde. 
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Minayo, Assis e Souza (2014), Tanaka e Tamaki (2012) dissertam que a 

avaliação dos serviços de saúde é fundamental para a redução de incertezas e para 

a melhoria da efetividade das ações, bem como na tomada de decisões acerca das 

intervenções necessárias, resultando em uma prática com foco no bem-estar do 

indivíduo, na economicidade de recursos e na capacitação profissional. 

Para corroborar com essa assertiva, à luz conceitual de Tanaka e Tamaki 

(2012), este estudo é uma pesquisa de avaliação, pois segue as proposições de 

promover conhecimento para a comunidade científica; definir os impactos das ações 

dos indivíduos avaliados; ter a metodologia desenhada na natureza quantitativa, mas 

com ascendente participação do delineamento qualitativo; e ser um estudo pontual, 

mas com potencial de replicação para a obtenção de efeito comparativo.  

Ao partir do ponto da originalidade, observa-se que os estudos relacionados 

à SP são emergentes e necessários como aliados na formulação de práticas eficazes 

ao originar elementos cruciais para uma assistência de qualidade. 

Essa problematização proporcionará uma gama de discussões, uma vez que 

o tema perpassa o envolvimento de questões que relacionam definições, conceitos e 

compreensões necessárias para uma consolidação de uma cultura e consciência de 

segurança no cuidado. 

Acredita-se que o estudo poderá contribuir, ainda, com uma caracterização 

mais detalhada dos espaços de UTI em relação à SP, visto que produziu dados sobre 

a tríade da avaliação em saúde, que possibilita uma análise à luz de referenciais 

teóricos e traz uma visualização da realidade, além de apresentar a possibilidade de 

ser aplicado em outros locais e suscitar novos estudos sobre a temática. 

Além disso, por se caracterizar como um estudo que compreende 

conhecimentos, adaptação e avaliação de modelos, procedimentos, instrumentos e 

outras tecnologias aplicáveis à prática em saúde e enfermagem, apresenta-se em 

consonância com os pressupostos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente com a linha de 

pesquisa “Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem”. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 EVOLUÇÃO DA SAÚDE E A SEGURANÇA DO PACIENTE 

O desenvolvimento da humanidade sempre foi acompanhado pela evolução 

da saúde, assim como da educação, da política, da economia, dentre outros. A 

assistência em saúde, desse modo, necessita manter-se atualizada para as novas 

características emergentes, as transformações de paradigmas e as necessidades da 

sociedade. Atualmente, esta passa por um processo de mudanças que destinam suas 

ações para transformar o modo como são geridos os serviços prestados. 

Assim, Ferreira et al. (2014) ressaltam que a evolução do cuidado em saúde 

perpassa discussões que trazem em seu escopo a necessidade de apresentar 

propostas que contribuam para o desenvolvimento de boas práticas no que concerne 

à assistência à saúde. 

O perfil de saúde da população passa por transições e leva às adaptações de 

todo o sistema. Reis, Martins e Laguardia (2013) remete-se a essa discussão e 

descrevem que essas mudanças trazem a necessidade de novas tecnologias para o 

tratamento, prevenção e recuperação na área da saúde, além da procura para 

equacionar o financiamento e os gastos públicos e, consequentemente, para a 

melhoria do cuidado. 

De tal modo, Ferreira et al. (2014) reafirma que a evolução tecnológica é uma 

contribuinte para a melhoria da assistência em saúde em seus diversos âmbitos, do 

conhecimento científico à prática profissional, que proporciona a articulação de 

conhecimentos e ações entre serviços especializados e profissionais diferenciados.  

Porém se observa que esta evolução combinada à assistência em saúde traz 

o aumento nos riscos relacionados à SP. De fato, a interdependência entre tecnologia 

e saúde torna as instituições de saúde em ambientes passíveis e prováveis de 

prejuízos no cuidado ofertado. 

Oliveira et al. (2014) correlaciona a evolução das tecnologias em saúde e o 

aparecimento de problemas que podem resultar em sérios danos ao paciente, ao 

corroborar com Paiva, Paiva e Berti (2010), que descrevem a relação da assistência 

à saúde com os ambientes de alto risco para eventos adversos.  



23 

 

Os setores de alta complexidade, como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

o Centro Cirúrgico (CC), a Unidade Semi-Intensiva (USI) e o Pronto-Socorro (PS), 

possuem tais características, pois esses espaços têm por objetivo cuidar de pacientes 

em condições clínicas graves, e o uso de aparatos tecnológicos avançados torna-se 

uma necessidade. 

A manutenção da vida, nessas condições, requer o uso de fármacos, 

conhecimento técnico e científico apurado, máquinas de monitoramento no auxílio do 

diagnóstico e avaliação rápida da condição clínica do paciente. Além disso, está 

sujeita a outros fatores relacionados às condições de trabalho, como a carga horária 

de trabalho dos profissionais e o estresse emocional, físico e mental. 

Barbosa et al. (2014) e Mello e Barbosa (2013) afirmam que esses locais 

podem ser definidos como espaços em que as possibilidades de eventos adversos 

durante o processo de cuidar possam estar mais presentes, e portanto, consideram 

essencial a busca de sua qualidade, ao partir de um ponto fundamental à SP.  

Ao discutir a questão da SP nos espaços de alta complexidade, Novaretti et 

al. (2014) retratam o trabalho de enfermagem em UTI como uma atividade estressante 

que sobrecarrega o profissional, por manter suas ocupações em um ambiente que 

remete ao uso de uma variedade de aparatos tecnológicos, à presença de pacientes 

em situações clínicas graves, além de condições de trabalho inadequadas; portanto, 

essas modificações no processo de trabalho interferem diretamente na segurança das 

atividades. 

Nesse contexto, Fassarela et al. (2013) elucidam que as questões sobre a SP 

podem denotar algo recente e inovador na comunidade profissional, acadêmica ou 

mesmo científica; porém estas datam desde o século XIX, quando descrevem 

embates que circundavam noções ainda primitivas sobre o que seria necessariamente 

seguro para o paciente em seu processo de adoecimento e tratamento. 

Fassarela et al. (2013), Fonseca, Peterlini e Costa (2014) remetem-se a 

discussões sobre segurança do paciente que denotam períodos a.C., com Hipócrates 

a relatar que todo o seu conhecimento deveria ser aplicado antes de tudo para o bem 

do paciente, sem causar-lhe danos.  

A enfermeira Florence Nightingale foi uma das pioneiras nas primeiras 

práticas de combate aos riscos em saúde para o paciente no século XIX. Durante a 

Guerra da Crimeia, como enfermeira atuante, ela apontou, em seus estudos 
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desenvolvidos, uma análise das condições de funcionamento hospitalar que resultou 

na diminuição de óbitos preveníeis de 42% para 2% (SOUZA e MENDES, 2014; 

FONSECA, PETERLINI e COSTA, 2014). 

Ainda no contexto histórico, Souza e Mendes (2014), Fonseca, Peterlini e 

Costa (2014) destacam o cirurgião Ignaz Philip Semmelweis, que no século XIX 

alertou para o processo de higienização das mãos como procedimento primordial na 

redução de infecções em pacientes. 

O Institute of Medicine (IOM) (1999) mostra que a evolução da saúde em 

relação às questões iatrogênicas começa a ser mais discutida, e o problema dos riscos 

e suas consequências toma proporções maiores. No ano de 1999, a publicação do 

livro Errar é Humano revelou que entre os óbitos nos hospitais cerca de 44.000 a 

98.000 estavam relacionados à incorreta prestação de cuidados e também a um 

aumento nos custos em saúde estimado em 17 a 29 bilhões de dólares. 

Oliveira et al. (2014) destaca que, atualmente, os problemas de segurança 

continuam causando transtornos no cenário da saúde e tornaram-se foco de 

discussões e intervenções primordiais para alcançar um objetivo cada vez mais 

comum: a qualidade da assistência.  

Nesse sentido, Silva (2013) revela dados sobre pesquisas recentes realizadas 

no Brasil que identificaram uma incidência de 7,6% de pacientes com eventos 

adversos em hospitais do Rio de Janeiro, e aponta 66,7% destes com eventos 

adversos evitáveis. No mesmo estudos mostra que o Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH) do SUS contém dados que revelam em 2011 a ocorrência, em todo 

o Brasil, de 11.117.837 internações, com uma estimativa de 844.875 (7,6%) eventos 

adversos e, destes, estima-se que 563.575 (66,7%) foram eventos evitáveis.  

No entanto, Mello e Barbosa (2013) apresentam uma cultura da segurança 

que se encontra em processo de consolidação no espaço dos serviços de saúde do 

Brasil; porém é necessário explorar com mais empenho o desenvolvimento de uma 

consciência sobre um cuidado focado na qualidade da assistência prestada, pois são 

poucos os profissionais e as instituições que realmente trabalham empenhados na 

promoção da segurança.  

Diante dessa necessidade, ações em nível mundial foram colocadas pela 

OMS em 2004 e visam obter melhorias no combate à insegurança na assistência em 

saúde. E como uma das medidas prioritárias refere-se à necessidade do uso 
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consistente de uma linguagem única adotada, uma vez que as publicações na área 

de segurança do paciente crescem e com a difusão desse conhecimento a 

comunicação entre os profissionais deve ser coesa (BRASIL,2011; BRASIL 2013). 

Para tanto, em 2004 desenvolveu-se a International Classification for Patient 

Safety (ICPS), contendo 48 conceitos-chave, que foram traduzidos para o português 

pelo Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente 

(Proqualis), e dentre estes encontram-se os mais utilizados no contexto de discussão 

da SP: Erro, Incidente, Near Miss, Incidente sem Dano e Evento Adversos. Quadro 

02. (Brasil 2011; BRASIL 2013) 

 

Quadro 02- Termos mais utilizados com relação à temática da Segurança do Paciente 

Termo Definição 

Erro 

 

Definido como uma falha em executar um plano de ação como 

pretendido ou como a aplicação de um plano incorreto. Erros são, 

por definição, não intencionais. 

Incidente 
Caracteriza-se como um evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.  

Near Miss É relacionado como um incidente que não atingiu o paciente. 

Incidente sem 

dano 
O incidente atingiu o paciente, mas não causou dano discernível.  

Evento 
Adverso 

É conceituado como um incidente que resulta em dano ao 
paciente.  

Fonte: Brasil,2013 

Ademais, a implantação de uma cultura de segurança nos espaços de saúde 

deve superar a condição de punição como estratégia principal para promoção da 

segurança no cuidado. Paiva, Paiva e Berti (2010), e Claro et al. (2011) criticam o 

direcionamento das ações de controle dos EAs através da punição. Essa concepção 

é presente nas instituições que desenvolvem atividades assistenciais, o que poderia 

ser revertido em discussões sobre o que fazer para evitar tais problemas, sendo 

destinados esforços para garantir uma cultura de segurança voltada para a ampliação 

do olhar para além-erro. 

Portanto, é importante garantir que as ações de promoção à SP apresentadas 

pelas organizações que trabalham com a temática foquem sua compreensão na 

prevenção dos Eventos Adversos ou nas lesões advindas da assistência, e procurem 

a redução de erros nos processos de execução práticos com intervenções que 

auxiliem a alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente.  
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2.2. AVALIAÇÃO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DE DONABEDIAN 

 

Na busca de um processo de prevenção e redução dos índices de 

insegurança existentes na assistência em saúde, Tanaka e Tamaki (2012) trazem que 

a avaliação em saúde propõe orientações para desenvolvimento de métodos que 

permitam ações eficazes. Nessa perspectiva, Donabedian (1979) aponta para a 

necessidade de avaliação dos espaços de saúde baseada em dois focos: um voltado 

para a assistência técnica e para os conhecimentos científicos; e outro para as 

questões de satisfação do paciente e sua relação com o profissional.  

Donabedian (1979) refere-se à estrutura, ao processo e ao resultado como 

as três esferas para a avaliação do cuidado em saúde. Concorda-se também com 

Gouvêa e Travassos (2010) e Paiva, Paiva e Berti (2010), ao destacarem estratégias 

como a avaliação contínua do cuidado de profissionais com ênfase na satisfação do 

paciente e a avaliação estrutural das condições de funcionamento, além de técnicas, 

procedimentos e registros que poderão orientar medidas promocionais na segurança 

do paciente hospitalizado. 

Dessa forma, entende-se estrutura como recursos disponíveis para efetivação 

da assistência (físicos, humanos, materiais e financeiros), ou seja, envolvendo desde 

estrutura física e disponibilidade de equipamentos até a capacitação dos indivíduos 

que prestam a assistência e passam pela organização dos serviços (DONABEDIAN 

1980). 

Os processos são compreendidos como as atividades que envolvem 

profissionais de saúde e pacientes, com base em padrões aceitos, ou seja, tudo 

relacionado à assistência direta no momento em que ela ocorre; o resultado refere-se 

ao produto final da assistência prestada, ao considerar saúde, satisfação de padrões 

e de expectativas. (DONABEDIAN 1980). 

Em suma, os conceitos trazidos por Donabedian transformaram-se em base 

para uma diversidade de estudos, a exemplo de Lobão e Menezes (2012), ao 

construírem e validarem um conteúdo da Escala de Predisposição à Ocorrência de 

Eventos Adversos (EPEA) divididos em duas dimensões da avaliação em saúde 

(estrutura e processo).  
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Ainda nesta discussão, uma pesquisa desenvolvida por Jesus et al. (2014) 

utilizou a conceituação do pilar da estrutura para produzir instrumento tipo check-list 

com o objetivo de realizar um diagnóstico situacional acerca dos riscos para queda. E 

Dias Martins e Haddad (2014) realizaram uma avaliação da qualidade do atendimento 

em hospital universitário através de um questionário construído e fundamentado no 

modelo conceitual de Donabedian (estrutura-processo-resultado).  

Ao enfocar a enfermagem neste contexto, remete-se à importância desta para 

o desenvolvimento de ações seguras. E, para tanto, é necessário que estudos focados 

nesta temática sejam construídos a fim de balizar a pratica desse profissional. 

 Barbosa et al. (2014) descrevem a enfermagem como uma profissão ligada 

diretamente à SP, visto que esta mantém inter-relações entre os profissionais, 

pacientes e familiares. Além de estar em contato 24 horas com os pacientes e ser 

responsável por vários procedimentos e atividades inerentes da enfermagem, que 

podem ocasionar problemas aos pacientes caso não sejam executados de forma 

apropriada. 

Raduenz et al. (2010) afirmam que o serviço de enfermagem reflete 

diretamente na qualidade da assistência prestada ao paciente e, como tal, necessita 

ser avaliado com o intuito de prover melhorias e de adequá-lo às reais condições 

seguras. 

 Paiva, Paiva e Berti (2010) destacam que, para isso, a enfermagem precisa 

definir técnicas e instrumentos confiáveis e capazes de avaliar a realidade em que 

atua, ao centrar-se na promoção da SP com o estabelecimento da comunicação entre 

equipe, pacientes e instituições, e consequentemente torna possível construir também 

bancos de dados e contribuir para o gerenciamento da assistência de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o cuidado de enfermagem na perspectiva da segurança do paciente 

em Unidades de Terapia Intensiva.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar a segurança do paciente no cuidado de enfermagem em Unidades 

de Terapia Intensiva a partir da estrutura. 

Analisar o cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva na 

perspectiva da segurança do paciente a partir dos processos da avaliação em saúde. 

Analisar a segurança do paciente a partir das percepções dos profissionais, 

pacientes e familiares. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Rouquayrol (2013), esta pesquisa pode ser denominada como 

avaliativa na medida em que traz um estudo com a finalidade de emissão de 

julgamento ou juízo de valor sobre um determinado sistema, ação individual ou 

coletiva, a partir de um conhecimento que seja reconhecido pela comunidade 

científica, capaz de fornecer informações válidas para orientar a tomada de decisão e 

buscar melhorias – neste caso, avaliar o cuidado de enfermagem na perspectiva da 

segurança do paciente. 

A abordagem é de métodos mistos ou quanti-qualitativa, pois pauta-se em 

uma investigação que combina métodos quantitativos e qualitativos na busca de um 

aprofundamento sobre o tema ou realidade estudada (CRESWELL, 2010). 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo ocorreu nas UTIs gerais dos hospitais públicos da Região 

Metropolitana de Natal (RMN) (RN, Brasil), caracterizada como a extensão da capital 

potiguar, que abrange 10 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que forma a 

quarta maior aglomeração urbana do Nordeste do Brasil, e a 15ª maior região 

metropolitana do país, constituida por Natal e três de seus municípios limítrofes: 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, além de outros municípios 

próximos – Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu 

e Vera Cruz (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). 

De acordo com informações disponíveis no site da Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio Grande do Norte, o Estado do RN dispõe de 23 hospitais públicos com 

vínculo estadual, e 10 deles ofertam serviços de Terapia Intensiva; destes, seis estão 

localizados na Região Metropolitana (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2013), mencionados a seguir, no Quadro 03. 
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Quadro 03 – Caracterização das Unidades Hospitalares Públicas com gestão estadual 

da RMN que dispõem de leitos de Unidades de Terapia Intensiva 

Unidade Hospitalar Localização 

na RMN 

Tipo de 

Hospital  

Número de leitos 

Complexo Hospitalar 
Monsenhor Walfredo 
Gurgel / Pronto-
Socorro Clóvis Sarinho  

Natal Geral 272 

Hospital Dr. Deoclécio 
Marques de Lucena  

Parnamirim Geral 74 

Hospital Dr. José 
Pedro Bezerra/Santa 
Catarina  

Natal Geral 172 

Hospital Giselda 
Trigueiro  

Natal 
Especializado 
(Infectologia) 

126 

Hospital Pediátrico 
Maria Alice Fernandes  

Natal Especializado 
(Pediatria) 

57 

Hospital Dr. Ruy 
Pereira  

Natal Geral 80 

Fonte: Cadastro nacional de estabelecimentos de Saúde – CNES  

 

Contudo, a pesquisa objetivou trabalhar com as UTIs gerais que desenvolvem 

suas atividades assistenciais a pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, que 

podem admitir pacientes de 15 a 17 anos, sem seleção por tipo de doença ou 

intervenção (BRASIL, 2010). 

Assim, excluiu-se o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes por sua UTI ser 

pediátrica e o Hospital Giselda Trigueiro devido à sua especialidade em infectologia, 

ambos localizados em Natal, e acrescentou-se o Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), o qual possui vínculo federal, com 219 leitos (BRASIL, 2010). 

Outra ressalva importante encontra-se no quantitativo de UTIs avaliadas, pois, 

apesar da definição de cinco hospitais, o somatório final é de seis UTI, devido à 

existência de duas UTIs Gerais no complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel 

/ Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

A amostra do estudo foi composta por profissionais, pacientes e familiares, e 

a seleção aconteceu obedecendo-se aos critérios a seguir. 

http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalwalfredogurgel.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalwalfredogurgel.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalwalfredogurgel.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalwalfredogurgel.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitaldeparnamirim.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitaldeparnamirim.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalsantacatarina.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalsantacatarina.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalsantacatarina.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalgiseldatrigueiro.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalgiseldatrigueiro.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalmariaalice.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalmariaalice.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalmariaalice.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalmariaalice.asp
http://www.saude.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalmariaalice.asp
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4.3.1 Pacientes e familiares 

 

O grupo de pacientes foi selecionado a partir dos critérios de inclusão: ser ou 

ter sido paciente da UTI do hospital, durante o perído de coleta de dados, apresentar 

quadro clínico estável, sem utilização de medicações como neurolepticos, ou 

analgésicos opioides, que podem influenciar nas capacidades cognitivas. 

Os critérios de exclusão foram: não possuir capacidade de responder à 

entrevista devido à impossibilidade de fala e/ou de escuta, mesmo mantendo suas 

capacidades cognitivas – tendo em vista o fato de a entrevista ser realizada de forma 

aberta; não ter sido encontrado durante o contato prévio. Após a seleção destes, foi 

apresentado o TCLE para pacientes (APÊNDICE A) e, depois da assinatura, realizada 

a entrevista (APÊNDICE B). 

A seleção da amostra dos familiares aconteceu a partir dos critérios de 

inclusão: ter laços familiares e acompanhar ou ter acompanhado todo o processo de 

internação do paciente durante o período de coleta de dados. 

Os critérios de exclusão foram: não possuir capacidade de responder à 

entrevista, devido à impossibilidade de fala e/ou de escuta, mesmo mantendo suas 

capacidades cognitivas – tendo em vista o fato de a entrevista ser realizada de forma 

aberta; ser menor de 18 anos. Após a seleção destes, foi apresentado o TCLE para 

familiares (APÊNDICE C) e realizada a entrevista (APÊNDICE D). 

Ao considerar as características qualitativas envolvidas no estudo, Minayo 

(2010) sugere que, em determinada condição, busquem-se um aprofundamento e a 

compreensão do fenômeno; para tanto, a escolha dos pacientes foi baseada na 

voluntariedade dos possíveis participantes, caracterizando-se como uma amostragem 

não probabilística por conveniência. 

Porém tal amostra correspondeu a um mínimo de 25% da quantidade de 

leitos, o suficiente para corresponder a uma significância ou ao ponto de saturação 

das respostas que Minayo (2010) traz como respostas repetitivas e que não 

acrescentam dados novos ao estudo, uma vez que a população de pacientes desses 

setores é constantemente variável, além de se respeitar a voluntariedade dos 

participantes.  
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4.3.2 Profissionais de Enfermagem 

 

Para incluir profissionais na pesquisa, utilizaram-se os critérios a seguir: ser 

profissional da área de enfermagem; ser funcionário efetivo do hospital; estar inserido 

na escala de profissionais de enfermagem da UTI. 

Para os critérios de exclusão, adotou-se: estar em escala de férias no período 

da coleta de dados. Após a seleção destes, foi apresentado o TCLE para profissionais 

(APÊNDICE E) e realizada a entrevista a partir de um roteiro específico (APÊNDICE 

F). 

A população de profissionais de enfermagem atuantes nas UTIs estudadas 

estava composta por 62 enfermeiros e 164 técnicos de enfermagem, o número de 

leitos era de 63, em seis UTIs. (Quadro 04). 
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Quadro 04 – Distribuição do Número de Leitos e Profissionais de Enfermagem por 

Hospital  

HOSPITAL 

NÚMERO DE 

LEITOS DE 

INTERNAÇÃO 

NÚMERO 

DE UTI 

GERAL 

NÚMERO 

DE 

LEITOS 

DE UTI 

GERAL 

NÚMERO DE PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM NA UTI 

ENFERMEIROS TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM 

Complexo 

Hospitalar 

Monsenhor 

Walfredo 

Gurgel 

(HMWG) – 

Natal  

214 2 19 14 83 

Hospital Dr. 

Deoclécio 

Marques de 

Lucena 

(HDML) –

Parnamirim 

84 1 10 6 24 

Hospital Dr. 

José Pedro 

Bezerra/Santa 

Catarina 

(HPB) – Natal  

172 1 10 6 17 

Hospital 

Universitário 

Onofre Lopes 

(HUOL) – 

Natal 

219 1 19 9 27 

Hospital 

Estadual Dr. 

Ruy Pereira 

Santos (HRP) 

– Natal  

80 1 8 9 31 

Total 769 06 63 44 182 

FONTE: Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

 

4.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA PARA A AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E DOS 

PROCESSOS 

 

Para que o estudo ocorresse, foi utilizado um instrumento para avaliação do 

cuidado de enfermagem na perspectiva da SP (ALVES, 2014), o mesmo foi solicitado 
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(ANEXO A) e empregado após autorização prévia da autora (ANEXO B). O 

instrumento (ANEXO C) é do tipo checklist e abrange 97 questões, dentre as quais as 

24 primeiras referem-se às questões de “estrutura” e são agrupadas em tópicos, a 

saber: instalações da Unidade de Terapia Intensiva, quedas, higienização das mãos, 

identificação do paciente, terapia medicamentosa e recursos humanos. 

Os 73 itens posteriores estão direcionados para analisar o elemento 

“processo” do cuidado de enfermagem na segurança do paciente e encontram-se 

divididos nos seguintes tópicos: identificação do paciente, Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), comunicação em enfermagem, higiene e conforto 

do paciente, drenos e ostomias, coletores, equipos e sondas, úlcera por pressão, 

queda, higienização das mãos e uso de luvas, terapia medicamentosa e nutrição 

parenteral, hemocomponente. 

Cada item do instrumento pode ser julgado de acordo com as três respostas 

possíveis: adequado, parcialmente adequado e não adequado. Também, possui um 

espaço destinado para inserir observações, relativas às inconformidades, para 

elucidar os motivos que levaram aqueles itens a serem caracterizados como 

parcialmente adequados e não adequados. 

 

4.5.1 Profissionais, pacientes e familiares 

 

A entrevista dos pacientes (APÊNDICE B) e dos familiares (APÊNDICE D) 

contém caracterização do participante, dados da internação e seis perguntas 

referentes a: motivos da internação; recebimento de informações e esclarecimentos; 

participação e opinião durante o processo de cuidar; sentimentos de segurança ou 

insegurança; momentos de visitas; e sugestões para melhorias. 

Com relação aos profissionais, a entrevista (APÊNDICE F) apresenta 

informações relativas à sua escolaridade, formação, tempo de atuação, e seis 

perguntas pautadas em seus conhecimentos sobre SP, em suas opiniões sobre a 

segurança de seus procedimentos e ações, no relacionamento entre profissionais, 

pacientes e familiares, e nas atitudes diante das falhas e mudanças possíveis. 

 

4.6 COLETA DOS DADOS 
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A coleta ocorreu no período de abril a julho de 2014, dividida em duas etapas: 

1) aplicação do instrumento de avaliação dos elementos “estrutura” e “processo”; e 2) 

realização de entrevistas para a avaliação do elemento “resultado”. 

 

4.6.1 Coleta de dados a partir do instrumento 

 

4.6.1.1 Treinamento dos juízes e Coleta em campo 

 

A coleta de dados foi realizada por dois avaliadores que receberam 

treinamento para a aplicação correta do instrumento usado no processo de avaliação. 

Neste estudo, foram denominados de JUIZ I e JUIZ II. O processo de escolha destes 

aconteceu entre discentes concluintes do curso de graduação de enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no primeiro semestre de 2014.  

Estes Juízes foram participantes do grupo de pesquisa denominado 

Laboratório de Investigação do Cuidado, Segurança e Tecnologias em Saúde e em 

Enfermagem (LABTEC) e desenvolveram atividades como bolsistas relacionadas à 

temática SP. 

O processo de capacitação e treinamento deu-se a partir de reuniões 

específicas entre os juízes, o autor do instrumento e o doutorando responsável pelo 

estudo em questão. Ressalta-se que todos os momentos de treinamento foram 

acompanhados pela orientadora deste estudo. 

Os juízes foram orientados para a leitura sobre referências específicas, 

utilizadas na construção do instrumento sobre a segurança do paciente. Após leitura 

e discussão dos materiais, ocorreram reuniões que objetivaram a familiarização com 

o instrumento e orientações sobre o preenchimento de cada item, bem como os 

registros das observações e a padronização para as respostas de acordo com a 

classificação: adequado, parcialmente adequado ou não adequado. 

A observação não participante foi a técnica de coleta utilizada para a captação 

das informações e para o preenchimento do checklist. No entanto, a utilização da 

técnica limita-se pela percepção do processo de observação por parte dos 

profissionais das UTIs analisadas, o que pode caracterizar uma modificação inicial de 

comportamento durante a coleta de dados e influenciar na mesma. Porém a 
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permanência diária dos observadores permite que ações reais da rotina se 

apresentem. 

Os juízes estiveram em cada UTI selecionada e preencheram 

simultaneamente o instrumento, no mesmo período de tempo e local, sem contato 

entre eles, para evitar a troca de informações e tendências influenciadoras em suas 

respostas.  

 

4.6.2 Coleta de dados a partir das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas por dois colaboradores que também foram 

participantes do grupo de pesquisa LABTEC e desenvolveram atividades como 

bolsistas relacionadas à temática SP. 

A coleta aconteceu em locais e horários os mais apropriados possíveis, 

definidos pelo participante, a fim de não atrapalhar ou inibir a espontaneidade. Os 

profissionais foram entrevistados no próprio ambiente de trabalho durante o intervalo 

concedido pela instituição; alguns familiares e pacientes foram entrevistados na 

própria instituição, outros escolheram suas residências. 

Antes do início das entrevistas, os participantes tiveram a oportunidade de 

receber esclarecimentos sobre o conteúdo de que versava a pesquisa. Para o registro 

das entrevistas, foi utilizado o gravador de voz como forma de armazená-las para 

posterior análise. 

A amostragem dos participantes foi probabilística por conveniência, e 

procurou respeitar um quantitativo mínimo de 25% dos profissionais, além de 

considerar a disponibilidade de participação de cada indivíduo. Dessa forma, o 

número de participantes foi de 80 profissionais, 38 familiares, 21 pacientes, conforme 

descrito no Quadro 05. 

 

Quadro 05. Distribuição dos participantes segundo categoria e hospital. Natal/RN, 
Brasil, 2015 
 

Hospital 
Profissionais  Familiares * Pacientes * 

N % n % n % 

A 17 47,2 6 31,57 5 26,31 

B 15 30,0 5 62,5 2 25,00 

C 12 52,1 8 80,00 3 30,00 

D 24 24,7 9 47,36 7 36,84 

E 19 63,3 10 100 4 40,00 
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*Considera o número de leitos disponíveis no hospital para o cálculo da amostra. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.7.1 Análise de dados do instrumento de avaliação (estrutura e processo) 

 

A análise dos dados deu-se a partir do índice de concordância dos juízes com 

a utilização da medida Kappa, baseada no número de respostas concordantes entre 

os avaliadores. O Intervalo de confiança foi de 95%, e os cálculos foram realizados no 

site de Internet do Laboratório de Epidemiologia e Estatística (LEE), criado em 1995 

junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), que tem como 

função orientar pesquisadores em ciências da saúde em relação ao delineamento de 

seus projetos de pesquisa e análise estatística dos resultados.  

Os valores de Kappa também foram descritos a partir da avaliação do seu 

nível, considerando-se os seguintes intervalos: 0.80-1.00 (concordância quase 

perfeita), 0.60-0.79 (concordância substancial), 0.40-0.59 (concordância moderada), 

0.20-0.39 (concordância fraca) e 0-0.19 (concordância pobre), sendo os dois primeiros 

intervalos compreendidos como os melhores níveis de concordância para a pesquisa. 

Destaca-se que o fato de a concordância apresentar um valor alto ou baixo 

não significa que uma unidade apresente melhores ou piores condições para a SP, e 

sim o quanto é forte a concordância dos avaliadores em relação ao item ou unidade 

avaliada, ou seja, quanto maior for o valor de Kappa, maior a confiança nos achados 

provenientes da pesquisa. 

Após os resultados do índice, ocorreu o cruzamento das informações obtidas 

com a literatura pertinente à temática, enfocando-se as condições de funcionamento 

às quais as unidades estavam submetidas e as observações advindas do processo 

de imersão dos avaliadores na realidade. 

 

4.7.2 Análise de conteúdo das entrevistas (resultados) 

 

A técnica para interpretação dos dados deu-se com auxílio do programa 

Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires 

(IRAMUTEQ), um software gratuito e com fonte aberta, desenvolvido sob a lógica 
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open source R na linguagem python, que permite fazer análises estatísticas, como a 

lexicografia básica, até análises multivariadas de textos, entrevistas, documentos, 

redações. (CAMARGO; JUSTO, 2013; MARCHAND; RATINAUD, 2011). 

O processo de análise acontece a partir da avaliação da semelhança dos seus 

vocabulários, com a compreensão do sentido das palavras distribuídas nos corpus 

textuais, que indica os elementos representativos referentes ao objeto estudado 

(CAMARGO; JUSTO, 2013; MARCHAND; RATINAUD, 2011). 

Dessa forma, a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a análise de 

similitude foram os métodos escolhidos para o tratamento dos dados e 

consequentemente a definição das classes e seus elementos, com posterior confronto 

com a literatura pertinente no que concerne à temática da segurança do paciente. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para manter os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres 

humanos, foram seguidos todos os preceitos apresentados na Resolução nº 466, de 

12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CAAE nº 

19586813.2.0000.5537 e PARECER nº 461.246 (ANEXO D). 

Portanto, como condição para a apresentação ao comitê de ética supracitado, 

solicitou-se a anuência da respectiva gestão do Estado do Rio Grande do Norte 

(ANEXO E) e do Hospital Onofre Lopes (HUOL) (ANEXO F). Esta anuência foi 

apresentada aos participantes, conjuntamente ao Termo de Autorização de Gravação 

de Voz (APÊNDICE F) e ao TCLE do respectivo grupo de participantes. 

Além da apresentação desses documentos, foram fornecidos esclarecimentos 

acerca da justificativa, objetivos e etapas metodológicas da pesquisa e da garantia do 

sigilo e privacidade do participante, bem como da indenização de despesas 

provenientes da sua atuação e dos possíveis desconfortos e benefícios, dentre outros 

aspectos discutidos na Resolução nº 466 (BRASIL, 2012). 

O processo de pesquisa adotou critérios que envolvem a proteção dos sujeitos 

envolvidos, como os princípios da beneficência, não maleficência e autonomia, além 

de garantir o anonimato dos participantes e a possibilidade de desistência em sua 
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participação em qualquer etapa do processo (BRASIL, 2012). Os materiais e os dados 

provenientes da pesquisa serão armazenados por um período de cinco anos e, 

posteriormente, serão incinerados. 

 

 RESULTADOS  

 

Os resultados estão estruturados de acordo com as Normas Gerais de 

Apresentação do Relatório de Pesquisa de Doutorado, do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem na Atenção à Saúde da UFRN – Regimento 2010, em 

que se define a descrição dos resultados sob a forma de artigos, relacionados com o 

objetivo da pesquisa.  

Assim, a apresentação encontra-se em três manuscritos citados abaixo e 

formatados de acordo com normas de periódicos com Qualis (conjunto de 

procedimentos utilizados para estratificação da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação) classificados como A2 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O primeiro denomina-se Avaliação da Segurança do Paciente em Unidades 

de Terapia Intensiva: Estrutura em Foco, formatado nas normas da revista Texto e 

Contexto Enfermagem (ANEXO G); trata-se da avaliação da estrutura ofertada pelas 

unidades de terapia intensiva do RN para a realização da assistência em saúde. 

O segundo possui como título: Processos de avaliação em Saúde: perspectiva 

do cuidado na Segurança do Paciente, formatado nas normas da revista Appllied 

Research Nursing (ANEXO H); disserta sobre a avaliação dos processos envolvidos 

no cuidado de enfermagem na perspectiva da segurança do paciente. 

O terceiro: Segurança do paciente em unidades de terapia intensiva: 

percepção de profissionais de enfermagem, familiares e pacientes. Formatado nas 

normas da revista de Enfermagem USP (REEUSP) (ANEXO I), propõe-se a analisar 

o cuidado de enfermagem em UTI na perspectiva da segurança do paciente a partir 

das percepções dos pacientes, familiares e profissionais. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 MANUSCRITO1- AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA: ESTRUTURA EM FOCO 

 
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA: ESTRUTURA EM FOCO*1 

 

PATIENT SAFETY ASSESSMENT IN INTENSIVE CARE UNITS: STRUCTURE IN 

FOCUS 

 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS: ESTRUTURA EN EL FOCO 

 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar, a partir da estrutura, a segurança do paciente em Unidades de Terapia 

Intensiva. Métodos: Estudo avaliativo, com coleta de dados de abril a julho de 2014, em seis 

unidades de terapia intensiva, por meio de instrumento do tipo checklist relacionado à segurança 

do paciente. A análise dos dados deu-se a partir do índice de concordância dos juízes com a 

utilização da medida Kappa. Resultados: Os itens do checklist foram agrupados em três 

elementos estruturais: Instalações da UTI, Terapia medicamentosa e Capacitação de recursos 

humanos. A maioria dos achados encontrava-se fora dos padrões de adequação, o que aponta 

condições precárias nas estruturas ofertadas nos serviços de saúde, que interferem na aplicação 

de ações assistenciais seguras e comprometem o estado de saúde dos pacientes. Conclusão: A 

realidade demonstra um quadro de insegurança na disposição da estrutura dessas unidades, ao 

refletir diretamente na segurança dos pacientes. 

Descritores: Enfermagem. Terapia intensiva. Segurança do paciente. Avaliação. 

 

 

ABSTRACT 

Objective: Analyze, from the structure, patient safety in intensive care units. Methods: 

Evaluative study, carried out with validated instrument, the data collection occurred from April 

to July 2014, in six intensive care units.Data analysis occurred from the rate of agreement of 

the judges with the utilization of the measure Kappa. Results: The items of the checklist were 

grouped into three structural elements: Facilities ICU, Medical Therapy and Training of human 

resources. Most findings found himself outside the adequacy standards, which indicates poor 

conditions in structures offered in health services, affecting the application of safe care activities 

and jeopardizing the health status of patients Conclusion: The reality shows a frame of 

                                                           
* Artigo produzido a partir da tese de doutorado intitulada “Avaliação do cuidado de enfermagem na perspectiva 

da segurança do paciente em Unidade de Terapia Intensiva na visão dos pacientes, familiares e profissionais”, 

2015, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil. 
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insecurity in the disposition of the structure these units, reflecting directly in the safety of the 

care offered to patients. 

Descriptors: Nursing. Intensive care. Patient safety. Evaluation. 

 

 

RESUMEN  

Objetivo: Analizar, desde la estructura, seguridad de los pacientes en unidades de cuidados 

intensivos. Métodos: Estudio evaluativo, llevado a cabo con instrumento validado, la 

recopilación de datos tuvo lugar entre abril y julio de 2014. El análisis de datos se produjo a 

partir de la tasa de concordancia de los jueces com la utilización de la medida Kappa. 

Resultados: Los elementos de la lista de verificación se agruparon en tres elementos 

estructurales: Instalaciones UCI, el tratamiento farmacológico y de formación de los recursos 

humanos. La mayoría de los hallazgos fue en condiciones precarias que se ofrecen en los 

servicios de salud, que afectan a la aplicación de las actividades de atención de seguridad y 

poniendo en peligro la seguridad del paciente. Conclusión: La realidade muestra una imagen 

de inseguridade em la disposición de laestructura de estas unidades, reflejando diretamente em 

la seguridad de la atención que se ofrece a los paciente. 

Descriptores: Enfermería. Cuidados intensivos. Seguridad del paciente. Evaluación. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade dos serviços de saúde é permeada por uma dicotomia entre a evolução 

tecnológica, pensada para melhorar o cuidado ao paciente, e as condições de saúde, que ainda 

se configuram como precárias na maior parte, mesmo após os esforços para mudar o quadro 

atual.1-2 

Nesse sentido, a avaliação em saúde ocupa lugar de destaque entre as ações de 

planejamento e gestão, pois objetiva buscar estratégias que produzam esforços para captar 

informações essenciais sobre a realidade, fundamentadas em ações intervencionistas capazes 

de suscitar mudanças com benefícios ao cuidado prestado.3-4 

Porém, na realidade atual, observam-se processos avaliativos incipientes, que fazem 

parte do cenário do país com um caráter mais prescritivo e burocrático com vistas a cumprir 

uma necessidade formal exigida, o que nem sempre contribui para a melhoria dos serviços de 

saúde.5 

Para tanto, esforços aplicados para estabelecer processos de avaliação mais contínuos, 

sistemáticos e resolutivos são cada vez mais necessários, uma vez que se torna imprescindível 

monitorar e avaliar os resultados alcançados pelas estratégias utilizadas na gestão pública e seus 

possíveis impactos produzidos na saúde das populações.5-6 

Nessa perspectiva de avaliação, o desenvolvimento de práticas seguras em saúde ganha 

destaque na atualidade pela crescente preocupação referente à forma como o cuidado em saúde 
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é ofertado, uma vez que a presença de Eventos Adversos (EAs) propaga-se como protagonista 

ao comprometer a Segurança do Paciente (SP).  

Entende-se por SP a redução, a um mínimo aceitável, dos riscos e danos desnecessários 

associados à assistência em saúde. Nesse sentido, são definidas ações na busca de um cuidado 

mais seguro, com foco de atuação em: implementação de protocolos; capacitação de 

profissionais; vigilância, monitoramento e notificação; e implementação de uma cultura de 

segurança.2,7 

 A preocupação com práticas seguras para os pacientes começou a se difundir nos anos 

de 1990, com a publicação do livro Errar é humano, que apresenta um relatório sobre os 

números alarmantes de erros e Eventos Adversos (EAs) em saúde. A partir desse momento, 

diversas organizações mundiais assumem a responsabilidade na busca de evoluir, 

positivamente, nas questões da segurança.2 

O tema SP tornou-se alvo de preocupações, uma vez que a realidade mostra uma 

diversidade de acontecimentos relacionados aos erros e suas consequências, ao confirmar a 

persistência de seus altos índices no quadro de saúde, por questões de comunicação, 

gerenciamento de riscos e estruturas organizacionais.8 

Estudos que utilizaram a entrevista com profissionais de enfermagem de UTI 

descreveram que os eventos adversos estão relacionados com as limitações em elementos 

estruturais para o desenvolvimento de suas atividades, o que demonstra serem necessárias 

adequações para se combater ações inseguras.8-10 

Assim, nos espaços em que predomina maior complexidade assistencial, como as 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), percebem-se características relevantes em relação à 

segurança no cuidado de enfermagem, por seus pacientes apresentarem um alto grau de 

necessidades relativas a uma estrutura, como a capacidade de diagnóstico e monitoramento 

precisos, além do uso de materiais, medicamentos complexos e técnicas invasivas, objetivando 

a manutenção e o restabelecimento das condições vitais de indivíduos em situações graves. 

Assim, a abordagem sobre SP, quando pensada a partir da relação entre cuidados 

ofertados e a complexidade dos espaços especializados, configura-se em uma área de atuação 

de relevância, uma vez que a soma das condições inerentes ao setor e da negligência de suas 

necessidades pode significar a potencialização dos riscos a que os pacientes estão expostos.11 

Desse modo, surge a seguinte questão norteadora: Em que condições estruturais a 

segurança do paciente no cuidado de enfermagem é desenvolvida? Como objetivo, o estudo 
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propõe-se a analisar a segurança do paciente no cuidado de enfermagem em Terapia Intensiva 

a partir da estrutura. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo avaliativo, o qual, a partir do julgamento ou juízo de valor sobre 

um determinado sistema ou ação individual ou coletiva, é capaz de fornecer informações válidas 

sobre um procedimento científico; no caso deste, a SP com foco na estrutura das UTIs. 

A pesquisa foi desenvolvida em seis UTIs gerais dos hospitais públicos da região 

metropolitana de Natal/RN, Brasil, e a coleta de dados realizou-se de abril a julho de 2014, com 

o preenchimento de um instrumento12 para avaliação do cuidado de enfermagem na perspectiva 

da SP em UTI. 

Trata-se de um checklist que abrange 97 questões, dentre as quais 24 estão direcionadas 

para analisar as condições que compreendem o foco do estudo, ou seja, a estrutura. A utilização 

do check list ocorreu com autorização prévia da autora.  

Assim, os 24 itens que compõem a avaliação referem-se às seguintes áreas da SP: 

Administração de medicamentos, Cateteres e sondas, Comunicação efetiva, Identificação do 

paciente, Cuidado limpo e cuidado seguro, Prevenção de queda, Estrutura funcional dos leitos, 

Itens inerentes aos profissionais. 12  

As diretrizes relacionadas à manutenção da segurança em cirurgias seguras não foram 

abordadas devido ao foco do estudo estar direcionado para o cuidado aos pacientes em 

tratamento intensivo. Contudo, alguns itens constantes no protocolo fazem parte da manutenção 

de pacientes em condições perioperatórias, como identificação correta, prevenção de infecção, 

uso de dispositivos apropriados, cuidados com sondas e cateteres. 

O processo de preenchimento do checklist ocorreu mediante observação não 

participante e foi realizado por dois avaliadores treinados (denominados neste estudo de 

JUÍZES I e II), que julgavam cada item com as respostas “adequado”, “parcialmente adequado” 

e “não adequado”.  

Os juízes preencheram, simultaneamente, o instrumento no mesmo período de tempo e 

local, porém não existindo contato entre si, de forma a evitar a troca de informações e tendências 

potencialmente influenciadoras em suas respostas. O checklist também continha um espaço 

para redigir observações acerca daqueles itens julgados como parcialmente adequados e não 

adequados. 
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A análise dos dados deu-se a partir do índice de concordância entre os juízes, com a 

utilização da medida Kappa, a qual é baseada no número de respostas concordantes. O intervalo 

de confiança foi de 95%, e os cálculos foram realizados por meio do sítio de Internet do 

Laboratório de Epidemiologia e Estatística (LEE), criado em 1995 junto à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que tem como função orientar pesquisadores em 

ciências da saúde em relação ao delineamento de seus projetos de pesquisa e análise estatística 

dos resultados.13 

Os valores de Kappa também foram descritos de acordo com a avaliação do seu nível, 

considerando-se os seguintes intervalos: 0,80-1,00 (concordância quase perfeita); 0,60-0,79 

(concordância substancial); 0,40-0,59 (concordância moderada); 0,20-0,39 (concordância 

fraca); e 0-0,19 (concordância pobre). Os dois primeiros intervalos supracitados são 

compreendidos como os melhores níveis de concordância para a pesquisa.14 

 Destaca-se que o fato de a concordância apresentar um valor alto ou baixo não significa 

que uma unidade apresente melhores ou piores condições estruturais em relação à SP, mas sim 

revela o quanto é forte a concordância dos avaliadores em relação ao item ou unidade avaliada. 

Ou seja, quanto maior for o valor de Kappa, maior a confiança nos achados provenientes da 

pesquisa. 

Após os resultados do índice, foi realizado o cruzamento das informações obtidas com 

a literatura pertinente à temática, enfocando tanto as condições de estrutura às quais as unidades 

estavam submetidas, quanto as observações advindas do processo de imersão dos avaliadores 

na realidade. 

O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), conforme Parecer Consubstanciado, sob o 

CAAE n. 19586813.2.0000.5537. 

 

RESULTADOS 

Para a apresentação dos resultados, os itens do checklist que compõem a dimensão 

estrutura encontram-se agrupados em três elementos estruturais: Instalações da UTI (11 itens); 

Terapia Medicamentosa (8 itens); e Capacitação de Recursos Humanos (5 itens) (Quadro 01). 

 

 

Quadro 01 – Organização e distribuição dos itens por elementos estruturais correspondentes. 

Natal/RN, 2015 
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Elemento 

estrutural 
Itens avaliados por elemento 

Instalações da 

UTI 

 

- Leito de UTI em conformidade com a ANVISA: Posto de enfermagem para cada área 

coletiva, ou conjunto de quartos independentemente do número de leitos, área de prescrição 

médica, um quarto de isolamento para cada 10 leitos, salas de entrevistas, Dimensão dos 

postos de enfermagem; Sala de higienização e preparo de equipamentos e materiais; Espaço 

mínimo entre leitos e paredes; Tomadas de bi-voltagem - 110 e 220. 

- Existência de pias, no quantitativo de uma para cada leito, com torneira de acionamento 

automático. 

- Distribuição dos leitos que favorece a visualização dos pacientes. 

- Campainha ao alcance do paciente. 

- Limpeza da unidade do paciente e dos objetos que compõem o leito.  

- Lençóis e roupa em número suficiente para a demanda.  

- Camas com cabeceiras removíveis, grades laterais elevadas e rodas travadas.  

- Preparação alcoólica para as mãos, disponível através de dispensadores fixados nas paredes 

do leito, frascos fixados na cama, mesa de cabeceira, carrinhos de curativos e de 

medicamentos e frascos individuais de bolso.  

- Acesso contínuo a sabonete líquido, papel toalha e água. 

- Disponibilidade de pulseira branca para identificação do paciente, em letras legíveis, com 

pelo menos dois identificadores: nome completo do paciente; nome completo da mãe do 

paciente; data de nascimento do paciente; e/ou nº de prontuário. 

- Existência de placas de identificação do paciente, contendo pelo menos dois 

identificadores. 

Terapia 

Medicamentosa 

- Distribuição de medicamentos em dose unitária e embalados individualmente, contendo 

rótulos. 

- Remoção de frascos de cloreto de potássio e de outros eletrólitos e concentrados dos postos 

de enfermagem 

- Equipos coloridos para dieta e posicionamento do frasco desta acima da cabeceira do 

paciente. 

- Controle de ruídos no setor de preparo de medicamentos. 

- Código de leitura por máquinas para o processo de dispensação e preparo de medicamentos. 

- Cateteres, sondas e seringas que previnam conexões incorretas ou desconexão acidental. 

- Fornecimento de formulário de notificação de eventos adversos no setor.  

- Prescrição de enfermagem para todos os pacientes.  

Capacitação de 

Recursos 

Humanos 

- Protocolo de prevenção de quedas disponível no setor. 

- Disponibilização rápida de informações acerca de novos medicamentos ou daqueles não 

padronizados. 

- Postos de enfermagem com protocolos para solução endovenosa, de drogas de alto risco – 

insulina, heparina, aminas vasoativas, cloreto de potássio, narcóticos, bloqueadores 

neuromusculares etc., bem como de normas e rotinas. 

- Quantitativo da equipe de enfermagem conforme recomendações da ANVISA.  

- Oferta da instituição de saúde de capacitações profissionais. 

 

Os resultados provenientes da aplicação do checklist foram apresentados a partir de cada 

elemento estrutural, e suas possíveis classificações (adequado, parcialmente adequado e não 

adequado), contendo sua respectiva análise em termos de concordância entre os juízes, gerando 

valores de  Kappa (K).  

Nos 24 itens (100%) que foram julgados, obtiveram-se 21 itens (87,5%) considerados 

fora dos padrões necessários para uma assistência segura; destes, nove itens (35,5%) foram 

classificados como parcialmente adequados e 12 itens (50%), como não adequados.   
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 Para o elemento estrutural “Instalações da UTI”, a avaliação demonstrou que, de seus 

11 itens, apenas dois (18,2%) referentes a limpeza da unidade do paciente bem como 

disponibilidade de lençóis e roupas foram considerados adequados, quatro (36,36%) que 

trouxeram o espaço físico, o manuseio de equipamentos, materiais para Higienização das Mãos, 

e a identificação do paciente parcialmente adequados, e cinco (45,45%) não adequados 

descrevendo os equipamentos para lavagem das mãos, curativos, identificação por placas. 

Como descrito no Quadro 02. 

Quanto à concordância entre os juízes, os valores de Kappa para a classificação 

“adequado” e “não adequado” foram, respectivamente, 0,838 e 0,818; e, para parcialmente 

adequado, de 0,703. Observa-se que os dois primeiros resultados indicam uma concordância 

quase perfeita e o último, uma do tipo substancial. 

 

Quadro 02 – Avaliação do elemento estrutural “ instalações da UTI” das Unidades de Terapia 

Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal. Natal/RN, 2015 

Classificação K Elemento representativo 

Instalações da UTI 

Adequado 0.838 
- A Limpeza da unidade do paciente e dos objetos que compõem o leito, bem 

como a oferta de lençóis e roupa para a demanda foram consideradas 

adequadas. 

Parcialmente 

adequado 
0,703 

- O espaço físico apresenta locais com dimensões inadequadas; 

- Foi observado o manuseio incorreto de equipamentos como leitos 

apresentando as grades abaixadas, rodas não travadas; 

- A preparação alcoólica para as mãos, sabonete líquido, papel toalha e água 

existia, porém era de difícil acesso aos profissionais e visitantes; 

- As placas de identificação contidas nos leitos não apresentavam 

identificadores corretos. 

Não 

adequado 
0,818 

- Foi detectado um número insuficiente de pias com torneira de acionamento 

automático;  

- Material para curativo com disponibilidade deficitária em determinados 

dias da semana, sendo comum, por exemplo, a ausência destes em alguns 

turnos; 

- A visualização dos pacientes em seus leitos estava inadequada; 

- Não existia campainha ao alcance do paciente; 

- Não existiam pulseiras identificadoras para os pacientes. 

 

No elemento estrutural “Terapia Medicamentosa”, de seus oito itens, quatro (50%) 

relacionados a distribuição, acondicionamento de medicamentos e materiais disponibilizados 

foram considerados parcialmente adequados, e quatro (50%), que descrevem o local de preparo, 

equipamentos de identificação e comunicação, como não adequados, sem exibir nenhum item 

na classificação adequado. Como descrito no Quadro 03  
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Em se tratando de níveis de concordância, a classificação “não adequado” apresentou o 

melhor valor de Kappa, 0,796, uma concordância substancial, seguida da “parcialmente 

adequado”, com valor de Kappa 0,530, que significa uma concordância moderada. 

 

Quadro 03 – Avaliação do elemento estrutural “ instalações da Terapia Medicamentosa” das 

Unidades de Terapia Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal. Natal/RN, 2015 

 

Classificação K Elemento representativo 

Terapia medicamentosa 

Adequado _ - Não houve itens nesta classificação. 

Parcialmente 

adequado 
0,530 

- A distribuição das doses, que não eram individuais;  

- Existiam frascos de soluções soltos e próximos de outros com embalagens 

similares; 

- A Remoção de frascos de cloreto de potássio e de outros eletrólitos e 

concentrados dos postos de enfermagem acontecia em alguns turnos; 

- O material disponibilizado não atendia às necessidades do cuidado do 

paciente, como seringas e cateteres de diversos calibres, além de ficarem 

indisponível em determinados períodos. 

Não 

adequado 
0,796 

- O local destinado para o preparo apresentou som ligado e conversas 

paralelas durante a manipulação das drogas; 

- Não existia código de leitura por máquinas que identificasse o que estava 

sendo distribuído e preparado; 

- O formulário para notificação de EA não estava disponível; 

- Os impressos próprios para a prescrição de cuidados de enfermagem eram 

subutilizados ou não utilizados. 
 

Para o elemento estrutural “Capacitação de Recursos Humanos”, nos seus cinco itens, 

três (60%) relacionados a prevenção de quedas, capacitações e número de profissionais foram 

classificados como parcialmente adequados; um (20%) que demonstra a ausência dos 

protocolos de drogas de alto risco, como não adequado; e um (20%) que aponta a informações 

sobre novos medicamentos, adequado. (quadro 04) 

Para os níveis concordância, a classificação “não adequado” apresentou o valor de 

Kappa de 0,92 (concordância quase perfeita), enquanto que aquelas categorizadas como 

adequado, 0,67 (concordância substancial); e parcialmente adequado, 0,477 (concordância 

moderada). 
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Quadro 04 – Avaliação do elemento estrutural “ capacitação de Recursos Humanos” das 

Unidades de Terapia Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal. Natal/RN, 2015 

Classificação K Elemento representativo 

Capacitação de Recursos Humanos 

Adequado 0,670 
- Havia disponibilização rápida de informações acerca de novos 

medicamentos ou aqueles não padronizados. 

Parcialmente 

adequado 
0,477 

- O protocolo de prevenção de quedas não era claro para sua aplicação; 

- As UTIs possuíam um quantitativo da equipe de enfermagem suficiente, 

porém o absenteísmo estava presente; 

- Existia uma oferta de capacitações, contudo não era suficiente para a 

demanda. 

Não 

adequado 
0,920 

- Não foram encontrados protocolos para drogas de alto risco, bem como de 

normas e rotinas. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos em relação aos itens julgados foram subdivididos em três tópicos, 

de acordo com o agrupamento realizado no Quadro 1, e assim permite uma discussão mais 

coesa, com uma melhor visualização e aproximação com a literatura pertinente à temática.  

 

Avaliação das instalações da UTI 

 

A avaliação das instalações apresentou a maioria de seus itens fora dos padrões de 

adequações necessários. Alguns desses revelaram a distribuição do espaço físico com 

dimensões inadequadas, rede elétrica com tomadas impróprias, distribuição dos leitos que 

impedia a visualização dos mesmos, o que cria espaços propícios para circunstâncias 

indesejáveis, como circulação dificultada dos profissionais, percepção de alterações nos 

padrões multimétricos e mau funcionamento dos aparelhos. 

Portanto, essas condições interferem na detecção rápida de situações que levem ao 

comprometimento do estado de saúde em que se encontram os pacientes e impedem ações 

rápidas e eficazes, resultando na precipitação de EAs. Estudos2,15, relacionados à identificação 

de boas práticas para manutenção de um ambiente seguro corroboram com os achados da 

pesquisa ao demonstrarem que os EAs em saúde perpassam as condições do ambiente de 

trabalho, como os aspectos estruturais, materiais e equipamentos. 
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Além disso, outras situações fora dos padrões no que concerne à manutenção de um 

ambiente seguro foram detectadas, como a preparação alcoólica para as mãos de difícil acesso 

aos profissionais e visitantes; número insuficiente de pias com torneira de acionamento 

automático; e itens como sabonete líquido, papel toalha e material para curativo com 

disponibilidade deficitária em determinados dias da semana, pois era comum, por exemplo, a 

ausência destes em alguns turnos. 

É válido enfocar que nas UTIs analisadas neste estudo essa condição não é adequada 

para a manutenção de um ambiente limpo e seguro. Outras pesquisas16-17 trazem achados 

semelhantes com relação à falta de estrutura e discutem que isso se configura como fator não 

estimulador para medidas de prevenção e controle dos EAs, o que contribui para o surgimento 

de infecções indesejadas durante a internação dos pacientes, refletindo em uma maior 

permanência nas unidades, bem como agravamento no quadro clínico. 

Outro ponto que merece destaque está na situação preocupante que emergiu da estrutura 

dos leitos e dos cuidados para evitar quedas, que estavam ligadas ao manuseio incorreto do 

material observado, como as grades abaixadas, rodas não travadas e também a condição 

precária de funcionamento desses. 

Assim, percebe-se a necessidade de medidas para que esses itens sejam corrigidos, haja 

vista que a ocorrência de quedas é um evento que traz diversas consequências ao paciente. 

Nessa perspectiva, alguns autores,18-19 ao estudarem essa temática, demonstram fatores 

semelhantes aos evidenciados no presente estudo, os quais contribuem diretamente para o 

aparecimento de quedas, comprometem a recuperação dos indivíduos, aumentam o tempo de 

hospitalização e os custos assistenciais. 

A questão da identificação do paciente também foi analisada e, durante esse processo, 

foi observado que não existiam pulseiras identificadoras para os pacientes e as placas contidas 

nos leitos não apresentavam identificadores corretos, pois eram compostos apenas pelo 

primeiro nome e idade. É uma condição preocupante para as demais ações assistenciais, pois 

devem ser individualizadas e, ao serem direcionadas a pacientes a cuja necessidade não 

correspondem, resultam em eventos adversos. 

Assim, a correção dessas incoerências encontradas nas UTIs deve ser um dos pontos de 

atuação na busca de uma assistência segura e, para isso, é mister implantar estratégias que 

resultem em avanços positivos. Essa afirmativa vai ao encontro de um estudo20 que discorre 

sobre a adoção de medidas que facilitem a questão da identificação correta e cita o uso de 

pulseiras e placas que contenham dois identificadores: nome completo, códigos de barra, 
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número de documentos oficiais e códigos próprios do hospital. Em contrapartida, recomenda-

se a não utilização do número de quarto, sala ou leito. 

Dessa forma, identificar corretamente o paciente contribui para a diminuição de erros e 

EAs, que podem envolver uma diversidade de outras áreas, como a administração de 

medicamentos e hemocomponentes, a realização de procedimentos ou cirurgias, exames 

laboratoriais e registros incorretos.20-21 

 

Avaliação da terapia medicamentosa 

 

A avaliação da terapia medicamentosa obteve itens que foram julgados, em sua maioria, 

como não adequados e parcialmente adequados. E traz algumas observações que enfocam 

grandes problemas precipitadores de erros na administração de medicamentos, como os 

relacionados aos materiais – frascos de soluções soltos e próximos de outros com embalagens 

similares, por exemplo – e os de acondicionamento – medicamentos dispostos em gavetas 

identificadas com nomes distintos dos seus.  

As situações descritas necessitam de ações imediatas para que haja a correção dessas 

irregularidades, uma vez que podem gerar eventos devido à troca de medicamentos e erros de 

dosagem. Além disso, também foi observado que a qualidade do material disponibilizado não 

atendia às necessidades do cuidado do paciente, como seringas e cateteres de diversos calibres, 

além de conexões multivia e Tri-way® estarem em falta em determinados períodos.  

Tal condição gera uma situação alarmante, pois é considerável que desconexões 

acidentais e reconexões impróprias tenham maiores possibilidades de ocorrer, assim como 

trocas e infusão incorreta de soluções, inversão de vias (enterais e parenterais) e contaminação 

de recipientes.  

Nesse contexto, um estudo10 em Terapia Intensiva com objetivo de descrever os 

principais EAs com medicamentos encontrou semelhança com os achados da avaliação 

realizada nas UTIs correlacionar a questão de estrutura deficitária com o surgimento de 

incidentes com os pacientes. E destaca a possibilidade de ocorrência de incompatibilidade de 

vias, a insegurança quanto ao material usado, o tempo de infusão inapropriado, a falta de 

disponibilidade e de controle sobre a dose administrada. 

Portanto, a condição precária de estruturas ofertadas nos serviços de saúde inibe a 

aplicação de ações assistenciais seguras que podem facilitar o equívoco na escolha da 

medicação, além de obrigar a realização de conexões improvisadas e passíveis de falhas.8,22-23 
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Outras questões abordadas na análise das UTIs foram a disponibilidade e o 

acondicionamento de quantidades e tipos diferentes de medicamentos, bem como o uso desses 

que não se apresentaram seguros. Além disso, a questão da insegurança nas UTIs também 

trouxe itens referentes ao processo de preparação e revelou que o local destinado para o preparo 

apresentou som ligado e conversas paralelas durante a manipulação das drogas; isso pode 

resultar em preparações erradas, com diluições incorretas que contenham dosagens superiores 

ou inferiores à prescrição ou incompatíveis com as vias, por distrair a equipe. 

O processo de dispensação dos medicamentos também apresentou entraves na 

distribuição das doses, que não eram individuais, além de não existir código de leitura por 

máquinas que identifiquem o que está sendo distribuído, aspecto que pode causar o envio 

incorreto, o uso inadequado ou estoque desnecessário em lugares inapropriados. 

Estudos24 reforçam a problemática apresentada ao descreverem que o erro de medicação 

acontece nas diversas etapas de preparação. Vale destacar que fatores do ambiente influenciam 

na qualidade do processo de administração dos medicamentos, como iluminação, ventilação e 

ruídos, os quais interferem diretamente na segurança desses procedimentos. Portanto, é preciso 

consciência, segurança e conhecimento para efetuar tal prática.  

A comunicação efetiva também foi um ponto de análise nas UTIs deste estudo e 

verificou-se que o formulário para notificação de EAs não estava disponível e os impressos 

próprios para a prescrição de cuidados eram subutilizados ou não utilizados. 

Um estudo21, que envolve a temática da comunicação na identificação do paciente, 

guarda semelhança com os resultados encontrados na análise destas UTIs ao confirmar a 

persistência de inadequações no sistema de comunicação, e demonstrar que este quadro 

favorece a precipitação de EAs. 

Dessa forma, é inquietante pensar sobre os prejuízos à SP advindos da condição 

estrutural das UTIs, o que favorece a manutenção de práticas inseguras, uma vez que o risco de 

eventos indesejáveis pode estar relacionado a informações não prestadas, que resultam em 

dificuldades na gestão dos erros.  Pesquisas 24-25   que utilizaram o método observacional com 

check-list para identificação de EAs apontam ser primordial pensar em estratégias de melhorias, 

que incentivem adequações necessárias que elevem a qualidade dos serviços de enfermagem 

ofertados. 
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Avaliação da capacitação de recursos humanos 

 

Durante o processo de avaliação relacionado à capacitação de recursos humanos, 

encontrou-se uma realidade que revelou uma prática profissional incipiente e incompatível com 

o cuidado seguro, como a indisponibilidade de protocolos norteadores das atividades 

assistenciais. E, em algumas unidades, as capacitações/atualizações eram inexistentes ou 

insuficientes para a demanda da equipe. 

Esse quadro implica diretamente na forma como o cuidado é ofertado. Alguns 

autores24,26-27 discutem a questão da capacitação profissional e apontam que uma prática sem 

conhecimento aprimorado e atualizado implica na implantação de ações pautadas em 

conhecimentos tácitos e incoerentes que impossibilitam segurança e qualidade. 

Portanto, faz-se necessária a disponibilização de informações que mantenham o 

profissional capacitado e atualizado para exercer seu papel na assistência ao paciente de forma 

segura, pela atuação balizada em evidências científicas. 

Essa falta de direcionamento assistencial foi representada pela ausência de protocolos 

relacionados ao uso de solução endovenosa, de alto risco, e demonstra que o processo de 

administração de medicamentos é falho nas UTIs analisadas. Tal fato é similar ao de outra 

pesquisa,28 a qual relatou que a carência desse material resulta em ações assistenciais falhas, já 

que são praticadas sem protocolos e conhecimentos, aspectos que ocasionam a ocorrência de 

erros. 

Dessa forma, a partir da apresentação do processo de avaliação das UTIs, percebe-se 

uma deficiência estrutural na realidade analisada, contudo o estudo contém limitações que 

precisam ser destacadas. A primeira é a capacidade de avaliação restrita a apenas uma dimensão 

do processo avaliativo – a estrutura. Com isso, é necessário ampliar essa visão para os processos 

e resultados vigentes da assistência para completar a tríade avaliativa (estrutura-processo-

resultados); e a segunda está relacionada às instituições pesquisadas, que fazem parte, 

exclusivamente, da esfera pública, e não representam, necessariamente, a oferta de serviços em 

terapia intensiva geral. Além disso, estas são localizadas em somente uma região do Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados relacionados aos três elementos estruturais (Instalações da UTI, Terapia 

Medicamentosa e Capacitação de Recursos Humanos) apresentaram uma diversidade de itens 
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fora dos padrões necessários para exercer ações seguras. Isso configura-se como um quadro de 

insegurança na disposição da estrutura das unidades de terapia intensiva avaliadas e reflete 

diretamente na segurança dos pacientes. 

Assim, torna-se imprescindível iniciar ações coletivas voltadas para as correções das 

não adequações e adequações parciais encontradas, que perpassam o seguimento de 

intervenções para auxiliar no combate a eventos indesejáveis, e impeçam, dessa forma, que a 

cascata de erros se propague até o paciente. 

Realça-se a necessidade de explorar possibilidades referentes ao fornecimento de 

material de melhor qualidade, à capacitação adequada de recursos humanos e a melhorias na 

estrutura física, a fim de se combater os fatores inseguros e proporcionar fluidez e segurança 

no cuidado direto ao paciente, que podem ser observados pelas variações de indicadores de SP, 

como o tempo médio de internação, tempo de permanência em Ventilação Mecânica, tempo 

médio de surgimento de UPP e o  nível de conhecimento dos profissionais acerca da SP. 
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5.2 MANUSCRITO 2 - PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE: PERSPECTIVA 

DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Processos de avaliação em saúde: perspectiva do cuidado de enfermagem na segurança 

do paciente2 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar o cuidado de enfermagem em unidade de terapia intensiva na perspectiva 

da segurança do paciente a partir da avaliação em saúde. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

avaliativa em seis Unidades de Terapia Intensiva. A coleta de dados ocorreu de abril a julho de 

2014, com instrumento que contém questões relacionadas à segurança do paciente. A análise 

dos dados deu-se a partir da medida Kappa, observações realizadas pelos avaliadores e literatura 

pertinente à temática. Resultados: Os resultados foram agrupados em três elementos 

representativos: comunicação e identificação; terapia medicamentosa e nutricional; e higiene e 

conforto; que apontaram 23 itens considerados adequados e 50 fora dos padrões necessários 

para uma assistência segura. Conclusão: A segurança do paciente está prejudicada em virtude 

de ações inseguras nos processos de cuidado da enfermagem. Assim, são imprescindíveis 

intervenções imediatas para se efetivar uma cultura de segurança, evitando a negligência em 

relação ao cuidado. 

Descritores: Enfermagem. Terapia Intensiva. Segurança do Paciente. Avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico trouxe consigo melhorias para o cuidado ofertado nos serviços de 

saúde, subsidiado pelo desenvolvimento de novas técnicas e aprimoramento do conhecimento 

científico. Contudo, as condições da assistência prestada continuam a demonstrar, de maneira 

geral, um cenário de precariedade dos serviços ofertados1,2. 

Na busca de soluções e resolutividade desses problemas, surge a avaliação em saúde 

como uma alternativa que auxilia na captação de informações mais precisas sobre a realidade, 

que caminha no sentido de definir estratégias para tornar o cuidado em saúde mais eficaz e 

efetivo 3,4. 

                                                           
2 Artigo produzido a partir da tese de doutorado intitulada “Avaliação do cuidado de enfermagem na perspectiva 

da segurança do paciente em Unidade de Terapia Intensiva na visão dos pacientes, familiares e profissionais”, 

2015, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil. 
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Portanto, a avaliação em saúde potencializa seus esforços na produção de estratégias 

essenciais e na formulação de intervenções capazes de suscitar mudanças reais e 

transformadoras na realidade trabalhada, para eliminar processos burocráticos, incipientes e não 

efetivos, que não alcançam os resultados esperados4,5. 

 Nesse sentido, adentra-se no cenário de práticas seguras em saúde, uma vez que os erros 

e Eventos Adversos (EAs) tornaram-se alvo de grande preocupação pelo impacto trazido ao 

usuário (complicações de ordem biológica, psicológica e social), bem como ao próprio serviço 

(aumento dos custos e gastos desnecessários), o que compromete a Segurança do Paciente (SP). 

Entende-se a SP como as ações voltadas para a diminuição dos riscos de danos 

desnecessários associados à assistência em saúde, para que alcance níveis mínimos e aceitáveis 

de ocorrências iatrogênicas, nos campos da cirurgia, Infecções Relacionadas à Assistência em 

Saúde (IRAS), administração de medicamentos e outras substâncias, risco de quedas, e 

integridade cutânea2,6. 

A crescente preocupação com o cuidado em saúde, em termos de segurança, surge no 

final dos anos de 1980, com a divulgação do relatório “Errar é humano”, do Institute of 

Medicine dos Estados Unidos da América, que identificou sérios prejuízos advindos de práticas 

instauradas em ambientes de internação considerados inseguros, precipitadores de disfunções 

permanentes e morte dos pacientes, e deflagra, então, um alarme em nível mundial com relação 

à SP 2,5. 

Os erros e EAs em saúde tornaram-se alvo de inquietações no cenário mundial, contudo 

os esforços para acabar com os danos provenientes de uma assistência insegura continuam 

insuficientes, e os índices iatrogênicos permanecem alarmantes. Dados da literatura 

demonstram que 10% dos pacientes internados em hospitais sofram EAs evitáveis, e em países 

como a Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru estima-se uma prevalência pontual de 

EAs de 10,5% num total de 11379 pacientes internados7,8.  

No Brasil, uma avaliação da incidência de EAs em hospitais foi estimada em 7,6%, e, 

destes, 67% foram classificados como evitáveis. Portanto, é imprescindível monitorar e avaliar 

os processos de trabalho em saúde para implantar ações que combatam esse quadro5-8,9.  

Ao considerar ambientes de cuidado em saúde destinados à assistência de maior 

complexidade, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a ocorrência de eventos 

indesejáveis eleva-se consideravelmente, uma vez que as condições clínicas limitadas dos 

pacientes e a dependência constante de aparatos tecnológicos exigem maior habilidade e 

conhecimentos científicos específicos do profissional. 
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Portanto, destaca-se que a melhoria permanente da qualidade desses serviços deve ser 

elaborada com uma base sólida de evidências reconhecidas no campo científico, com normas, 

rotinas e/ou protocolos que auxiliem na implantação de processos de trabalhos eficientes, para 

evitar situações em que condições empíricas permeiem as atividades desses profissionais, 

configurando-se em ações discordantes e descontínuas entre si, que elevem a possibilidade de 

ocorrências de erros8. 

Assim, a temática da segurança do paciente na UTI demonstra-se relevante, pois precisa 

ser pensada como um campo de grandes probabilidades de atuação, uma vez que esses espaços 

continuam a apresentar sinais de eventos adversos e consequentes danos aos pacientes. Nessa 

perspectiva, o cuidado pode ser avaliado, repensado e rediscutido em termos de atuação 

profissional para alcançar impactos positivos na qualidade da assistência ofertada. 

A realização deste estudo se justifica pela capacidade de contribuir para a avaliação do 

cuidado em enfermagem e elaboração de estratégias que possam minimizar os altos índices de 

EAs presentes nesses ambientes.  

Este estudo rege-se pela seguinte questão norteadora: Como a segurança do paciente 

está imbricada no cuidado em enfermagem em UTI? Assim, teve como objetivo analisar o 

cuidado de enfermagem em UTI na perspectiva da segurança do paciente a partir da avaliação 

em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracteriza-se como uma pesquisa de avaliação com a finalidade de emissão de 

julgamento ou juízo de valor sobre um determinado sistema, ação individual ou coletiva, a partir 

de um conhecimento que seja reconhecido pela comunidade científica, capaz de fornecer 

informações válidas e que servirá como fator orientador de decisão para a busca de melhorias 

10 

O cuidado de enfermagem em UTI, na perspectiva da segurança do paciente, com foco 

no pilar dos “processos” da avaliação em saúde, direcionou o desenvolvimento deste trabalho 

nos hospitais públicos da Região Metropolitana de Natal/RN, Brasil. Esses estabelecimentos 

somam um quantitativo de seis UTIs, distribuídas em cinco hospitais. 

O processo de avaliação aconteceu in loco, no período de abril a julho de 2014, com a 

utilização de instrumento que contém 97 itens relacionados à segurança do paciente; destes, 73 
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itens estão direcionados para analisar o elemento “processo” no cuidado de enfermagem e na 

segurança do paciente11. 

Assim, ao avaliar o cuidado de enfermagem nas seis UTIs, considera-se a união destas 

realidades como uma representação comum da RMN, onde a classificação de um item em 

adequado, parcialmente adequado e não adequado foi realizada a partir da maior frequência 

desta característica entre as UTIs. 

Os 73 itens foram agrupados em três elementos representativos das áreas da SP: 

“Comunicação e Identificação”, “Higiene e Conforto” e “Terapia Medicamentosa e 

Nutricional”. 

A observação não participante foi o método de coleta utilizado para a captação das 

informações e preenchimento do instrumento, realizada por dois avaliadores, previamente 

treinados, denominados neste estudo de JUÍZES I e II. Neste procedimento, cada item era 

julgado de acordo com as três classificações possíveis: adequado, parcialmente adequado e não 

adequado.  

O instrumento em questão possuía um espaço destinado para inserir observações 

relativas às inconformidades, que elucidam os motivos que levaram aqueles itens a serem 

caracterizados como parcialmente adequados e não adequados. 

O preenchimento do instrumento pelos juízes ocorreu no mesmo período de tempo e 

local, para que as respostas provenientes estivessem relacionadas ao mesmo ambiente 

observado. Uma vez necessária a coexistência de dois juízes no mesmo espaço e tempo, 

procurou-se evitar o contato e a troca de informações entre eles, o que poderia gerar tendências 

influenciadoras em suas respostas. 

A medida de Kappa com base no número de respostas concordantes entre os avaliadores 

gerou um índice de concordância entre eles, que foi utilizado para a análise dos dados. Ressalta-

se que o intervalo de confiança foi de 95%, e os cálculos foram realizados no sítio de Internet 

do Laboratório de Epidemiologia e Estatística (LEE)12 (Laboratório de Epidemiologia 

Estatística, 2007). 

Em ressalva à discussão sobre o uso da medida de Kappa, aponta-se para o foco desta 

ser a concordância dos avaliadores em relação à resposta ao item ou unidade avaliada, e 

determinar a confiança nos achados da pesquisa, em que, quanto maior for o seu valor, maior 

será a certeza em relação à resposta escolhida. 

Os valores de Kappa também foram classificados a partir da avaliação do seu nível, que 

considera os seguintes intervalos: 0,80-1,00 (concordância quase perfeita), 0,60-0,79 
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(concordância substancial), 0,40-0,59 (concordância moderada), 0,20-0,39 (concordância 

fraca) e 0-0,19 (concordância pobre), nos quais os dois primeiros intervalos são compreendidos 

como os melhores níveis de concordância para a pesquisa. 

Para a análise da qualidade do cuidado, foram utilizadas as classificações descritas, as 

observações deixadas pelos juízes advindas do processo de imersão e o cruzamento das 

informações obtidas com a literatura pertinente à temática. 

O estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), pelo Parecer Consubstanciado n. 461.246, de 

1º de novembro de 2013, sob o CAAE n. 19586813.2.0000.5537. 

 

RESULTADOS 

 

Durante a aplicação do instrumento, 73 itens (100%) captaram o desenvolvimento do 

cuidado de enfermagem a partir do eixo dos “processos” trazidos pela avaliação em saúde e 

foram agrupados da seguinte forma: “Comunicação e Identificação” – 13 itens (17,8%); 

“Terapia Medicamentosa e Nutricional” – 27 itens (36,98%); e “Higiene e Conforto” – 33 itens 

(45,2%). 

Assim, dos 73 itens avaliados (100%), 23 (31,5%) foram considerados adequados e 50 

(68,4%), fora dos padrões necessários para uma assistência segura. Destes, 29 (39,7%) foram 

classificados como parcialmente adequados e 21 (28,7%) como não adequados.   

Esses resultados estão apresentados em quadros a partir de cada elemento 

representativo, bem como as possíveis classificações (adequado, parcialmente adequado e não 

adequado), e contêm sua respectiva análise em termos de concordância entre os juízes, ao gerar 

valores de Kappa (K).  

Com relação ao elemento representativo “Comunicação e Identificação”, citado no 

Quadro 01, de seus 13 itens, apenas um (7,69%), aquele referente à identificação de alergias, 

foi considerado adequado; enquanto nove (69,2%), relacionados à comunicação entre equipe e 

pacientes, qualidade dos registros, prescrições e identificação dos pacientes, foram classificados 

como parcialmente adequados; e três (23,07%) apontaram serem não adequados, indicando a 

falha na comunicação sobre eventos de quedas, utilização da SAE e uso de abreviaturas. 

Quanto à concordância entre os juízes, os valores de Kappa para a classificação 

adequada foram de 0,389 (concordância fraca); parcialmente adequado, de 0,708 (concordância 

substancial); e não adequado, de 0,452 (concordância moderada). 
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Classificação K Elemento representativo 

Comunicação e identificação 

Adequado 0,389 - As prescrições destacam as situações de alergias. 

Parcialmente 

adequado 

0,708 - Existe comunicação entre a equipe de enfermagem e paciente, porém o 

processo contém falhas; 

- Os registros de enfermagem estão incompletos e não contêm itens 

importantes para a identificação do profissional, do paciente, dos cuidados 

realizados e das observações clínicas; 

- Existe a utilização de prescrições digitadas e/ou eletrônicas, porém as 

alterações feitas manualmente não possuem letra legível e, além disso, 

contam com uso de abreviaturas; sem informações completas, como 

identificações da instituição, setor, o nome do hospital, nome completo do 

paciente, número do prontuário ou registro do atendimento, leito, serviço, 

enfermaria/apartamento, data, e andar/ala; 

- A dupla identificação do paciente antes de qualquer procedimento, 

principalmente na terapia medicamentosa, nem sempre é realizada. 

Não 

adequado 

0,452 - Não existe comunicação ou registro no prontuário sobre o surgimento de 

risco de queda; 

- A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) não está 

implantada; 

- O uso de abreviaturas sem padronização é comum. 

Quadro 01 – Avaliação dos processos envolvidos na comunicação e identificação das Unidades de 

Terapia Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal/ RN, 2015 

 

No elemento representativo “Terapia Medicamentosa e nutricional”, de seus 27 itens, 

15 (55,55%) foram considerados adequados, e constituem os cuidados com curativos, 

localização de cateteres, hemotransfusão e terapia nutricional; cinco (18,51%) apresentaram-se 

parcialmente adequados, os quais se relacionam às fases da administração de medicamentos, 

infusão de plaquetas e desinfecção da pele; e sete (29,92%) encontraram-se como não 

adequados, isso indicando deficiências quanto aos cuidados com acessos para injeção EV, 

infusão de concentrados de hemácias e curativos de inserção e cateteres, conforme descrição 

no Quadro 02. 

Ao se tratar de níveis de concordância, a classificação adequada obteve Kappa de 0,446, 

com concordância moderada; a parcialmente adequada, com valor de 0,266, que significa uma 

concordância fraca; e não adequada com Kappa de 0,479, concordância moderada. 
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Classificação K Elemento representativo 

Terapia medicamentosa e nutricional 

Adequado 0,446 - Encontram-se de acordo com a normatização o período de realização de 

curativos e o local de inserção de cateteres; 

- A hemotransfusão de crioprecipitados é controlada a partir do tempo, 

temperatura, via de administração, permeabilidade do cateter, seguida de 

aferição de sinais vitais, transfusão imediata após o descongelamento, uso de 

solução salina após o final da transfusão; 

- As situações de reação adversa de hemotransfusão são manejadas com a 

interrupção do procedimento; 

- Ocorre a utilização dos nove certos na administração dos medicamentos; 

- Durante a terapia nutricional enteral e parenteral, foram observadas a troca 

e a limpeza dos equipos e a verificação do posicionamento correto da sonda 

nasogástrica/nasoenteral; 

Parcialmente 

adequado 

0,266 - Não foi observada a desinfecção da pele com antissépticos à base de álcool 

antes da inserção de cateteres intravasculares por 30 segundos; 

- Há falhas nas fases de administração de medicamentos: checagem imprópria 

no momento do recebimento pela enfermagem e no preparo de medicação de 

elevada concentração; 

- Em algumas situações, o tempo de infusão de concentrados de plaquetas e 

plasma é superior ao preconizado. 

Não 

adequado 

0,479 - O tempo de infusão de concentrado de hemácias em pacientes não está de 

acordo com o preconizado; 

- Os acessos para injeção intravenosa, como torneiras de três vias de cateter 

intravascular periférico, não eram submetidos ao processo de desinfecção; 

- Não foi observada a lavagem do acesso venoso (flush) como forma de 

manter a permeabilidade; 

- Não foram observadas a inspeção e a palpação diária do local de inserção 

do cateter central com curativo transparente; 

- Não foi observada a substituição dos curativos transparentes a cada sete 

dias. 

Quadro 02 – Avaliação dos processos envolvidos na terapia medicamentosa e nutricional das Unidades 

de Terapia Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal/ RN, 2015 

 

O elemento representativo Higiene e Conforto, dos seus 35 itens, sete (20%) foram 

classificados como adequados, referentes à higiene corporal, cuidados com drenos, ostomias, 

bolsas coletoras e sonda vesical de demora (SVD), precaução de contato; 16 (45,7%), como 

parcialmente adequados, ao enfocarem a reavaliação do risco de desenvolvimento de Úlcera 
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por Pressão (UPP), higienização das mãos, cuidados com inaladores e nebulizadores, contato 

com sangue e líquidos; e 12 (34,28%), não adequados, descritos nestes o uso de escalas (Braden 

e Morse), interação com visitantes (familiares), higienização das mãos,  uso de luvas e ambiente 

facilitador, como descrito no Quadro 03. 

Em relação à concordância, a classificação “adequado” apresentou o valor de Kappa de 

0,494 (concordância moderada), enquanto que aquelas categorizadas como parcialmente 

adequado, 0,294 (concordância fraca), e não adequado, 0,495 (concordância moderada). 
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Classificação K Elemento representativo 

Higiene e conforto 

Adequado 0,494 - O paciente recebe, continuamente, cuidados de higiene corporal; 

- É realizada a renovação do curativo de traqueostomia e drenos de Penrose; 

- Foram observados o posicionamento, a fixação, o enchimento e a 

manutenção de dreno de porta-vácuo, ostomias e bolsas coletoras e Sonda 

Vesical de Demora (SVD); 

- Os profissionais utilizam de forma correta as luvas como forma de 

precaução de contato de um paciente para o outro. 

Parcialmente 

adequado 

0,294 - Existe uma reavaliação de rotina do risco de desenvolvimento de úlcera 

por pressão (UPP), contudo não acontece de forma sistematizada; 

- A redistribuição de pressão em proeminências ósseas nem sempre é 

realizada com objetos e dispositivos específicos; 

- Os inaladores e nebulizadores não eram instalados, manuseados e trocados 

adequadamente; 

- O processo de higienização das mãos para a realização de procedimentos 

existe, porém não segue padrões estabelecidos; 

- A troca de luvas e outros materiais entre sítios (contaminados ou não) nem 

sempre é respeitada;  

- O contato com sangue e líquidos nem sempre é realizado com a proteção 

de luvas; 

- A antissepsia da pele com álcool a 0.7%, de acordo com a normatização, 

não é respeitada. 

Não 

adequado 

0,495 - Não existe utilização da escala de Braden ou outra forma de avaliação do 

risco para a úlcera por pressão (UPP) na admissão; 

 - Não há reposicionamento de decúbito a cada duas horas; 

- Não foram detectados processos de avaliação e identificação do risco de 

queda, utilizando escalas; 

- Os visitantes não lavam as mãos em pia exclusiva nem utilizam os 

equipamentos de proteção individual (EPIs); 

- A prévia higienização das mãos antes e após qualquer contato com 

superfícies próximas do paciente não é efetivada; 

- A higiene antisséptica das mãos com água e antisséptico degermante não 

é realizada na duração mínima de 40 a 60 segundos; 

- O ambiente não facilita a sensibilização dos profissionais referente à SP; 

- O contato com superfícies e materiais durante o uso de luvas não é evitado. 

Quadro 03 – Avaliação dos processos envolvidos no elemento Higiene e Conforto do paciente das 

Unidades de Terapia Intensiva/adulto da região metropolitana de Natal/ RN, 2015 
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DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de otimizar a apresentação da discussão para permitir uma compreensão 

e aproximação com outros estudos referentes à temática, os resultados obtidos foram 

organizados sequencialmente, de acordo com os elementos representativos de cada quadro.  

 

COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 

Os processos que representam a comunicação e a identificação, compostos pelos itens 

que discutem os registros, as prescrições, a SAE e a identificação do paciente, foram, em sua 

maioria, considerados como não adequados, uma vez que não atenderam aos padrões 

necessários para o desenvolvimento de práticas seguras no ambiente de terapia intensiva, com 

lacunas que levam a prática profissional a uma iminência de eventos indesejáveis constantes 

que podem gerar prejuízos ao paciente. 

No que concerne à questão dos registros, os juízes observaram que as prescrições eram 

digitadas, porém, alterações  eram realizadas de forma manuscrita, com letras diferentes, nem 

sempre legíveis, e com o uso de abreviaturas não regulamentadas. Além disso, foi verificado 

que os registros de enfermagem estavam insuficientes, com informações incompletas para a 

comunicação e a continuidade da assistência. 

Dessa forma, observa-se que o processo de comunicação torna-se falho, uma vez que 

implementações de ações assistenciais dependem, diretamente, da coerência, coesão e 

completude dos registros para auxiliar na tomada de decisão. Estudos13,14 de avaliação dos 

registros de enfermagem mostram resultados semelhantes ao descreverem que há 

incompletudes e incoerências relacionadas às informações importantes e que isso põe em risco 

a continuidade do cuidado. 

Portanto, a situação de registros mal elaborados aponta para uma assistência 

negligenciada, com elevada probabilidade de incidentes provocarem danos aos pacientes, em 

virtude da falta de fidedignidade nas informações, o que dificulta o conhecimento acurado dos 

sinais e sintomas e a análise da evolução do paciente, pois impede a detecção precoce de 

intercorrências13,14. 

Quanto à SAE, os padrões15 estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) não estavam presentes nos processos de trabalho das equipes de enfermagem 

avaliadas, levando a lacunas no cuidado ofertado, representadas pela falta da avaliação dos seus 
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resultados, ausência de um exame físico detalhado e de seu registro, além da ausência de 

prescrição de enfermagem.  

É necessário entender a SAE como um processo essencial que possibilita um cuidar 

consciente e determinante na segurança e na prestação de cuidados. A partir dos achados 

referentes à avaliação das UTIs, percebe-se que a SAE se encontrava insuficiente para alcançar 

resultados satisfatórios e, em consonância com esta, uma pesquisa16 sobre a qualidade dos 

registros concluiu que a enfermagem continua limitada quanto ao processo de sistematização 

do cuidado, pois negligencia suas ações assistenciais e o registro dessas.  

Com relação à identificação do paciente, nas UTIs avaliadas não se seguia um roteiro 

padronizado para a identificação correta do paciente no momento dos cuidados, o que levava à 

possibilidade de troca de paciente ao realizar procedimentos cirúrgicos de pequeno e grande 

porte e registros incorretos, referentes à solicitação de exames e hemocomponentes e/ou terapia 

medicamentosa. 

Dessa forma, é valido ressaltar que a realidade estudada configura um quadro propício 

para incidentes indesejáveis, já que esses têm início com as ações falhas de identificação, e a 

realização de qualquer procedimento deve primá-la. Portanto, um processo de identificação 

incipiente aumenta o espectro de ocorrência de outros EAs, pois facilita o registro incorreto, 

administração de drogas erradas, procedimentos cirúrgicos inadequados e diagnósticos 

confusos17,18. 

Outro ponto de discussão está na comunicação entre a equipe de enfermagem, pacientes 

e familiares, a qual, apesar de ocorrer, continha falhas que, em determinadas situações, se 

consolidavam em ações mecânicas, como realizações de procedimentos e atos informativos 

diretos e não questionáveis. Contudo, um estudo19 sobre comunicação no cuidado em saúde 

enfatiza a importância de melhorar o processo comunicativo e relata ser essencial o 

desenvolvimento das relações humanas a partir de escuta qualificada, olhar ampliado e 

sensibilidade apurada, transformando-se em uma habilidade profissional para reconhecer 

condições, situações e percepções que podem evitar a ocorrência de EA. 

 

TERAPIA MEDICAMENTOSA E NUTRICIONAL 

 

Na avaliação da terapia medicamentosa e nutricional, foram detectadas diversas 

situações que comprometiam o cuidado de enfermagem, as quais abrangeram a prescrição de 

medicamentos, recebimento e administração destes, bem como a manutenção de dispositivos 
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utilizados para este fim, configurando-se uma problemática multifatorial que requer atenção 

nas várias fases constituintes do processo. 

Quanto à administração de medicamentos, perceberam-se inadequações na checagem 

deste material pela enfermagem, pois, em diversas situações, esse procedimento acontecia 

somente durante o preparo e a administração dos fármacos, o que excluía o momento de 

recebimento destes como uma ocasião passível de verificação, aspecto que ocasionava 

situações como a falta do medicamento no horário prescrito e, consequentemente, atraso na 

administração da dose. 

No preparo da medicação de elevada concentração, a ação não era uniformizada e cada 

profissional realizava esse processo de acordo com sua compreensão e conhecimento prévio da 

prática, o que pode levar ao preparo incorreto de doses e à utilização de medicamentos não 

prescritos, já que as ações envolvidas não respeitam uma padronização necessária.  

Sobre esse aspecto, autores3-13-15 discutem o sistema de medicação como um processo 

complexo, multifatorial e multidisciplinar, em que é necessário uniformizar as ações como 

forma de diminuir a probabilidade de acontecerem eventos adversos. E, assim, as instituições 

devem instigar a implantação de mecanismos de defesa, como dupla checagem, dupla 

identificação dos pacientes, protocolos e diretrizes de drogas especiais. 

Outro fator de preocupação apresentava-se no manejo dos materiais utilizados, em que 

as observações dos juízes descreveram que, no cuidado com os cateteres, a substituição deste 

tipo de material, em determinadas situações, acontecia apenas em caso de obstrução ou flebite. 

Além disso, não acontecia a desinfecção da pele antes da inserção de cateteres intravasculares, 

e a inspeção e a palpação diária do local de inserção eram inexistentes. 

Além dos dispositivos intravasculares, outros – como sondas vesicais, sondas 

nasogástricas e nasoenterais – não apresentaram um posicionamento correto, o que pode causar 

lesões nos locais de inserção (meato uretral, lateral de narina). A manutenção desses, por sua 

vez, era inadequada, pois não havia uma lavagem das sondas destinadas à nutrição enteral e à 

limpeza e esvaziamento dos coletores de diurese. 

 Portanto, a falha na inserção de dispositivos e a manutenção indevida destes levam à 

ocorrência de obstrução de sondas e cateteres, à saída acidental do sítio de inserção, à ocorrência 

de flebite e a infiltrações vasculares, colocando em risco a segurança do paciente. Estudos 3-13,14 

corroboram com a avaliação realizada, ao citarem que o manuseio incorreto de artefatos 

terapêuticos e diagnósticos pode causar sérios prejuízos para a continuidade da assistência, 
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contribuindo para o aumento das IRAS e outras lesões nos sistemas respiratório, vascular, 

genitourinário e/ou gastrointestinal. 

Com relação à infusão de hemocomponentes, os juízes descreveram práticas 

incompatíveis com uma administração segura, pois em algumas situações não houve o uso de 

via exclusiva para hemocomponentes, e o tempo para a administração destes ultrapassou o 

preconizado. 

Além disso, não foi observado o uso de solução salina após a transfusão, e o manejo de 

EA era incoerente, pois, em muitas situações, os profissionais não interrompiam o processo de 

infusão e aguardavam a finalização desta, mantendo a atenção no paciente. 

Dessa forma, o paciente fica exposto a uma diversidade de ações iatrogênicas que 

necessitam de intervenções urgentes, podem provocar resultados inesperados, elevam o tempo 

de internação do paciente ou podem até levar a óbito. Do mesmo modo, uma pesquisa19 sobre 

boas práticas de cuidados com hemocomponentes chama a atenção para ações concretas de 

combate a práticas desordenadas e sem critérios científicos, a partir de instrumentos diretivos e 

educação continuada que contemplem cuidados no período pré, trans e pós-transfusional, na 

perspectiva de otimizar as práticas e evitar procedimentos inseguros. 

 

HIGIENE E CONFORTO DO PACIENTE 

 

Para os itens que compunham o elemento “Higiene e conforto do paciente”, abordaram-

se eventos relacionados a quedas, alterações cutâneas e precauções-padrão como higiene das 

mãos e uso de luvas. Estes se apresentaram inapropriados para desenvolver uma assistência 

segura aos pacientes das UTIs, pois não foi observado o seguimento de normas, escalas de 

padrões reconhecidos ou protocolos institucionais. 

 Ao analisar o risco de quedas, foi observado que, nas UTIs, não havia processos de 

avaliação e identificação com parâmetros validados. Esse tipo de prática inviabiliza atuar na 

prevenção do evento e resulta na precipitação desse, o que pode complicar o quadro clínico do 

paciente.  

Dessa forma, estudo18 aponta para necessidade de evitar as quedas como uma das 

prioridades na SP, uma vez que se evidencia um aumento na incidência desses eventos. De tal 

modo, deve ser enfatizado o uso de protocolos e diretrizes no controle e monitoramento focado 

na redução desses índices.  
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As alterações cutâneas com surgimento da úlcera por pressão também foram abordadas 

na avaliação das UTIs e mostraram que a forma de avaliação por parte dos profissionais de 

enfermagem, nesse quesito, não era sistematizada e continha informações incipientes para o 

planejamento de ações eficazes, pois essas aconteciam apenas durante o banho do paciente, em 

curto espaço de tempo, ao limitarem-se às áreas de lesões já instaladas.  

Ademais, as ações ligadas ao posicionamento de decúbito não obedeciam ao tempo 

mínimo de duas horas por posição (decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito 

dorsal) e, assim, o paciente se mantinha em uma única posição por longos períodos, sem 

redistribuição adequada de pressão, o que leva ao aumento da intensidade de pressão em 

determinadas regiões do corpo.  

Portanto, os pacientes ficavam expostos ao aparecimento de UPP, que, por sua vez, 

predispõe a um maior risco de infecção e de tempo de internação, além de menos conforto. 

Dessa forma, estudos2-20,21 guardam similaridade com a avaliação das UTIs ao demonstrarem 

que a UPP interfere, diretamente, no bem-estar do paciente, pois traz consequências para o 

prognóstico e evolução deste, ao comprometer seu tempo de permanência e impactar nos custos 

de internação. 

Assim, o cuidado com as alterações cutâneas deve ser respeitado, para evitar a 

negligência assistencial a partir de uma avaliação correta e detalhada, que utilize métodos e 

diretrizes científicos, com objetivo de prevenir o aparecimento de úlceras e possibilite um 

prognóstico livre de outras intercorrências, como infecções e aumento do tempo de 

internação20,21 . 

Quanto à higienização das mãos e ao uso de luvas, percebeu-se a falta de padronização 

de acordo com normas estabelecidas22, pois não se encontraram cuidados apropriados no 

momento de realizar procedimentos no contato com fluidos corpóreos e superfícies 

contaminadas. 

Estudos23,24  demonstram que, apesar das evidências sobre a importância de precauções 

no controle de IRAS, a adesão a esta prática ainda é incipiente e configura-se um quadro de 

insegurança que pode contribuir para a ocorrência de falhas no processo de cuidar. 

Uma assistência regulada por ações impróprias a um ambiente seguro compromete toda 

a complexidade do cuidado, influenciando nas demais atividades dos profissionais de 

enfermagem; portanto, faz-se necessário melhorar a prática com a utilização de precauções 

padrão indispensáveis à manutenção de um ambiente limpo e seguro. 
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Com relação às limitações deste estudo, pode-se citar um direcionamento para uma 

única dimensão da avaliação em saúde, ou seja, os processos. No que se refere aos locais de 

pesquisa, as instituições fazem parte, exclusivamente, da esfera pública, excluindo uma área 

passível de informações importantes sobre a realidade estudada. E, por fim, houve uma restrição 

dos processos a uma única área profissional: a enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise do cuidado de enfermagem e da segurança do paciente por meio dos 

processos, destaca-se que as classificações “adequado” e “não adequado” prevaleceram. 

Portanto, conclui-se que as características resultantes da avaliação demonstram que a segurança 

do paciente nas UTIs avaliadas estava prejudicada. 

As ações inseguras nos processos de cuidado potencializam o risco à segurança do 

paciente, como precipitação de quedas, erros na administração de medicamentos, dificuldades 

de comunicação e continuidade da assistência, o que causa prejuízo às condições clínicas dos 

pacientes e podendo levar a quadros de agravamento de seu estado. 

Além disso, as instituições também sofrem com a persistência dessa situação, pois, com 

o tempo prolongado e desnecessário das internações, prejudicam o sistema de saúde com a 

diminuição da oferta de leitos disponíveis, sobrecarregando a rede hospitalar e aumentando os 

custos com materiais e medicamentos para a correção dessas iatrogenias. 

Dessa forma, são imprescindíveis intervenções que foquem no aprimoramento técnico-

científico, na simplificação dos processos e na incorporação destes na prática cotidiana, pois, 

sem o norteamento científico adequado e a sensibilização para uma cultura de segurança, os 

profissionais manterão processos de trabalhos incipientes, com negligência na qualidade no 

cuidado. 

Assim, a SP pode ser estudada a partir de outros espectros do cuidado em saúde, com 

ampliação para áreas não exploradas, como outros campos da avaliação (estrutura e resultados), 

inclusão de setores privados e de outras áreas profissionais da saúde, para garantir maiores 

informações e ampliar essa visão relativa ao cuidado dispensado aos pacientes nas UTIs. 

Portanto, as implicações demonstram necessidade de alinhar os processos da 

enfermagem a uma assistência segura, com foco na prevenção de eventos como quedas, erros 

na administração de medicamentos, comunicação eficiente. 
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 Para tanto recomenda-se que os processos de trabalhos dos profissionais de 

enfermagem sejam repensados e reestruturados com a correção das inadequações e implantação 

de protocolos de avaliação de predisposição para quedas, análise cutânea e desenvolvimento de 

UPP, atividades de precauções padrão e orientações para o manuseio correto de materiais. 
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5.3 MANUSCRITO 3 - SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA: PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, FAMILIARES 

E PACIENTES  

 

Segurança do Paciente em Unidades de Terapia Intensiva: percepção de profissionais de 

enfermagem, familiares e pacientes * 

Patient Safety in Intensive Care Units: Perception of nursing professionals, family 

members and patients 

Seguridad Unidades de Cuidados Intensivos de Pacientes: Percepciónn de 

losprofesionales de enfermería, los familiares y los pacientes 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar a segurança do paciente a partir das percepções de profissionais, pacientes 

e familiares. Método: Estudo com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado no período 

de abril a julho de 2014, com 139 participantes, por meio de entrevista semiestruturada. A 

Interpretação dos dados deu-se pela Classificação Hierárquica Descendente e análise de 

Similitude. Resultados: O corpus textual analisado resultou em seis classes: a Unidade de 

Terapia Intensiva como um local seguro, fatores de segurança na Unidade de Terapia Intensiva, 

Interdependência entre profissionais, ações necessárias para segurança do paciente, ações 

efetivamente realizadas para segurança do paciente, e o ambiente como fator dificultador. Estas 

apontam para a segurança nas Unidades de Terapia Intensiva, contudo alguns problemas foram 

identificados nas estruturas, processos de trabalhos e na comunicação entre profissionais, 

pacientes e familiares. Conclusão: Apesar da percepção de segurança apontada pelos 

participantes, os cuidados de enfermagem ainda se mantêm distantes dos pressupostos da 

segurança do paciente, pois há deficiências passíveis de melhorias que impedem a 

concretização de práticas seguras. 

Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Terapia intensiva. Segurança do 

Paciente. 

  

ABSTRACT  

Objective: Analyze patient safety from the perceptions of professionals, patients and families 

Methods: Study with quantitative and qualitative approach, carried out from April to July 2014 

with 139 participants through semi-structured interviews. The Data Interpretation was by to 

Descending Hierarchical Classification and similarity analysis. Results: The textual corpus, 

analyzed resulted in six classes: The Unit Intensive Care as a safe place, Safety factors in the 

Unit Intensive Care, Interdependence between professionals, necessary actions for patient 

                                                           
*Artigo produzido a partir da tese de doutorado intitulada “Avaliação do cuidado de enfermagem na perspectiva 

da segurança do paciente em Unidade de Terapia Intensiva na visão dos pacientes, familiares e profissionais”, 

defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN, Natal/RN, Brasil, 2015. 
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safety, actions really realized for patient safety,  the ambient as a problem for safety. Like this 

demonstrate the safety in the Unit Intensive Care, but with some problems  identified in the 

structures, work processes and communication between professionals patients and 

families.Conclusion: Despite the perception of safety identified by participants, the nursing 

care still keep away from of assumptions the patient safety, as there are deficiencies that prevent 

the establishment of safe practices. 

Keywords:Nursing. Nursing care. Intensive Care. PatientSafety. 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la seguridade del paciente a partir de las percepciones de los profesionales, 

los pacientes y sus familias.Método: Estudio con enfoque cuantitativo y cualitativo, llevado a 

cabo entre abril y julio de 2014, con 139 participantes a través de entrevistas semi-estructuradas. 

La interpretación de datos por el Hierarchical Clasificación descendente y el análisis de 

similaridad.Resultados: El corpus textual analizados resultaron en seis clases: La Unida de 

Cuidados Intensivos como  lugar seguro, factores seguridade em la Unida de Cuidados 

Intensivos, la interdependencia entre los profesionales, las acciones necesarias para la 

seguridade del paciente, las acciones efectivamente realizadas para la seguridad de los 

pacientes, y el ambiente como um factor de complicación. Estos demuestran la seguridade em 

la Unida de Cuidados Intensivos, pero algunos problemas han sido identificados em las 

estructuras, los procesos de trabajo y la comunicación entre los profesionales de los pacientes 

y las familias.Conclusión: Apesar de la percepción de seguridade se ñalado por los 

participantes, la atención de enfermeira toda vía mantiene lejos de la seguridad de los pacientes 

de supuestos, ya que hay deficiências mejoras in susceptible que impidenel establecimiento de 

prácticas seguras. 

Palabras clave:Enfermería. Cuidados de enfermería. Cuidados intensivos. Seguridaddel 

Paciente 
 

INTRODUÇÃO  

A evolução do conhecimento técnico-científico trouxe progressos ao cuidado dos 

pacientes que necessitam de assistência para a manutenção e/ou restabelecimento de suas 

condições de saúde. Porém, esses avanços não atingem de forma contundente a realidade dos 

serviços, que ainda mantêm uma assistência deficiente e repleta de problemas, que influencia 

diretamente na qualidade dos serviços ofertados(1-2). 

Faz-se necessário que soluções para esta situação sejam pensadas, a fim de elucidar os 

motivos pelos quais essa dicotomia entre evolução do conhecimento e as condições incipientes 

de saúde ainda persistem. Assim, a avaliação em saúde vem propor uma alternativa 

metodológica a partir de estratégias que produzam informações mais precisas sobre a realidade, 

com o objetivo de fundamentar ações intervencionistas mais eficazes e efetivas(3-4). 

A avaliação em saúde aponta em seus pilares a tríade estrutura-processo-resultado: a 

“estrutura” representada pelos espaços físicos e materiais disponíveis; o “processo” pelas ações 
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de cuidado profissional e usuários; e, como “resultado”, os efeitos do cuidado sobre a saúde da 

população(4).  

Na perspectiva de avaliar para alcançar uma qualidade no cuidado em saúde, 

direciona-se para o desenvolvimento de práticas seguras, temática que ganha destaque na 

atualidade, uma vez que os eventos adversos (EAs) comprometem a Segurança do Paciente 

(SP) e elevam os números de morbimortalidade, além do aumento dos custos para as unidades 

assistenciais. 

A Segurança do Paciente é definida como a redução a um mínimo aceitável dos riscos 

e danos desnecessários associados à assistência em saúde, movimento que iniciou na década de 

90, após a publicação de relatório do Institute of Medicine dos Estados Unidos da América 

(EUA), que revelou a situação crítica de assistência à saúde(2). 

Os EAs em saúde são alvo de preocupação e inquietações no cenário mundial, pois 

apresentam números alarmantes (um em cada dez pacientes) de acontecimentos relacionados 

aos erros e suas consequências, com índices iatrogênicos altos que levam pacientes a situações 

limitadoras ou mesmo ao óbito, o que tornou necessário instituir ações de nível mundial que 

visem combater e diminuir a incidência desses eventos(3,5-6). 

Considerando ambientes de cuidado em saúde nos quais predomina uma maior 

complexidade assistencial, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), percebem-se 

características relevantes em relação à segurança no cuidado, como as condições clínicas em 

que se encontram esses pacientes, e a necessidade de uso de aparatos tecnológicos que requerem 

um conhecimento científico adequado para o desenvolvimento das atividades de forma segura. 

A temática da SP na UTI torna-se um campo de grandes probabilidades de atuação, 

uma vez que as condições inerentes ao setor influenciam diretamente no cuidado ofertado, pois 

aumentam os riscos a que os pacientes estão expostos. Assim, ante esse quadro, o processo de 

cuidar necessita ser avaliado e repensado para aprimoramento da assistência(3). 

Para tanto, destaca-se que a melhoria permanente da qualidade destes serviços deve 

ser elaborada com base no campo científico, e em processos de trabalho eficientes, porém não 

devem limitar-se à esfera de quem assiste o paciente, os horizontes precisam ser ampliados, 

uma vez que o processo de cuidar não é uma relação entre um executor e um objeto, e sim um 

diálogo vivo entre alguém que cuida e outro que é cuidado(6-7). 

Neste ponto, remete-se ao envolvimento e participação tanto dos profissionais quanto 

dos pacientes e familiares no processo de cuidar, para estabelecer uma comunicação efetiva 
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entre os sujeitos, que mantenha uma proximidade entre os indivíduos implicados no cuidado(6-

8).  

Portanto, a avaliação em saúde, na busca de respostas para melhorar a qualidade da 

assistência, entende que esta é ofertada a partir de condições complexas e diversificadas, 

constituída além do uso de tecnologias e de condições humanas, que necessariamente 

influenciam na segurança das ações de saúde, e representam os resultados da assistência, 

observados na satisfação daqueles implicados no cuidado (profissionais, familiares e 

pacientes)(9). 

Dessa forma, avaliar os “resultados” do cuidado de enfermagem e da segurança da 

assistência, a partir dos profissionais, pacientes e familiares, oferece possibilidades inovadoras, 

pois proporciona informações a partir da visão daqueles envolvidos diretamente no processo de 

cuidar, ao superar condições e situações vistas apenas por um ângulo. 

Este estudo regeu-se pela questão norteadora: Como a segurança do paciente no 

cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva é compreendida?  Assim, o estudo 

teve como objetivo analisar a segurança do paciente a partir das percepções dos profissionais, 

pacientes e familiares. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de estudo com abordagem quantitativa e qualitativa. O desenvolvimento deste 

trabalho deu-se nos hospitais públicos da região metropolitana de uma capital do Nordeste do 

Brasil, em que a clientela é totalmente usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), e ocorreu 

especificamente nas Unidades Terapia Intensiva (UTIs). 

O processo de coleta de dados aconteceu no período de abril a julho de 2014, a partir 

da realização de entrevista semiestruturada contendo perguntas direcionadas à temática da 

segurança do paciente, com questões elucidativas sobre a opinião acerca da segurança na UTI. 

Dessa forma, para os pacientes e familiares as perguntas foram: Você considera a UTI 

em que você ou seu familiar esteve/está internado um ambiente seguro? Explique. Descreva o 

momento que você se sentiu mais seguro e o menos seguro durante sua internação ou do seu 

familiar. Com relação aos profissionais, os questionamentos foram: O que você faz para garantir 

a segurança do paciente? Você considera suas ações/procedimentos seguros? Por quê? 

Foram entrevistados 139 participantes e, destes, 80 eram profissionais de enfermagem, 

38, familiares e 21, pacientes. Como critérios de inclusão, para os profissionais de enfermagem, 
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tem-se: ser profissional da área de enfermagem; ser funcionário efetivo dos hospitais avaliados; 

e estar inserido na escala de profissionais de enfermagem das unidades de terapia intensiva 

estudadas. Excluíram-se os profissionais que estavam em escala de férias no período de coleta 

de dados. 

Para os pacientes, os critérios de inclusão foram: ser ou ter sido paciente da UTI do 

referido hospital, durante o perído de coleta de dados, apresentar quadro clínico estável, sem 

utilização de medicações como neurolépticos, ou analgésicos opioides, que podem influenciar 

nas capacidades cognitivas. Excluíram-se aqueles que não possuíam capacidades de respostas 

à entrevista, mesmo mantendo suas capacidades cognitivas. 

A seleção dos familiares aconteceu a partir dos critérios de inclusão: ter laços 

familiares e acompanhar ou ter acompanhado o processo de internação do paciente durante o 

período de coleta de dados; excluíram-se indivíduos menores de 18 anos. 

Ao considerar as características qualitativas, que permitem aprofundamento e 

compreensão do fenômeno, a definição da amostra foi baseada na voluntariedade dos possíveis 

participantes e respeitou um mínimo de 25% da população. Além disso, o ponto de saturação, 

respostas repetitivas e que não acrescentaram dados novos ao estudo também foram utilizados 

como fatores para o encerramento das entrevistas10. 

A interpretação dos dados deu-se a partir do Interface de R pour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ), um software que permite 

fazer análises estatísticas como a lexicografia básica até análises multivariadas de textos, 

entrevistas, documentos e redações(11-12). 

Dessa forma, a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a análise de similitude 

foram os métodos escolhidos para o tratamento dos dados. Os textos provenientes das falas dos 

entrevistados (n=139) foram caracterizados por variáveis de interesse: categoria (profissional, 

paciente, familiar) e hospital (A, B, C, D, E).  

Assim, emergiram classes que contêm elementos representativos (palavras) do 

conteúdo abordado nas falas. Para definição daqueles de maior importância, seguiram-se os 

critérios para inclusão sugeridos pelo criador do software, a saber: frequência desses elementos 

maior que o dobro da média de ocorrências no corpus e associação com a classe determinada 

pelo valor de qui-quadrado igual ou superior a 3,84, tendo em vista que o cálculo é definido 

segundo grau de liberdade 1 e significância de 95%, p<0.0511.  

Após o tratamento dos dados e confirmação das classes e seus elementos, a análise 

deu-se a partir de literatura pertinente no que concerne à segurança do paciente. 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pelo Parecer 

Consubstanciado nº 461.246, de 1º de novembro de 2013, sob CAAE nº 19586813.2.0000.5537. 

 

RESULTADOS  

 

Foram analisadas as percepções de 139 entrevistados (profissionais, pacientes e 

familiares) acerca da segurança do paciente em ambiente de terapia intensiva de cinco hospitais 

públicos (Quadro1). 

 

Quadro 1. Distribuição dos participantes segundo categoria e hospital. Natal/RN/Brasil, 2015  

 
 

Hospital 
Profissionais  Familiares  Pacientes  Total  

n % n % n % n % 

A 17 21,25 6 15,78 5 23,80 28 20,14 

B 15 18,75 5 13,15 2 9,52 22 15,83 

C 12 15,00 8 21,05 3 14,28 23 16,54 

D 17 21,25 9 23,68 7 33,33 33 23,74 

E 19 23,75 10 26,31 4 19,04 33 23,74 

Total 80 100,00 38 100,00 21 100,00 139 100,00 

 

A análise do corpus proveniente da transcrição das entrevistas denotou 34.508 

ocorrências de palavras, apresentadas em 2.018 formas distintas, com a frequência média de 11 

palavras para cada forma, sendo esse o critério utilizado como ponto de corte para a inclusão 

dos elementos no dendograma (o dobro da frequência média, portanto, 22).  

Por meio da CHD foram analisados 991 segmentos de texto, que reteve 75,36% do 

total destes para elucidação das classes. O software dividiu o corpus textual relativo à 

“Percepção dos profissionais, pacientes e familiares acerca da segurança do paciente em 

ambiente de Terapia Intensiva” em duas repartições: “Percepção de pacientes e familiares sobre 

a segurança na UTI” e “Percepção dos profissionais sobre a segurança na UTI”.  

A primeira repartição, denominada “Percepção de pacientes e familiares sobre a 

segurança na UTI”  agrupou duas classes (1 e 3) denominadas, respectivamente:  “A UTI como 

um local seguro” e “Fatores de segurança na UTI”, que permitiram elucidar as percepções dos 

familiares e pacientes sobre a SP, abordando a UTI como um lugar de segurança, 

principalmente, se relacionada a outros setores do hospital, porém com pontos que necessitavam 

de melhorias. 

A segunda repartição, “Percepção dos profissionais sobre a segurança na UTI”, 

integrou quatro classes (2,4,5 e 6) denominadas, respectivamente: “Interdependência entre 
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profissionais”, “O ambiente como fator dificultador”, “Ações efetivamente realizadas para 

segurança do paciente” e “Ações necessárias para segurança do paciente”, trazendo o trabalho 

interdependente entre profissionais, dificuldades encontradas para ações de SP e quais as ações 

citadas pelos profissionais como realizadas para manter a SP, conforme demonstrado no Quadro 

2 abaixo. 
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Quadro 2.Classes componentes do Dendograma do corpus textual relacionadas à percepção dos 

profissionais, pacientes e familiares acerca da segurança do paciente em ambiente de terapia intensiva. 

Natal/RN, 2015 

 

Repartição Classe 
Análise lexicográfica 

Palavra* χ2 % 

 

 

 

Percepção do 

paciente e 

familiares sobre a 

segurança na UTI 

 

 

 

 

 

1 - A UTI como um local 

seguro 

(16,35%) 

Inseguro  

Gostar      

Internar    

Sentir       

Nada 

34,76 

33,27 

30,6 

24,59 

16.15 

64,71 

45,71 

52,20 

40,54 

38.71 

 

3 - Fatores de segurança na 

UTI 

(15,38%) 

Entrar   

Corredor   

Sala        

Médicos  

Gostar  

Chegar  

Sentir  

Visitar  

Limpeza  

Embora   

Familiar  

Internar  

26,98 

22,88 

22,88 

21,67 

19,19 

17,9 4 

17,21 

16,99 

16,83 

16,85 

16,68 

45,32 

55,56 

100 

100 

57,14 

37,14 

43,48 

35,14 

100 

80 

80 

45 

40 

Percepção dos 

profissionais sobre 

a segurança na UTI 

 

 

 

 

2 - Interdependência entre 

profissionais 

(14,42%) 

Ajuda  

Nunca  

Perguntar  

Direito  

Total  

Depender  

Ver  

24,5 

24,14 

21,19 

19.76 

19,76 

18,62 

15, 6 

83,33 

63,64 

58,33 

71,43 

71,43 

60 

30,95 

4 - Ações para segurança 

do paciente efetivadas 

(20,19 %) 

Agitado  

Machucar  

Contenção  

Grade  

35,25 

25,17 

21 

18,94 

75 

100 

62, 5 

43,24 

5 - O ambiente como fator 

dificultador  

(14, 42 %) 

 

Padrão  

Profissional  

Realidade  

Serviço  

Recurso  

Comprometim

ento 

18,33 

15,87 

14,08 

13,91 

12,37 

12,37 

80 

35,48 

66,67 

50 

75 

75 

6 - Ações necessárias para 

segurança do paciente 

(19,23%) 

Lavagem  

Causar  

CCIH  

Isolamento  

Dano  

Adequado  

Posto  

Infecção  

Identificar  

Questão  

Enfermagem  

Vigilância  

Medicamento  

31,52 

31,52 

26,74 

26,1 

26,51 

27,79 

22,06 

21,74 

21,36 

20,43 

17,89 

17,47 

17,47 

100 

100 

100 

87,5 

87,5 

62,5 

100 

77,78 

83,71 

46,67 

43,75 

100 

100 



82 

 
*p<0,0001 

 

A classe 1, denominada de “A UTI como um local seguro”, trouxe a percepção dos 

pacientes e familiares sobre a UTI como um lugar de segurança. Nesta houve uma representação 

de 16,35% dos segmentos de textos analisados, com predominância maior dos pacientes 

(p<0,0001).  

Os elementos (palavras) inseguro, gostar, internar, sentir apontam para uma sensação 

de segurança dos entrevistados ao serem internados nos setores de terapia intensiva, por 

deixarem um local inseguro e adentrarem num local seguro (UTI) com disponibilidade de 

materiais e recursos humanos. Conforme pode ser observado nas falas a seguir.  

 

Me senti insegura só no momento que eu estava no corredor, porque eu sentia 

muitas dores, não podia me movimentar, andar, sem comer, sem beber, não 

tinha sido cirurgiada e para mim eu me assustei. Mas na UTI, quando eu entrei, 

mesmo desde o primeiro momento eu fui muito bem tratada, muito bem 

recebida, muito bom, muito bom. (Paciente do Hospital E) 

 

Considero a UTI em que estava internado segura. Porque tem todos os 

aparelhos que foram precisos, as ferragens. Não me senti inseguro. Me senti 

seguro todo tempo. (Paciente do Hospital D) 

 

Contudo, apesar da compreensão da UTI como um local seguro em relação aos demais 

setores do hospital, essa não representa segurança na totalidade de sua assistência, as palavras 

gostar e nada representam a insatisfação dos entrevistados e demonstram existir falhas que 

fazem com que os pacientes sintam momentos de insegurança, como apresentado nas falas 

descritas. 

 

Considero a UTI em que estive internado segura porque eu fiquei lá e escapei. 

Mas eu não gostei de nada. O atendimento pode melhorar, lá demora muito. 

(Paciente do Hospital D) 

 

Me senti mais segura na hora que eu vim para minha casa. Oh, Jesus, que 

alegria! Assim eu gostei de estar sedada, dormindo, e não gostei de estar lá na 

UTI, na verdade ninguém gosta, né. (Paciente do Hospital A) 

 

A Classe 3, “Fatores de segurança na UTI”, trouxe 15,38% dos segmentos textuais 

analisados, com representatividade maior dos familiares (p<0,001), e foi possível perceber 

quais fatores são importantes para que a UTI seja considerada um ambiente seguro na 

concepção dos entrevistados.  
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A existência de limpeza do ambiente, atendimento dos profissionais médicos, visita de 

familiares, foram as condições de segurança mais citadas pelos entrevistados, representadas 

pelas palavras médicos, limpeza, gostar, visita, assim como demonstrado nas seguintes falas: 

 

Considero a UTI em que me internei segura sim, muito bom, gostei, muitos 

médicos, todo dia passava um médico por mim, me orientava, olhava como é 

que estava meu batimento cardíaco. As enfermeiras os médicos de plantão, eu 

fiquei assim de boca aberta porque assim, no mundo que estamos, onde vemos 

pessoas à mingua morrendo no corredor, mas graças a Deus foi um pessoal 

superbacana. (Paciente do Hospital E) 

 

Considero a UTI em que meu familiar está internado um ambiente seguro, 

porque é muito limpo e os médicos ficam a todo momento perto dela. (Familiar 

do Hospital C) 

 

No entanto, aparecem nessa classe as necessidades de mudança, ao trazer pontos a 

serem aprimorados para que a satisfação do cuidado obtenha melhores resultados, como 

aperfeiçoamento da estrutura, melhora do relacionamento entre profissionais, familiares e 

pacientes representados pelas palavras internado e familiar. As falas a seguir denotam essas 

necessidades de mudanças.   

 

Acho que o que poderia melhorar, é só que o pessoal fosse mais compreensivo 

com o familiar e falasse direito com a gente. Melhorar mais a estrutura do 

hospital. (Familiar do Hospital C) 

 

Assim, a UTI em que meu familiar esta internado não é tão segura, porque 

muitas vezes, da outra vez ela ficou amarrada, então ela se machucou muito o 

braço, porque tava amarrado, porque ela se debatia muito e poderia realmente 

cair, né. Mas poderia existir outras formas sem ser manter o paciente 

amarrado, né, pra não machucar tanto [...] melhorasse o cuidado à noite, ter 

mais uma atenção com eles [...], eles necessitam de mais cuidado. (Familiar do 

Hospital E) 

 

A Classe 6, com 19,23% dos segmentos textuais analisados, foi denominada de “Ações 

necessárias para segurança do paciente”, onde as palavras identificar, lavagem, isolamento, 

dano, causar, adequado, vigilância, medicamento, enfermagem, infecção tiveram grande 

significância na análise léxica, com representatividade maior dos profissionais (p<0,0001). 

Assim, relatam-se quais são as ações essenciais para manutenção da segurança do paciente. 

Como explicitado na fala a seguir.  
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A gente atenta para a identificação na cabeceira do paciente [...], a gente 

sempre mantém as grades, as grades das camas elevadas, nunca baixas [...], a 

gente promove tanto com relação à higiene, à limpeza, para que esse paciente 

esteja seguro com relação à questão de infecção [...], com relação à medicação 

a farmácia vem deixar cada paciente conferido, tudo junto com a prescrição, 

técnico e a pessoa da farmácia, pra que não haja troca de medicação, validade 

de medicamento também, a gente sempre confere. (Profissional do hospital A) 

 

Já a Classe 5, definida como “Ações para segurança do paciente efetivadas”, deteve 

20,19% dos segmentos textuais encontrados no corpus analisado, ou seja, a maior parte desses, 

e foi representada pelas palavras agitado, machucar, contenção e grade, e obteve representação 

maior dos profissionais (p<0,0005).  

Em contraponto à variedade de ações citadas na classe 6, apreende-se, por meio do 

vocabulário lexical da classe 5, que as ações mais efetivadas entre os profissionais, com relação 

à segurança do paciente estavam na contenção física e elevação de grades a fim de evitar 

situações de quedas, de acordo com as falas a seguir: 

Para garantir a segurança_do_paciente, a cama tem que estar adequada pro paciente 

com as grades elevadas, se o paciente estiver agitado a gente comunica, faz a 

contenção, a sedação se o médico prescrever (Profissional do hospital A) 

 

Para garantir a segurança_do_paciente, eu colocaria a segurança fisica em relação as 

grades, e se não tiverem grades que algumas camas aqui são quebradas, a gente fazer 

uma contenção de forma confortavel pra ele, que não venha machucar os punhos, suas 

mãos, seus braços. (Profissional do hospital E) 

 

A Classe 2, “Interdependência entre profissionais”, totalizou 14,42% do corpus textual 

analisado, com maior representatividade dos profissionais (p<0,005) e as palavras ajuda, nunca, 

perguntar, direito, total, depender e ver explicitaram que, para manter a segurança do paciente, 

as situações de dúvidas não devem ser associadas à prática assistencial, pois desta forma a 

ocorrência de eventos adversos pode ser mais comum. 

Portanto, manter contato entre profissionais a fim de buscar orientações, sanar dúvidas, 

procurar o consenso sobre o cuidado ofertado ao paciente foram citados nesta classe, como 

relataram profissionais em suas falas. 

 

As atitudes dependem dos funcionários que estão aqui dentro. Eu só faço aquilo 

que eu tenho segurança, se eu não tiver segurança, eu não faço, apesar de ser 

bem antiga na profissão, mas só faço aquilo que eu tenho segurança, sem 

segurança, de jeito nenhum. Quando compromete a segurança_do_paciente, a 

gente entra em contato logo com a direção de enfermagem e para juntos a gente 

saber o que vamos fazer. (Profissional do hospital D) 
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Sempre que tiver uma dúvida procurar ou um médico ou o enfermeiro, isso 

também depende do enfermeiro, sempre está orientando a gente, e toda dúvida, 

perguntar, para não fazer nada errado. (Profissional do hospital E) 

 

A Classe 4, “O ambiente como fator dificultador”, teve uma representatividade maior 

dos profissionais (p<0,0005). As palavras padrão, profissional, realidade, serviço, recurso 

demonstram que a manutenção de um ambiente seguro também depende de fatores inerentes às 

condições de funcionamento do hospital, uma vez que a inexistência destas impede a 

implantação de ações seguras. As seguintes falas representam essa dicotomia. 

 

A maioria dos profissionais, eles tentam seguir um padrão realmente conforme 

os procedimentos. A gente tenta. Na medida do possível considero meus 

procedimentos seguros. A gente tenta seguir e adequar à nossa realidade. 

(Profissional do hospital E) 

 

Existe preocupação com a segurança_do_paciente nesta UTI. Por parte dos 

profissionais, porém, quando se fala em segurança em relação a condições de 

serviço, EPI, tanto para a proteção de paciente como proteção de funcionário, 

não existe. (Profissional do hospital D) 

 

A análise de similitude traz uma síntese da conexão entre as palavras provenientes do 

corpus e classes, auxiliando na identificação da estrutura de representação destes. As palavras 

e as linhas em maior destaque refletem o grau de importância e capacidade de agrupar e 

representar uma ideia ou percepção partilhada pelo grupo de entrevistados. 

Portanto, as palavras segurança do paciente, ter, não, paciente, gente, UTI e seguro 

organizam a percepção da equipe de enfermagem, dos pacientes e dos familiares acerca da 

segurança do paciente na UTI. 

Assim, o ambiente da UTI foi considerado um local em que há segurança (palavras 

ligadas a seguro), contudo há uma necessidade de mudança apontada na segurança do paciente 

ao demonstrar que atitudes necessitam ser implantadas para se efetivar a segurança do paciente. 

Dessa forma, as palavras ligadas ao termo ter indicam quais recursos são necessários 

para alcançar a segurança no cuidado ofertado nas UTI, e as palavras organizadas pelos 

vocábulos gente e fazer relatam como esses recursos devem ser utilizados, a partir de ações 

práticas. No entanto, vocábulos ligados a paciente relatam que ações são realmente efetuadas, 

mas apontam, também, a dificuldade de implantação de uma assistência segura, e as palavras, 

ligadas aos termos não e UTI exemplificam os entraves que ainda precisam ser superados, como 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3. Análise de similitude sobre o corpus “percepção dos profissionais, pacientes e familiares 

acerca da segurança do paciente em ambiente de terapia intensiva”. Natal/RN, 2015 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram uma percepção de segurança nas UTIs, contudo existe uma 

conjuntura repleta de problemas identificados pelos participantes da pesquisa que impedem a 

concretização de práticas seguras e faz com que haja empecilhos na consolidação de um setor 

onde predomine de fato a SP. 

Ao ser correlacionada com as demais áreas dos hospitais, os pacientes e familiares 

concluem que a unidade de terapia intensiva representa um local de segurança. Esse resultado 

demonstra características semelhantes com estudo (13) que relata a compreensão de pacientes e 

familiares sobre a UTI como uma unidade com melhor assistência, em que predominam maiores 

recursos, os quais são essenciais para a sobrevivência do paciente. 

Assim, como apontado em um estudo, a UTI representa um setor em que assistir o 

paciente a partir de ações especializadas demanda atitudes profissionais corretas, pautadas no 

uso de tecnologias que denotam segurança para os envolvidos no processo de cuidar (14). 

No entanto, é evidente que, apesar do sentimento de segurança, os pacientes e 

familiares entendem que o cuidado desenvolvido nas unidades de terapia intensiva necessita de 

adequações importantes. Nesse sentido, pesquisas(13,15,16) assemelham-se com esses achados ao 

apontarem para questões de deficiência na assistência dos setores de terapia intensiva, como a 

comunicação prejudicada, aliada ao barulho constante, o medo e a dor que fazem do período de 

internação uma experiência negativa tanto para os pacientes como para os familiares. 

Os profissionais também afirmaram haver uma preocupação em manter a SP nas 

unidades de terapia intensiva, pois relataram exercer seu papel através de processos de trabalhos 

focados na identificação do paciente, na prevenção de quedas, na manutenção de um ambiente 

limpo, na vigilância constante e, portanto, percebe-se que a atividade profissional possui 

princípios norteadores para auxiliar na redução de danos desnecessários aos pacientes. 

Nesse aspecto, pesquisa(17) envolvendo profissionais de enfermagem assemelha-se 

com a avaliação realizada nas UTIs, pois demonstrou que a equipe possui preocupação com 

riscos físicos, químicos e mecânicos aos quais os pacientes estão expostos e que geram 

insegurança no cuidado ao possibilitar a precipitação de eventos indesejáveis. 

Porém, os resultados mostram que o cuidado, na percepção dos profissionais, ainda 

mantém ações insipientes para um ambiente seguro e de tal modo os entrevistados também 

expuseram limitações em suas atividades, voltadas, em sua maioria, para intervenções 



88 

 

retrógradas e ineficientes (contenção física e química inadequadas) que causam danos ao 

paciente. 

 Esse fato é justificado pelos entraves citados, como a falta de padronização, e 

recursos, que são responsáveis por tolher a prática segura, condição que guarda semelhança 

com os resultados encontrados por autores (18-20), que demonstraram em seus estudos 

dificuldades para manutenção de um ambiente seguro, principalmente na questão estrutural 

inapropriada para o desenvolvimento das atividades assistenciais. 

Nesse aspecto, estudos (21,22) corroboram que uma das problemáticas impactantes na 

adesão a práticas seguras está na disponibilidade de uma estrutura adequada com acesso a 

recursos materiais para o desenvolvimento de boas práticas, já que a inexistência de tais 

condições traz risco para manutenção de um cuidado seguro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise deste estudo, apreende-se que a compreensão de segurança nas UTIs 

por parte dos pacientes e familiares está relacionada a um ambiente seguro. Para os 

profissionais, a segurança do paciente é desvelada por ações assistenciais planejadas e voltadas 

para a prática de administração de medicamentos, controle de infecções, prevenção de quedas 

e úlceras, vigilância contínua do paciente. 

Contudo, apesar das considerações sobre segurança nas UTI, aponta-se para um 

cuidado de enfermagem distante dos pressupostos da segurança do paciente, uma vez que as 

condições precárias de estrutura, processos de trabalhos limitados e a comunicação interpessoal 

deficiente estão presentes em maior ou menor grau em todas as UTIs analisadas, entretanto, 

passíveis de correções urgentes. 

Para tanto, o estudo também apresentou limitações, que estão relacionadas à análise 

do cuidado de enfermagem e da segurança do paciente acontecer com participantes exclusivos 

das instituições públicas, o que dificulta visualizar a realidade de outros espaços hospitalares, 

que também contribuem para o cuidado em terapia intensiva da região analisada.  

Por conseguinte, a temática da segurança do paciente pode ser analisada por outros 

olhares e, assim, novos estudos necessitam ser realizados para ampliar as discussões e elucidar 

outras questões referentes à segurança do paciente.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação em saúde, por meio do referencial de Donabedian, ao utilizar os 

três pilares estrutura, processos e resultados, mostra-se capaz de fornecer dados e 

informações para analisar de forma fidedigna, seja no campo individual ou coletivo, a 

realidade do cuidado de enfermagem nas UTIs da RMN, e favorece a tomada de 

decisão a partir de intervenções coerentes com as necessidades de mudanças, para 

gerar impactos positivos na qualidade do cuidado ofertado. 

Destarte, durante o desenvolvimento desta pesquisa, o conceito de avaliação, 

aliado aos métodos de coleta (instrumento, observação e entrevista semiestruturada) 

mostrou-se capaz de captar as informações relevantes com maior objetividade sobre 

a realidade das UTIs da Região Metropolitana do RN. 

Ao analisar o pilar da estrutura, percebe-se negligência dos padrões 

necessários para exercer ações seguras, como espaço físico dos leitos inadequado, 

materiais impróprios, indisponibilidade de insumos para higiene das mãos, os quais 

interferem diretamente na segurança dos pacientes, e necessitam de intervenções 

direcionadas para melhorar o fornecimento de material e contribuir na adequada 

capacitação de recursos humanos e na estrutura física. 

Quanto aos processos, persistem ações inseguras que prejudicam os 

pacientes e agravavam seu estado de saúde, pois os profissionais apresentam 

conhecimento técnico-científico deficiente e ausência de direcionamento prático 

(protocolos), fato que reflete em processos inadequados na prática cotidiana e 

impossibilita a implantação de uma cultura de segurança. 

Para o pilar dos resultados, o estudo foi capaz de captar percepções 

importantes nas falas dos entrevistados, a saber: UTI como um local seguro, porém 

distante dos pressupostos da SP, devido a estruturas impróprias, processos de 

trabalhos mal elaborados e a comunicação interpessoal deficiente. Fato que 

possibilitou elucidar a compreensão dos envolvidos no processo de cuidar em relação 

à SP. 

Entretanto, apesar do êxito durante o percurso metodológico para o alcance 

dos objetivos, o estudo em questão também foi passível de algumas lacunas, 

limitações e dificuldades, e sugere-se a realização de outras pesquisas a fim de 

elucidar tais caminhos não trilhados. 
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As limitações do estudo estão relacionadas ao seu desenvolvimento apenas 

na esfera pública, o que direciona para uma exclusão da iniciativa privada, que se 

representa integrante complementar do SUS e, portanto, pode oferecer outros dados 

relevantes sobre a SP no RN. 

 O treinamento dos juízes para aplicação do instrumento apresentou algumas 

dificuldades, uma vez que exigiu um determinado período de tempo para que estes 

pudessem conhecer adequadamente toda a estrutura da pesquisa, forma de 

preenchimento correto, com o intuito de evitar vieses. 

Destaca-se, ainda, que, nas entrevistas, o estado de saúde (pacientes), as 

condições psicológicas (pacientes, familiares e profissionais) e a rotina intensa de 

trabalho (profissionais) contribuíram diretamente como fatores de dificuldade para 

total disponibilidade dos participantes. 

Além disso, o foco esteve no cuidado de enfermagem e excluíram-se outras 

áreas que também são relevantes para a segurança do paciente, uma vez que os 

processos de trabalho na saúde são pautados em ações multidisciplinares e implicam 

diretamente na segurança do cuidado de uma forma geral. 

Assim, apreende-se que são necessários novos estudos para que outras 

áreas do cuidar, não abordadas no desenvolvimento da pesquisa em questão, possam 

ser esclarecidas para promover novas discussões e ampliar o conhecimento acerca 

da temática.  

Contudo, a tese “a segurança do paciente no cuidado de enfermagem em 

unidade de terapia intensiva apresenta-se deficiente no que concerne aos pilares da 

estrutura, dos processos e dos resultados” foi confirmada, ao se demonstrar uma 

diversidade de situações que resultam em precipitações de eventos adversos que 

prejudicam a SP. 

A pesquisa avaliou o cuidado de enfermagem na perspectiva da SP em 

Unidades de Terapia Intensiva, e mostrou, a partir de estruturas inadequadas, 

processos ineficientes, e o distanciamento da realidade com o Plano Nacional de 

Segurança Paciente e metas internacionais lançadas pela OMS, o que se configura 

como necessidade de adequação a tais direcionamentos. 

Com isso, seus resultados servem de base para implantação de ações 

corretivas, que melhorem as estruturas existentes e otimizem os processos de 
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trabalho para alcançar resultados com níveis satisfatórios de segurança no cuidado 

de enfermagem. 

Para tanto, a utilização dos seis protocolos criados pela ANVISA (prevenção 

a úlcera por pressão; higienização das mãos; promoção de cirurgias seguras; 

prescrição, uso e administração de medicamentos; identificação do paciente e 

prevenção de quedas) se apresenta como estratégia fundamental no combate às 

inadequações observadas.  

Além disso, a efetivação dos núcleos de segurança do paciente nas unidades 

hospitalares avaliadas poderá proporcionar o direcionamento adequado na 

implantação de medidas que estejam coerentes com a prática segura nessas 

instituições. 

Desse modo, a utilização do instrumento validado possibilita a replicação do 

método avaliativo em outros espaços de terapia intensiva, para suscitar novas 

discussões e a evolução do conhecimento científico, bem como a melhoria da 

qualidade do cuidado em saúde e a segurança do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

REFERÊNCIAS  
 
 
ALVES, K.Y.A. Protocolo de avaliação do cuidado de enfermagem e da 
segurança do paciente em unidade de terapia intensiva. 2014. 151 f. Dissertação 
(mestrado) - Curso de Pós Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 
 
ARRUDA, L.P et al. Evidências Científicas do cuidado de Enfermagem acerca da 
Segurança do Paciente: Revisão Integrativa. Rev Enferm Ufpe On Line, Recife, v. 
8, n. 7, p.2107-2114, abr. 2014.  
 
BARBOSA, T.P et al. Práticas assistenciais para segurança do paciente em unidade 
de terapia intensiva. Acta Paul Enferm, São Paulo, v. 3, n. 27, p.243-248, maio. 
2014.  
 
BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim Informativo Segurança 

do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília, DF, 2011. 120 p. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde. Assistência 
Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Brasilia,DF, 2013. 168 p.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 28, de 8 de janeiro de 2015, reformula o 
Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 28 de Jan, 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução Nº 
7, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento 
de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 07 de Fev, 2010. 
 
BRASIL. Ministério Da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 466, De 
12 De Dezembro De 2012. Diário Oficial Da União, Brasília, DF, 13 Jun. 2013. Seção 
1, P. 59. 
 
CAMARGO, B. V; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de 
dados textuais. Temas em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 21, n. 2, p.513-518, 2013. 
 
CLARO, C. M. et al. Eventos adversos em Unidade de Terapia Intensiva: percepção 
dos enfermeiros sobre a cultura não punitiva. Rev Escola Enferm USP, São Paulo, 
v. 45, n. 1, p.167-172, maio. 2011. 
 
CRESWELL, J. W.  Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e 
misto. 3. ed. Porto alegre: editora Artmed, 2010. 
 
DONABEDIAN, A. The Quality Of Medical Care: A Concept In Search Of A Definition. 
The Journal Of Family Practice, Parsippany, v. 9, n.2, p.277-284, 1979. 
 



96 

 

DONABEDIN, A. Basic Approaches To Assessment: Structure, Process And Outcome. 
In: DONABEDIN, Avedis.Explorations In Quality Assessment And 
Monitoring. Michigan: Health Administracion Press, 1980. Cap. 3. p. 77-125. 
 
FASSARELA, C.S, et al. Comunicação no contexto hospitalar como estratégia para a 
segurança do paciente: revisão integrativa. Revista Rede De Cuidados Em Saúde, 
Rio de Janeiro, v.7, n.1, p. 1-16, 2013.   
 
FERREIRA, P.C., et al. Dimensionamento de enfermagem em Unidade de Terapia 
Intensiva: evidências sobre o Nursing Activities Score. Rev Rene, Fortaleza; v.15, n.5, 
p.888-97, 2014. 
 
FONSECA, A.S.; PETERLINI, F.L.; COSTA, D.A. Segurança do Paciente. São 
Paulo: Martinary; 2014.  
 
FURTADO, J.P; VIEIRA-DA-SILVA, L.M. A avaliação de programas e serviços de 
saúde no Brasil enquanto espaço de saberes e práticas. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v.30 n.12, p.2643-55, 2014. 
 
INSTITUTE OF MEDICINE. Committee on Quality of Health Care in America. To Err 
Is Human Building a Safer Health System. National academy press, Washington, 
D.C, 1999 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretária de Estado da 
Saúde Pública. Hospitais do RN. Disponível Em: < 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=7918 >. 
Acesso Em: 5 De Fev. 2013. 
 
GOUVÊA, C.S.D.; TRAVASSOS, C. Indicadores de Segurança do Paciente Para 
Hospitais de Pacientes Agudos: Revisão Sistemática. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 26, n.6, p.1061-1078, 2010. 
 
HARTZ, Z.M.A. (Org.) Avaliação Em Saúde: Dos Modelos Conceituais à Prática na 
análise da implantação de Programas [Online]. Rio De Janeiro: FIOCRUZ, 1997. 132 
p. acesso em 20 de setembro de 2015, disponível em < 
http://static.scielo.org/scielobooks/3zcft/pdf/hartz-9788575414033.pdf  > 
 
LIMA, C.S.P.; BARBOSA, S.F.F. Ocorrência de eventos adversos como indicadores 
de qualidade assistencial em unidade de terapia intensiva. Rev enferm UERJ, Rio de 
Janeiro, v.23,n.2., p.222-28, 2015. 
 
LIMA, C. A. et al. Gestão de risco hospitalar: um enfoque na qualidade e Segurança 
do Paciente. Revista Eletrônica Gestão de Riscos & Saúde, Brasília, v. 5, edição 
especial, p.2862-2876, out. 2014.  
 
MACHADO, J.P; MARTINS A.C.M; MARTINS M.S. Avaliação da qualidade do cuidado 
hospitalar no Brasil: uma revisão sistemática Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v.29, n.6, p.1063-1082, 2013. 
 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=7918


97 

 

MARCHAND, P.; RATINAUD, P. L’analyse de similitude appliqueé aux corpus 
textueles: les primaires socialistes pour l’election présidentielle française. Actes des 
11eme Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles. 
Liège: Belgique; p. 687-99. 2011. Disponível em: < http://lexicometrica.univ-
paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Marchand,%20Pascal%20et%20al.%20-
%20L%27analyse%20de%20similitude%20appliquee%20aux%20corpus%20textuels
.pdf.>. Acesso em: 31 de agosto de 2015.  
 
MELLO, J.F.; BARBOSA, S.F.F. Cultura de Segurança do Paciente em Terapia 
Intensiva: recomendações da Enfermagem. Rev.Texto Contexto Enferm, 
Florianópolis, n.22, v.4. p. 1124-33.2013 
 
MINAYO, M.C.S. O Desafio Do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 
5. Ed. Rio de Janeiro: Hucitec, reimpressão, 2010. 
 
MINAYO, M.C.S.; ASSIS, S.G.; SOUZA, E.R. Avaliação por Triangulação de 
Métodos: Abordagem de programas sociais. 4° reimpressão, Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2014. 
 
NEMES, M.I.B. Assessment of outpatient services for AIDS patients, Brazil: 

comparative study. Rev Saúde Pública, São Paulo v.47n.1, p 137-146, 2013 

 
NOVARRETI, M.C.Z., et al. Sobrecarga de trabalho de enfermagem e incidentes e 
eventos adversos em UTI. Rev Bras de enferm. Brasilia, v.67, n. 5, p. 692-99. 2014. 
 
NUNES, F.D.O. et al. Segurança do Paciente: Como a Enfermagem vem 
Contribuindo para a Questão? Rev. Pesq Cuidado é Fundamental. [online] v.6 n.2, 
p. 841-847, 2014. Disponível em: < 
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=95411936&S=R&D
=foh&EbscoContent=dGJyMNLe80SeqLI40dvuOLCmr02eprVSs6q4SrSWxWXS&Co
ntentCustomer=dGJyMPGrtk%2BurrFMuePfgeyx44Dt6fIA >. Acesso em: 31 de 
agosto de 2015  
 
OLIVEIRA, R.M. et al. Estratégias para promover segurança do paciente: da 
identificação dos riscos às práticas baseadas em evidência. Rev. Esc Anna Nery. Rio 
de Janeiro. v.18, n.1, p.122-129, 2014. 
 
PAIVA, M.C.M.S.; PAIVA S.A.R.; BERTI H.W. Eventos Adversos: Análise de Um 
Instrumento de Notificação Utilizado no Gerenciamento de Enfermagem. Rev. Esc. 
Enferm. USP. São Paulo, v.44, n.2, p.287-94, 2010.  
 
PEREIRA, M.D.; SOUZA D.F.; FERRAZ F. Segurança do Paciente nas Ações de 
Enfermagem Hospitalar: uma revisão integrativa de literatura. Revista Inova Saúde, 
Criciúma, v. 3, n. 2, 2014. 
 
RADUENZ, A. C. et al. Cuidados de Enfermagem e Segurança do Paciente: 
Visualizando a organização, acondicionamento e distribuição de medicamentos com 
Método de Pesquisa Fotográfica. Rev. Latino Am. Enferm. Ribeirão Preto, v.18, n.6, 
2010. 

http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Marchand,%20Pascal%20et%20al.%20-%20L%27analyse%20de%20similitude%20appliquee%20aux%20corpus%20textuels.pdf
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Marchand,%20Pascal%20et%20al.%20-%20L%27analyse%20de%20similitude%20appliquee%20aux%20corpus%20textuels.pdf
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Marchand,%20Pascal%20et%20al.%20-%20L%27analyse%20de%20similitude%20appliquee%20aux%20corpus%20textuels.pdf
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Marchand,%20Pascal%20et%20al.%20-%20L%27analyse%20de%20similitude%20appliquee%20aux%20corpus%20textuels.pdf
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=95411936&S=R&D=foh&EbscoContent=dGJyMNLe80SeqLI40dvuOLCmr02eprVSs6q4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrtk%2BurrFMuePfgeyx44Dt6fIA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=95411936&S=R&D=foh&EbscoContent=dGJyMNLe80SeqLI40dvuOLCmr02eprVSs6q4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrtk%2BurrFMuePfgeyx44Dt6fIA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=95411936&S=R&D=foh&EbscoContent=dGJyMNLe80SeqLI40dvuOLCmr02eprVSs6q4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrtk%2BurrFMuePfgeyx44Dt6fIA


98 

 

 
ROUQUAYROL G. Epidemiologia e Saúde. 7° Edição, 2013. 

REIS C.T.; MARTINS M. E.; LAGUARDIA J. A Segurança Do Paciente Como 
Dimensão Da Qualidade Do Cuidado De Saúde – Um Olhar Sobre A Literatura. Ciênc. 
Saúde Coletiva; Rio De Janeiro. v.18 n.7, 2013. 

 
SOUSA, P.; MENDES, W. Segurança do Paciente: conhecendo os riscos nas 
organizações de saúde. Rio de Janeiro: Ensp, 2014.  
 
TANAKA O.U., TAMAKI E.M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na 
gestão de serviços de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.17, 
n4,p.821-828, 2012. 
 
TASE, T. H. et al. Identificação do paciente nas organizações de saúde: uma 
reflexão emergente. Revista Gaúcha em Enfermagem, Porto Alegre, v. 4, n. 2, 
p.196-200, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v34n3/a25v34n3.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2015. 
 
VITURI, D.W.; ÉVORA, Y.D.M. Fidedignidade de indicadores de qualidade do 
cuidado de enfermagem: testando a concordância e confiabilidade interavaliadores. 
Rev. Latino-Am. Enfermagem. Ribeirão Preto, v.22, n2. p. 234-40, 2014.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos pacientes 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação do cuidado 

em saúde e da segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, que 

tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos e seus 

orientandos Theo Duarte da Costa e Kisna Yasmin Andrade Alves. A pesquisa 

constitui-se de um estudo sobre as práticas de segurança do paciente e o cuidado de 

enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e objetiva avaliar as condições 

para o cuidado de enfermagem na perspectiva da segurança do paciente em 

Unidades de Terapia Intensiva da Região Metropolitana de Natal (RMN). Será 

necessário descrever a estrutura física e analisar os manuais e protocolos de atuação 

dos profissionais de saúde das UTIs da RMN, bem como avaliar os níveis de 

satisfação dos profissionais, pacientes, familiares com relação ao cuidado prestado. 

Caso decida participar, você será submetido a uma entrevista realizada em 

local apropriado, que possa estar distante de sons e movimentos de pessoas. Você 

pode escolher o local e o horário.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. O que pode 

acontecer é um desconforto ao lembrar de situações atuais ou passadas acerca do 

cuidado na UTI. No entanto, os pesquisadores estarão empenhados em minimizar 

esses riscos.  



100 

 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será 

ressarcido, caso solicite. Além disso, em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano, comprovadamente, decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

A sua participação, portanto, é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade.  

As respostas provenientes de sua participação serão arquivadas através do 

sigilo total da sua identificação e das ações por você realizadas. A divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Você terá os seguintes 

benefícios ao participar da pesquisa: colaborar com informações para identificação do 

cuidado em uma instituição que oferece cuidados intensivos, possibilitar melhorias na 

atuação dos profissionais, consequentemente, benefícios para aqueles que deste 

fizerem uso, o que pode incluir você, familiar ou alguém de sua estima ou convívio. 

Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida referente à pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, no 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. Já as 

dúvidas relacionadas à ética dessa pesquisa, poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 

59.072-970 ou pelo telefone 32153135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Avaliação do cuidado em saúde e da 

segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de ____________de 2014. 

 

Participante da pesquisa: 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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_________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Euzébia Pereira Santos - Departamento de Enfermagem - Campus Universitário. Bairro Lagoa 

Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone (84) 3215-3124. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa- Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 1666, 

CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista (paciente) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

Roteiro de entrevista do paciente 

 

1. Caracterização do paciente 

 

1.1 Sexo: (  ) M   (  ) F   1.2 Idade:______anos  

1.3 Raça/cor: (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Negra  (  ) Amarela 

1.4 Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) Divorciado   (  ) Separado   (  ) Viúvo    

(  ) União    consensual 

1.5 Escolaridade: ( ) Analfabeto   ( ) Ensino Fundamental completo*   ( ) Ensino 

Fundamental incompleto*   (  ) Ensino Médio completo   (  ) Ensino Médio incompleto    

(  ) Ensino Superior completo   (  ) Ensino Superior incompleto   (  ) Pós-graduação 

1.6 Procedência: ______________________________ 

1.7 Ocupação:________________________________ 

 

*Ensino fundamental: 1º a 9º ano. 

2. Dados de internação 

 

2.1 Data de admissão no hospital:__/__/____ 

2.2 Data de admissão na UTI:__/__/____ 

2.3 Alta da UTI: __/__/____ 

 

3. Roteiro de entrevista  

 

3.1 Por que você foi internado na UTI? 
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3.2 Você tem/teve informações e esclarecimentos sobre o seu estado de saúde? 

Conseguiu compreendê-los? 

3.3 Você participou ou conseguiu opinar sobre o seu tratamento? 

3.4 Você considera a UTI em que esteve/ está internado um ambiente seguro? 

Explique. 

3.5 Descreva o momento que você se sentiu mais seguro e o menos seguro durante 

sua internação. 

3.6 Do que gostou e do que não gostou? Dê sugestões para melhoria do cuidado 

de enfermagem na UTI. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos familiares 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação do cuidado 

em saúde e da segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, que 

tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos e seus 

orientandos Theo Duarte da Costa e Kisna Yasmin Andrade Alves. A pesquisa 

constitui-se de um estudo sobre as práticas de segurança do paciente e o cuidado de 

enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e objetiva avaliar as condições 

para o cuidado de enfermagem na perspectiva da segurança do paciente em 

Unidades de Terapia Intensiva da Região Metropolitana de Natal (RMN). Será 

necessário descrever a estrutura física e analisar os manuais e protocolos de atuação 

dos profissionais de saúde das UTIs da RMN, bem como avaliar os níveis de 

satisfação dos profissionais, pacientes, familiares e com relação ao cuidado prestado. 

Caso decida participar, você será submetido a uma entrevista realizada em 

local apropriado, que possa estar distante de sons e movimentos de pessoas. Você 

pode escolher o local e o horário.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. O que pode 

acontecer é um desconforto ao lembrar de situações atuais ou passadas acerca do 

cuidado na UTI. No entanto, os pesquisadores estarão empenhados em minimizar 

esses riscos.  
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será 

ressarcido, caso solicite. Além disso, em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano, comprovadamente, decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

A sua participação, portanto, é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade.  

As respostas provenientes de sua participação serão arquivadas através do 

sigilo total da sua identificação e das ações por você realizadas. A divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Você terá os seguintes 

benefícios ao participar da pesquisa: colaborar com informações para identificação do 

cuidado em uma instituição que oferece cuidados intensivos, possibilitar melhorias na 

atuação dos profissionais, consequentemente, benefícios para aqueles que deste 

fizerem uso, o que pode incluir você, familiar ou alguém de sua estima ou convívio. 

Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida referente à pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, no 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. Já as 

dúvidas relacionadas à ética dessa pesquisa, poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 

59.072-970 ou pelo telefone 32153135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Avaliação do cuidado em saúde e da 

segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de ____________de 2014. 

 

Participante da pesquisa: 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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_________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Euzébia Pereira Santos - Departamento de Enfermagem - Campus Universitário. Bairro Lagoa 

Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone (84) 3215-3124. 

Comitê de Ética em Pesquisa- Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 1666, 

CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista (familiares) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

Roteiro de entrevista familiar 

 

1. Caracterização do familiar 

 

1.1 Sexo: (  ) M   (  ) F   1.2 Idade:______anos  

1.3 Raça/cor: (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Negra  (  ) Amarela 

1.4 Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) Divorciado   (  ) Separado   (  ) Viúvo    

(  ) União    consensual 

1.5 Escolaridade: (  ) Analfabeto   (  ) Ensino Fundamental completo*   (  ) Ensino 

Fundamental incompleto*   (  ) Ensino Médio completo   (  ) Ensino Médio incompleto    

(  ) Ensino Superior completo   (  ) Ensino Superior incompleto   (  ) Pós-graduação 

1.6 Procedência: ______________________________ 

1.7 Ocupação:________________________________ 

1.8 Grau de parentesco: (  ) Mãe/pai   (  ) Irmão(ã)   (  ) Esposo(a)   (  ) Filho(a)       (  

) Outros: ____________________ 

 

*Ensino fundamental: 1º a 9º ano. 

2. Dados de internamento do familiar 

 

2.1 Data de admissão no hospital:__/__/____ 

2.2 Data de admissão na UTI:__/__/____ 

2.3 Alta da UTI: __/__/____ 

 

3. Roteiro de entrevista  
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3.1 Qual foi o motivo de internação do seu familiar na UTI?  

3.2 Você tem/teve informações e esclarecimentos sobre o estado de saúde dele? 

Conseguiu compreendê-los 

3.3 Quando você se sentiu mais seguro e menos seguro durante a internação de 

seu familiar? Descreva esses momentos. 

3.4 Conte-me como é/ eram as visitas ao seu familiar na UTI? 

3.5 Você considerara a UTI em que o seu familiar está/esteve internado um 

ambiente seguro ou inseguro? Explique. 

3.6 Do que gostou e do que não gostou? Dê sugestões para melhoria do cuidado 

de enfermagem na UTI. 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos profissionais  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação do cuidado 

em saúde e da segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, que 

tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos e seus 

orientandos Theo Duarte da Costa e Kisna Yasmin Andrade Alves. A pesquisa 

constitui-se de um estudo sobre as práticas de segurança do paciente e o cuidado de 

enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e objetiva avaliar as condições 

para o cuidado de enfermagem na perspectiva da segurança do paciente em 

Unidades de Terapia Intensiva da Região Metropolitana de Natal (RMN). Será 

necessário descrever a estrutura física e analisar os manuais e protocolos de atuação 

dos profissionais de saúde das UTI´s da RMN, bem como avaliar os níveis de 

satisfação dos profissionais, pacientes, familiares e com relação ao cuidado prestado. 

Caso decida participar, você será submetido a uma entrevista realizada em 

local apropriado, que possa estar distante de sons e movimentos de pessoas. Você 

pode escolher o local e o horário.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. O que pode 

acontecer é um desconforto ao lembrar de situações atuais ou passadas acerca do 

cuidado na UTI. No entanto, os pesquisadores estarão empenhados em minimizar 

esses riscos.  
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será 

ressarcido, caso solicite. Além disso, em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano, comprovadamente, decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

A sua participação, portanto, é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade.  

As respostas provenientes de sua participação serão arquivadas através do 

sigilo total da sua identificação e das ações por você realizadas. A divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Você terá os seguintes 

benefícios ao participar da pesquisa: colaborar com informações para identificação do 

cuidado em uma instituição que oferece cuidados intensivos, possibilitar melhorias na 

atuação dos profissionais, consequentemente, benefícios para aqueles que deste 

fizerem uso, o que pode incluir você, familiar ou alguém de sua estima ou convívio. 

Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida referente à pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, no 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. Já as 

dúvidas relacionadas à ética dessa pesquisa, poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 

59.072-970 ou pelo telefone 32153135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Avaliação do cuidado em saúde e da 

segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de ____________de 2014. 

 

Participante da pesquisa: 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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_________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Euzébia Pereira Santos - Departamento de Enfermagem - Campus Universitário. Bairro Lagoa 

Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone (84) 3215-3124. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa- Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 1666, 

CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista (profissionais) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

Roteiro de entrevista  

1. Caracterização do profissional 

 

1.1 Sexo: (  ) M   (  ) F   1.2 Idade:______anos  

1.3 Raça/cor: (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Negra  (  ) Amarela 

1.4 Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) Divorciado   (  ) Separado   (  ) 

Viúvo    (  ) União    consensual 

1.5 Escolaridade: (  ) Ensino Médio completo   (  ) Ensino Superior completo   (  ) 

Ensino Superior incompleto   (  ) Especialização  

Qual?:___________________________________   (  ) Mestrado   (  ) Doutorado 

1.6 Formação: ________________________1.7 Função: ___________________ 

1.8 Anos de atuação na UTI:__________anos. 1.9 Outro vínculo?: (  ) Sim   (  ) 

Não  

2.  Roteiro de entrevista  

 

2.1 O que você considera segurança do paciente? 

2.2 O que você faz para garantir a segurança do paciente? 

2. 3 Há nesta instituição e/ou na UTI preocupação com a segurança do paciente? 

De que forma isso ocorre? 

2.4 Você considera suas ações/procedimentos seguros? Por quê? 

2.5 Como ocorre sua relação com a equipe? E com os pacientes e familiares? 

Quando alguma coisa falha na segurança do paciente, o que você faz? Quais as 

atitudes dos profissionais envolvidos? E das chefias? 

2.6 O que você mudaria no seu ambiente de trabalho para garantir a segurança do 

paciente? Por quê? 
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APÊNDICE G – Termo de autorização para gravação de voz 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,___________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Avaliação do 

cuidado em saúde e da segurança do paciente em Unidades de Terapia 

Intensiva” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados 

para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Profa. Dra 

Viviane Euzébia Pereira Santos, juntamente com os orientandos Theo Duarte da 

Costa e Kisna Yasmin Andrade Alves a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Prof(a). Dr(a). Viviane Euzebia 

Pereira, e após esse período, serão destruídos e, 
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6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal, ______ de ____________de 2014.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Viviane Euzébia Pereira Santos - Departamento de Enfermagem - Campus Universitário. Bairro Lagoa Nova, 

CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone (84) 3215-3124. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa- Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 1666, CEP 59072-

970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A -  TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

Termo de autorização para utilização de instrumento 

 

Sra. Kisna Yasmin Andrade Alves venho por meio deste documento solicitar a 

autorização para utilização do instrumento denominado “Protocolo de avaliação do 

cuidado de enfermagem e da segurança do paciente em unidades de terapia 

intensiva” para ser aplicado como técnica de coleta de dados na pesquisa: intitulada 

“Avaliação do cuidado em saúde e da segurança do paciente em Unidades de 

Terapia Intensiva”, que tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Viviane 

Euzébia Pereira Santos e seu orientando Theo Duarte da Costa. 

 A pesquisa constitui-se de um estudo sobre as práticas de segurança do 

paciente e o cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 

objetiva avaliar as condições para o cuidado de enfermagem na perspectiva da 

segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva da Região Metropolitana de 

Natal (RMN).  

Para tanto será necessário descrever a estrutura física e analisar os processos 

envolvidos na atuação dos profissionais de saúde das UTIs da RMN e desta forma o 

instrumento citado apresenta o conteúdo necessário para aquisição de dados e o 

alcance dos objetivos propostos pela pesquisa. 

Para maiores esclarecimentos segue contato: Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos, telefone (84) 3215-3124, e-mail: vivianeepsantos@gmail.com 

 

Natal, ______ de ____________de 2014.  

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO 
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ANEXO C– PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM E DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM E DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES DE 

TERAPIA INTENSIVA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do avaliador: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Instituição de Saúde:__________________________________________UTI: 

__________________________________________________ 
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Data de avaliação: ___/___/____  Início: __h__  Término: __h__   

 

ITEM Adequado Parcialmente 

adequado  

Inadequado COMENTÁRIO DO 

AVALIADOR 

ELEMENTO “ESTRUTURA” X O CUIDADO DE ENFERMAGEM E A SEGURANÇA DO PACIENTE 

a) Segurança do paciente x instalações da Unidade de Terapia Intensiva: 

1. Cada leito de UTI deve estar em conformidade com a Resolução 

RDC/ ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e pela Consulta 

Pública/ANVISA nº 21, de 27 de abril de 2006. 

    

2. Existência de pias, no quantitativo de uma para cada leito, com 

torneira de acionamento automático. 

    

3. Distribuição dos leitos favorecendo a visualização dos pacientes.     

4. Campainha ao alcance do paciente.     

5. Limpeza da unidade do paciente e dos objetos que compõem o 

leito.  

    

6. Lençóis e roupa em número suficiente para a demanda.      

b) Segurança do paciente x quedas: 

7. Camas com cabeceiras removíveis, grades laterais elevadas e rodas 

travadas.  

    

8. Protocolo de prevenção de quedas disponível no setor.      

c) Segurança do paciente x higienização das mãos: 
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9. Preparação alcóolica para as mãos, disponível através de 

dispensadores fixados nas paredes do leito, frascos fixados na cama, 

mesa de cabeceira, carrinhos de curativos e de medicamentos e 

frascos individuais de bolso.  

    

10. Acesso, contínuo, a sabonete líquido, papel toalha e água.      

d) Segurança do paciente x identificação do paciente: 

11. Pulseira branca para identificação do paciente, em letras legíveis, 

com pelo menos dois identificadores: nome completo do paciente; 

nome completo da mãe do paciente; data de nascimento do 

paciente; e/ ou nº de prontuário.  

    

12. Placas de identificação do paciente, contendo pelo menos dois 

identificadores (ver item 11).  

    

e) Segurança do paciente x terapia medicamentosa: 

13. Distribuição de medicamentos em dose unitária e embalados 

individualmente, contendo rótulos.  

    

14. Remoção de frascos de cloreto de potássio e de outros eletrólitos 

concentrados dos postos de enfermagem.  

    

15. Equipos coloridos para dieta e posicionamento do frasco desta 

acima da cabeceira do paciente.  

    

16. Disponibilização rápida de informações acerca de novos 

medicamentos ou aqueles não padronizados.  
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17. Controle de ruídos no setor de preparo de medicamentos.      

18. Código de leitura por máquinas para o processo de dispensação e 

preparo de medicamentos.  

    

19. Cateteres, sondas e seringas que previnam conexões incorretas ou 

desconexão acidental.  

    

20. Postos de enfermagem com protocolos para solução endovenosa, 

de drogas de alto risco – insulina, heparina, aminas vasoativas, 

cloreto de potássio, narcóticos, bloqueadores neuromuscular, etc. -, 

bem como de normas e rotinas.  

    

21. Fornecimento de formulário de notificação de eventos adversos 

no setor.  

    

22. Prescrição de enfermagem para todos os pacientes.      

f) Segurança do paciente x recursos humanos: 

23. Quantitativo da equipe de enfermagem conforme recomendações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da RDC nº 7, de 

24 de fevereiro de 2010.  

    

24. Oferta da instituição de saúde de capacitações profissionais.     

ELEMENTO “PROCESSO” X O CUIDADO DE ENFERMAGEM EA SEGURANÇA DO PACIENTE 

a) Segurança do paciente x identificação do paciente: 

25. Identificação do paciente antes de qualquer procedimento de 

enfermagem.  
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b) Segurança do paciente x Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): 

26. Utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE). 

    

c) Segurança do paciente x registro de enfermagem: 

27. Presença de registros de enfermagem descritivos em cada plantão, 

com os seguintes itens: registros de admissão; data, horário, n. º 

COREN e assinatura; prescrição de enfermagem; prestação de 

cuidados de enfermagem e de observação dos sinais e sintomas do 

paciente; indicação de quem prestou o cuidado; registro de alta, 

transferência, procedimentos de enfermagem, intercorrências ou 

evolução de lesões cutâneas; presença de condições emocionais do 

paciente e de ações relacionadas ao atendimento das necessidades 

psicobiológicas. 

    

28. Registro de um exame físico por período, sinais vitais e balanço 

hídrico.  

    

d) Segurança do paciente x higiene e conforto do paciente: 

29. Realização, contínua, de higiene corporal e conforto do paciente.      

e) Segurança do paciente x cuidados com drenos,ostomias, coletores, equipos e sondas: 

30. Troca dos equipos de dieta a cada 24 horas e limpeza desses.      

31. Presença de curativos ou coletor adequado em dreno de penrose.      
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32. Posicionamento adequado e manutenção da pressão negativa em 

dreno de porta-vácuo.  

    

33. Adequado enchimento e posicionamento de ostomias e bolsas 

coletoras.  

    

34. Adequado posicionamento de sonda nasogástrica/ nasoenteral.     

35. Adequada fixação da sonda vesical de demora.      

f) Segurança do paciente x oxigenação e ventilação do paciente: 

36. Proteção e manutenção adequada de inaladores; bem como 

instalação e troca adequada dos nebulizadores.  

    

37. Ausência de secreção em traqueostomia, bem como a renovação 

do curativo.  

    

g) Segurança do paciente x úlcera por pressão: 

38. Inspeção da pele e avaliação do risco para a úlcera por pressão 

(UPP) na admissão de todos os pacientes, atentando para os aspectos 

da umidade; mobilidade; incontinência; déficit sensitivo; e estado 

nutricional.  

    

39. Reavaliação do risco de desenvolvimento de UPP a cada 24 ou 48 

horas, ou quando a condição clínica do paciente mudar ou deteriorar.  

    

40. Utilização da escala de Braden para avaliação admissional e 

reavaliação diária.  
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41. Redistribuição da pressão, em especial sobre as proeminências 

ósseas, através: superfícies de apoio específicas, como colchões, 

camas e almofadas; posicionamento à 30º na posição de semi-Fowler; 

usar forro móvel ou dispositivo mecânico de elevação para mover 

pacientes acamados durante transferência e mudança de decúbito, 

objetivando evitar a fricção ou forças de cisalhamento.  

    

42. Reposicionamento de decúbito a cada duas horas.      

h) Segurança do paciente x queda: 

43. Avaliação do risco de queda, utilizando escalas, como a Escala de 

Morse.  

    

44. Reavaliação do risco de queda dos pacientes nas seguintes 

situações: transferência de setor, mudança do quadro clínico, 

episódio de queda durante a internação ou na identificação de outro 

fator de risco.  

    

45. Comunicação entre a equipe, o paciente e o familiar sobre o 

surgimento de risco de queda, bem como o seu registro no prontuário.  

    

46. Identificação, através de sinalizações visuais, do risco de queda.     

i) Segurança do paciente x higienização das mãos e uso de luvas: 

47. Os visitantes devem lavar as mãos em pia exclusiva e, quando 

necessário, utilizar os Equipamentos de Proteção Individual. 
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48. Realização dos “5 momentos”: higienizar as mãos antes de tocar 

o paciente; antes de realizar procedimento limpo ou asséptico; após o 

risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente; e após 

tocar superfícies próximas do paciente.  

    

49. Higienização das mãos ao se mover de um sítio contaminado para 

outro, durante o cuidado a um paciente. 

    

50. Higienização das mãos após remover luvas esterilizadas ou não 

esterilizadas.  

    

51. Higienização das mãos ao manusear um dispositivo invasivo, 

independentemente do uso ou não de luvas. 

    

52. Antissepsia da pele com álcool à 0.7%.      

53. Higiene simples das mãos com água e sabonete comum, sob a 

forma líquida, com a duração mínima de 40 a 60 segundos, durante 

os “5 momentos”. 

    

54. Higiene antisséptica das mãos com água e antisséptico 

degermante, com duração mínima de 40 a 60 segundos.  

    

55. Fricção antisséptica das mãos deve ser realizada com preparação 

alcoólica, sem a necessidade de enxague em água ou secagem com 

papel toalha ou outros equipamentos e ter duração, mínima, de 20 a 

30 segundos.  
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56. Secagem adequada das mãos deve ser considerada como parte 

integrante de lavagem das mãos e fator crítico de determinação de 

nível de transferência bacteriana. 

    

57. Atenção para a recontaminação das mãos lavadas e secas.      

58. Utilização de luvas nos casos de contato com sangue, líquidos 

corporais, mucosas e pele não íntegra de pacientes.  

    

59. Utilização de luvas como forma de precaução de contato de um 

paciente para o outro. Essas devem ser trocadas sempre que o 

profissional entrar em contato com outro paciente. 

    

60. As luvas devem ser trocadas de um paciente para o outro.      

61. As luvas devem ser trocadas durante a mudança de um sítio 

corporal contaminado para outro limpo. 

    

62. Higienização das mãos antes e após o uso de luvas.      

63. O contato com superfícies e materiais quando estiver com luvas 

deve ser evitado.  

    

j) Segurança do paciente x terapia medicamentosa e nutrição parenteral: 

64. Utilização dos “nove certos na administração de medicamentos”: 

1) paciente certo, 2) medicamento certo, 3) via certa, 4) hora certa, 5) 

dose certa, 6) registro certo, 7) ação certa, 8) forma certa e 9) resposta 

certa.  
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65. Implementação de medidas de preparo de medicação com elevada 

concentração.  

    

66. A prescrição hospitalar deve ser em formulário institucional e 

conter, no mínimo, o nome do hospital; nome completo do paciente; 

número do prontuário ou registro do atendimento; leito; serviço; 

enfermaria/apartamento; data; e andar/ala.  

    

67. A prescrição hospitalar deve apresentar as seguintes informações 

do prescritor, em letra legível: o nome completo, nº de registro do 

conselho profissional e assinatura.  

    

68. Utilização de prescrições digitadas e eletrônicas para garantia da 

legibilidade.  

    

69. Utilização de prescrição de medicamentos sem o uso de 

abreviaturas. 

    

70. Elaboração, formalização e divulgação de lista para padronização 

de abreviaturas.  

    

71. As prescrições devem destacar as situações de alergias relatadas 

pelo paciente, familiares e/ou cuidadores.  

    

72. Adoção de dupla checagem dos medicamentos (na farmácia e no 

momento do recebimento pela enfermagem).  
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73. Desinfecção da pele com antissépticos à base de álcool (ex.: 

álcool a 70% ) antes da inserção de cateteres intravasculares, por 30 

segundos.  

    

74. Utilização de luvas e da técnica “sem toque” (“non-touch”) para 

a inserção de cateter intravascular periférico após a antissepsia da 

pele.  

    

75. Substituição dos curativos de cateteres venosos centrais, feitos 

com gazes, a cada 2 dias.  

    

76. Substituição dos curativos transparentes de cateteres venosos 

centrais a cada 7 dias.  

    

77. Preferência de localização de punção venoso periférica, em 

adulto, nos membros superiores.  

    

78. Inspeção e palpação, diária, do local de inserção do cateter, caso 

seja usado um curativo transparente.  

    

79. Desinfecção de acessos para injeção IV e torneiras de três vias 

com álcool a 70%.  

    

80. Substituição dos cateteres venosos periféricos a cada 72 horas a 

96 horas em adultos.  

    

81. Cateteres venosos periféricos podem ser mantidos por períodos 

mais longos, nos pacientes com dificuldades de acesso, desde que 

realizado o monitoramento contínuo do local de inserção.  
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82. Lavagem do acesso venoso com um flush de solução salina 

normal.  

    

83. Conclusão de administração de soluções contendo lipídios até 24 

horas após o início.  

    

84. Desinfecção de acessos para injeção IV, torneiras de três vias, 

dispositivos de injeção IV sem agulha oulocks de heparina com álcool 

a 70%, clorexidina a 2% ou iodóforo antes do acesso. 

    

k) Segurança do paciente x hemocomponentes: 

85. Infusão de concentrado de hemácias no tempo de 60 a 120 

minutos em pacientes adultos.  

    

86. Infusão de concentrados de plaquetas no tempo de 30 min em 

pacientes adultos.  

    

87. Infusão de plasma no tempo de 60 min em pacientes adultos.      

88. Infusão de crioprecipitado deve ser transfundido imediatamente, 

após o descongelamento.  

    

89. Confirmação da identificação do paciente DUAS vezes antes de 

iniciar a infusão.  

    

90. Os hemocomponentes devem ser mantidos por, no máximo, 30 

minutos em temperatura ambiente antes de iniciar a infusão.  

    

91. Aferição de sinais vitais antes da infusão de hemocomponentes.      

92. Infusão de hemocomponentes em via exclusiva.      
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93. Avaliação da permeabilidade do cateter para infusão de 

hemocomponentes e a presença de complicações - flebite, infiltração, 

etc.  

    

94. Infusão de solução salina após a transfusão de hemocomponentes.      

95. Infusão de hemocomponentes na presença de um ou mais sinais 

de reação adversa deve ser interrompida.  

    

l) Segurança do paciente x comunicação entre membros da equipe: 

96. Efetivação da comunicação entre a equipe de enfermagem e 

paciente. 

    

97. Construção de um ambiente que facilite a sensibilização dos 

profissionais referente à segurança do paciente.  

    

Nível de segurança do paciente conforme os elementos "estrutura" e "processo" (comentários): 
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ANEXO  D– PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ETICA E 

PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 
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ANEXO E- Carta de anuência da Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO  
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ANEXO F – Carta de anuência do Hospital Onofre Lopes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 
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ANEXO G – Normas da  revista Texto e Contexto 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

 

 

 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da 

Revista, redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, 

configurados em papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda 

e superior será de 3cm e a margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New 

Roman 12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou Editores que sejam 

compatíveis. Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas 

informativo) em português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, 

com seu(s) título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) 

nome(s) do(s) departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho 

deve ser atribuído; d) nome, endereço completo, telefone/fax e endereço 

eletrônico do autor responsável pela correspondência relacionada ao 

manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em 

português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, 

em espaço simples. Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais 

resultados e conclusões. Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três 

idiomas. Para determiná-las consultar a lista de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet no site: 

http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. 

Quando o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, 

aceitos nas diferentes áreas ou disciplinas envolvidas. 
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Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração 

progressiva para título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho 

da fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem 

citadas no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, 

todas as ilustrações devem ser designadas como figuras. As tabelas devem 

apresentar dado numérico como informação central, não utilizar traços internos 

horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé 

da tabela, utilizando os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Os 

quadros devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver 

ilustrações extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores 

devem encaminhar permissão, por escrito, para utilização das mesmas. As 

figuras devem conter legenda, quando necessário, e fonte sempre que for 

extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na referência). Além das 

ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser encaminhadas em separado 

e em qualidade necessária a uma publicação. As fotos coloridas serão 

publicadas a critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, as pessoas 

não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de 

permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, 

além de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser 

encaminhadas em separado com a qualidade necessária à publicação. As 

imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, 

tamanho 23×16 cm e em grayscale. Imagens fora dessas especificações não 

poderão ser utilizadas. 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência 

da qual foram subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a 

pontuação (ponto, vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração 
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em sobrescrito. Exemplo: as trabalhadoras também se utilizam da linguagem 

não verbal.7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de 

forma sequencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito 

separados por um hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa 

administração, sendo dele a clássica visão das funções do administrador.1-5 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do 

texto entre aspas, indicando o número da referência e a página da citação, 

independente do número de linhas. Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de 

nós como essa máquina infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins 

insensatos”.1:30-31 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no 

corpo do texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o 

anonimato. Exemplo: [...] envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em 

projetos sociais, conhecendo mais os problemas da comunidade [...] (e7); 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da 

citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de 

publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção 

“e”; se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al”. 

Exemplos: 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede 

como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a 

flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a 

informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, 

a multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso 

de todos a informação.9 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que 

serão indicadas por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na 

ordem que aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os 
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Requisitos Uniformes do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE). Exemplos: 

Livro padrão 

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária 

brasileira. Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): 

Yends; 2005. p.47-72. 

Livro com organizador, editor ou compilador 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua 

interface com a saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 

Livro com edição 

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São 

Paulo (SP): Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle 

social. In: Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; 

Curitiba, Brasil. Curitiba (PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

Entidade coletiva 

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: 

atenção qualificada e humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

Documentos legais 

Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília 

(DF): MS; 1996. 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1. 
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Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um 

estudo sobre as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a 

objetividade do trabalho [tese]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de 

Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal 

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário 

Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos 

das práticas populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. 

Texto Contexto Enferm. 2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves 

LHT, et al. Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um 

Programa de Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-

9. 

Material audiovisual 

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves 

entrevista concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do 

Conhecimento da Enfermagem GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. 

Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. GEHCE; 2006 jul 

23. 

Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): 

DCL; 2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): 

Ed. Positivo; 2004. 

Homepage/web site 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 

2007 Maio 04; acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 
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Material eletrônico 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário 

Internacional de Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade 

Federal de Santa Catarina. Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o 

trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004 

[acesso 2006 Out 01]; 6(1). Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o 

docente Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto 

(SP): Universidade Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto; 2005 [acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas 

referências, mas inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de 

referências, consultar o site: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de 

títulos de periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em 

outras línguas, se necessário, consultar o International Nursing Index, Index 

Medicus ou o site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 
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ANEXO H – Normas da  revista  appllied research nursing 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 
Original Articles Authors should present original research findings and the 
applications to practice. In the manuscript clearly articulate the research 
purpose(s) and/or questions, background, research methods (design, sample, 
instrumentation, procedures, and analyses), results, and conclusions. Authors 
are expected to present material in a style that highlights applications for nursing 
practice. The manuscript should be limited to no more than 20 pages (including 
references and tables). A structured abstract of no more than 150 words should 
accompany the manuscript and include the following: aim, background, methods, 
results, conclusions. Key words (3-5) should be listed on the abstract page. Each 
table should be included on a separate page and submitted in a separate file. 
Key references should be limited to works published in the last 10 years (except 
for seminal work). Figures, photographs, and illustrations are welcome and each 
should be included in a separate file. Publication decisions are based on the peer-
reviewers and editors evaluations. 
Clinical Methods Papers submitted for consideration in the Clinical Methods 
section should address methodological issues or techniques that are of concern 
to nurses conducting clinical research. Papers submitted for publication in the 
Clinical Methods section should be 8 to 12 double-spaced, typewritten pages, 
including tables, illustrations/figures, and key references. 
Research Briefs Abstracts of completed pilot research are invited. The 
emphasis should be on recommendations for future research. Research Briefs 
should be limited to no more than 6 pages (including references and 
tables).Theory: Applications to ResearchThis new column features theory 
relevant to nursing research. Entries should be limited to no more than 6 pages 
(including references and tables). 
Special Features Review papers or papers on timely issues or topics related to 
the "state of nursing research" are desired. International Column This feature is 
designed to serve as a forum for exchanging perspectives on nursing research 
and scholarship from around the world. Papers are reviewed and commented on 
by the author's international colleagues, and their comments are published along 
with the original paper. Papers should be focused on state of the art issues in 
nursing. Papers should be no longer than 5 pages. 
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Language (usage and editing services)  
 
 
Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but 
not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may 
require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform 
to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service 
available from Elsevier's WebShop 
(http://webshop.elsevier.com/languageediting/) or visit our customer support site 
(http://support.elsevier.com) for more information. 
 
References  
 
There are no strict requirements on reference formatting at submission. 
References can be in any style or format as long as the style is consistent. Where 
applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter title/article title, year 
of publication, volume number/book chapter and the pagination must be present. 
Use of DOI is highly encouraged. The reference style used by the journal will be 
applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage. Note that missing 
data will be highlighted at proof stage for the author to correct. 
 
Formatting requirements  
 
There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the 
essential elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, 
Keywords, Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork 
and Tables with Captions. 
If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this 
should be included in your initial submission for peer review purposes. 
Divide the article into clearly defined sections. 
 
Figures and tables embedded in text  
 
Please ensure the figures and the tables included in the single file are placed next 
to the relevant text in the manuscript, rather than at the bottom or the top of the 
file. 
 
Article structure 
 
Subdivision - unnumbered sections 
  
Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief 
heading. Each heading should appear on its own separate line. Subsections 
should be used as much as possible when cross-referencing text: refer to the 
subsection by heading as opposed to simply 'the text'. 
 
 
 
Essential title page information  

http://webshop.elsevier.com/languageediting/
http://support.elsevier.com/
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• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval 
systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. 
• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and 
family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. 
Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below 
the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately 
after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full 
postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the 
e-mail address of each author. 
 
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all 
stages of refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-
mail address is given and that contact details are kept up to date by the 
corresponding author. 
 
• Present/permanent address. If an author has moved since the work described 
in the article was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 
'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's name. The 
address at which the author actually did the work must be retained as the main, 
affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes. 
 
Abstract  
 
A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the 
purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract 
is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. 
For this reason, References should be avoided, but if essential, then cite the 
author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be 
avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract 
itself. 
 
Keywords  
 
Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using 
American spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts 
(avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with abbreviations: only abbreviations 
firmly established in the field may be eligible. These keywords will be used for 
indexing purposes. 
 
Abbreviations  
 
Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed 
on the first page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the 
abstract must be defined at their first mention there, as well as in the footnote. 
Ensure consistency of abbreviations throughout the article. 
 
Acknowledgements  
 



144 

 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before 
the references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote 
to the title or otherwise. List here those individuals who provided help during the 
research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading the 
article, etc.). 
Footnotes  
 
Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the 
article. Many word processors build footnotes into the text, and this feature may 
be used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text 
and present the footnotes themselves separately at the end of the article. 
 
Artwork 
 
Electronic artwork  
General points 
• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  
• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, 
Courier.  
• Number the illustrations according to their sequence in the text.  
• Use a logical naming convention for your artwork files.  
• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image.  
• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, and 
tables within a single file at the revision stage.  
• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in 
separate source files.  
A detailed guide on electronic artwork is available on our website:  
http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information 
are given here.  
Formats  
Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, 
please 'save as' or convert the images to one of the following formats (note the 
resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone 
combinations given below):  
EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'.  
TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a 
minimum of 300 dpi.  
TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi.  
TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a 
minimum of 500 dpi is required.  
Please do not:  
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the 
resolution is too low.  
• Supply files that are too low in resolution.  
• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 
Color artwork  
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), 
EPS (or PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with 
your accepted article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions
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at no additional charge, that these figures will appear in color online (e.g., 
ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are 
reproduced in color in the printed version. For color reproduction in print, you 
will receive information regarding the costs from Elsevier after receipt of 
your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or online 
only. For further information on the preparation of electronic artwork, please 
seehttp://www.elsevier.com/artworkinstructions. 
Illustration services  
 
Elsevier's WebShop (http://webshop.elsevier.com/illustrationservices) offers 
Illustration Services to authors preparing to submit a manuscript but concerned 
about the quality of the images accompanying their article. Elsevier's expert 
illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as well as 
a full range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where 
our illustrators take your image(s) and improve them to a professional standard. 
Please visit the website to find out more. 
 
Figure captions  
 
Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief title 
(not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the 
illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations 
used. 
 
Tables  
 
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed 
either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. 
Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text and 
place any table notes below the table body. Be sparing in the use of tables and 
ensure that the data presented in them do not duplicate results described 
elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules. 
 
References 
 
Citation in text  
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the 
reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given 
in full. Unpublished results and personal communications are not recommended 
in the reference list, but may be mentioned in the text. If these references are 
included in the reference list they should follow the standard reference style of 
the journal and should include a substitution of the publication date with either 
'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in 
press' implies that the item has been accepted for publication. 
 
Reference links  
Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured 
by online links to the sources cited. In order to allow us to create links to 
abstracting and indexing services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, 
please ensure that data provided in the references are correct. Please note that 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions
http://webshop.elsevier.com/illustrationservices
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incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may 
prevent link creation. When copying references, please be careful as they may 
already contain errors. Use of the DOI is encouraged. 
 
Web references  
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was 
last accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, 
reference to a source publication, etc.), should also be given. Web references 
can be listed separately (e.g., after the reference list) under a different heading if 
desired, or can be included in the reference list. 
 
References in a special issue  
Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list 
(and any citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 
 
Reference management software  
Most Elsevier journals have a standard template available in key reference 
management packages. This covers packages using the Citation Style 
Language, such as Mendeley (http://www.mendeley.com/features/reference-
manager) and also others like EndNote 
(http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) and Reference Manager 
(http://refman.com/downloads/styles). Using plug-ins to word processing 
packages which are available from the above sites, authors only need to select 
the appropriate journal template when preparing their article and the list of 
references and citations to these will be formatted according to the journal style 
as described in this Guide. The process of including templates in these packages 
is constantly ongoing. If the journal you are looking for does not have a template 
available yet, please see the list of sample references and citations provided in 
this Guide to help you format these according to the journal style. 
 
If you manage your research with Mendeley Desktop, you can easily install the 
reference style for this journal by clicking the link below: 
http://open.mendeley.com/use-citation-style/applied-nursing-research 
When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using 
the Mendeley plug-ins for Microsoft Word or LibreOffice. For more information 
about the Citation Style Language, visit http://citationstyles.org. 
 
Reference formatting  
There are no strict requirements on reference formatting at submission. 
References can be in any style or format as long as the style is consistent. Where 
applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter title/article title, year 
of publication, volume number/book chapter and the pagination must be present. 
Use of DOI is highly encouraged. The reference style used by the journal will be 
applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage. Note that missing 
data will be highlighted at proof stage for the author to correct. If you do wish to 
format the references yourself they should be arranged according to the following 
examples: 
 
Reference style  
Text: All citations in the text should refer to:  

http://www.mendeley.com/features/reference-manager
http://www.mendeley.com/features/reference-manager
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://refman.com/downloads/styles
http://open.mendeley.com/use-citation-style/applied-nursing-research
http://citationstyles.org/
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1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) 
and the year of publication;  
2. Two authors: both authors' names and the year of publication;  
3. Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of 
publication.  
Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should 
be listed first alphabetically, then chronologically.  
Examples: 'as demonstrated in wheat (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and 
Jones, 1999). Kramer et al. (2010) have recently shown ....'  
List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted 
chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in 
the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the 
year of publication.  
Examples:  
Reference to a journal publication:  
Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. 
J Sci Commun 2010;163:51–9.  
Reference to a book:  
Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.  
Reference to a chapter in an edited book:  
Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: 
Jones BS, Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age. New York: E-
Publishing Inc; 2009. p. 281–304.  
Note shortened form for last page number. e.g., 51–9, and that for more than 6 
authors the first 6 should be listed followed by "et al." For further details you are 
referred to "Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical 
Journals" (J Am Med Assoc 1997;277:927–34) (see 
alsohttp://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
Journal abbreviations source  
Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word 
Abbreviations: http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/. 
Video data  
 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and 
enhance your scientific research. Authors who have video or animation files that 
they wish to submit with their article are strongly encouraged to include links to 
these within the body of the article. This can be done in the same way as a figure 
or table by referring to the video or animation content and noting in the body text 
where it should be placed. All submitted files should be properly labeled so that 
they directly relate to the video file's content. In order to ensure that your video or 
animation material is directly usable, please provide the files in one of our 
recommended file formats with a preferred maximum size of 150 MB. Video and 
animation files supplied will be published online in the electronic version of your 
article in Elsevier Web products, including 
ScienceDirect:http://www.sciencedirect.com. Please supply 'stills' with your files: 
you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. 
These will be used instead of standard icons and will personalize the link to your 
video data. For more detailed instructions please visit our video instruction pages 
athttp://www.elsevier.com/artworkinstructions. Note: since video and animation 
cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/artworkinstructions


148 

 

both the electronic and the print version for the portions of the article that refer to 
this content. 
 
 
 
Supplementary material  
 
 
Elsevier accepts electronic supplementary material to support and enhance your 
scientific research. Supplementary files offer the author additional possibilities to 
publish supporting applications, high-resolution images, background datasets, 
sound clips and more. Supplementary files supplied will be published online 
alongside the electronic version of your article in Elsevier Web products, including 
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. In order to ensure that your 
submitted material is directly usable, please provide the data in one of our 
recommended file formats. Authors should submit the material in electronic 
format together with the article and supply a concise and descriptive caption for 
each file. For more detailed instructions please visit our artwork instruction pages 
at http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 
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ANEXO I– Normas da Revista de Enfermagem da USP 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

 
 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol 
e devem ser inéditos e destinar-se exclusivamente à Revista da 
Escola de Enfermagem da USP, não sendo permitida sua 
apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou 
parcialmente, tanto no que se refere ao texto, como às figuras ou 
tabelas. Artigos que apresentarem semelhanças com outros já 
publicados serão excluídos do processo de avaliação em 
qualquer fase. 

Nos casos dos artigos redigidos em inglês ou espanhol será 
solicitada uma cópia em português da versão final. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão 
enviar uma cópia da aprovação emitida por um Comitê de Ética 
reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), segundo as normas da Resolução 196/ 96 do 
Conselho Nacional de Saúde - CNS ou órgão equivalente no país 
de origem da pesquisa. 

A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a 
importância dessas iniciativas para o registro e a divulgação 
internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 
aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação os 
artigos derivados de pesquisas clínicas que tenham recebido um 
número de identificação em um dos Registros de Ensaios 
Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e pelo 
ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE 
(www.icmje.org). O número de identificação deve ser registrado 
no final do resumo. 

Os autores dos textos são por eles inteiramente responsáveis, 
devendo assinar e encaminhar a Declaração de 
Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais, conforme 
modelo anexo. A Revista condena vigorosamente o plágio e o 
autoplágio. Os autores devem se certificar de que o conteúdo é 
inédito e original. Ideias já publicadas devem ser citadas 
corretamente, em conformidade com as normas. 

 

http://www.scielo.br/revistas/reeusp/www.icmje.org
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A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando 
o trabalho for aprovado para publicação, a tradução deverá ser 
providenciada de acordo com as orientações da Revista, sendo o 
custo financeiro de responsabilidade dos autores 

Categorias de artigos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, 
com metodologia rigorosa, resultados claramente expostos, 
discussão adensada e que agregue valor à ciência de 
Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de 
enfermagem ou áreas correlatas, levando ao questionamento de 
modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 
pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

Artigo de revisão 

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a 
síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões 
gerais a respeito de uma área ou tema específicos, contribuindo 
para o aprofundamento do conhecimento. São necessários 
padrões elevados de rigor metodológico e clareza na 
apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga 
identificar as características dos estudos incluídos na revisão. 
Etapas da revisão integrativa: elaboração da pergunta 
norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica 
dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação 
da revisão integrativa. Limitada a 20 páginas. 

Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por 
meio da síntese rigorosa de resultados de estudos originais, 
quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de responder 
claramente a uma questão específica e de relevância para a 
enfermagem ou para a saúde. Descreve com pormenores o 
processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados 
para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os 
procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos 
pelos estudos revisados, que poderão ou não incluir metanálise 
ou metassíntese. Limitada a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo 
análise de implicações conceituais, descrição de procedimentos 
com estratégias de intervenção ou evidência metodológica 
apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a atuação 
de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 
páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os 
trabalhos publicados na Revista, expressando ou não 
concordância sobre o assunto abordado. Limitada a meia página. 

Descrição dos procedimentos 
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Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado pela 
Secretaria quanto ao cumprimento das normas estabelecidas nas 
Instruções aos Autores, sendo devolvido para adequação, em 
caso de não atendimento às normas. Se aprovado nessa fase, o 
artigo é encaminhado para a Editora Científica que, com a 
colaboração das Editoras Associadas, dará início à avaliação do 
conteúdo do ponto de vista científico e da contribuição ao 
desenvolvimento da ciência de Enfermagem. O artigo é então 
encaminhado para dois relatores, que o analisam com base no 
Instrumento de Análise e Parecer elaborado especificamente 
para tal finalidade e opinam sobre o rigor metodológico da 
abordagem utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o 
artigo é encaminhado a um terceiro relator. O anonimato é 
garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres 
dos relatores são analisados pelo Conselho Editorial que, se 
necessário, indica as alterações a serem efetuadas. Os trabalhos 
seguem para publicação somente após a aprovação final dos 
pareceristas e do Conselho Editorial. 

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel 
tamanho A4, com espaço entrelinhas de 1,5, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, e margens superior, inferior e laterais de 
2,5 cm. 

 A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, 
inglês e espanhol, sem abreviaturas e siglas; 

nomes completos e sem abreviações dos autores, 
numerados em algarismos arábicos, com a titulação 
universitária máxima de cada autor e as Instituições às 
quais pertencem; 

indicação do nome do autor responsável, seu endereço 
para correspondência, telefone para contato e e-mail. O 
uso de endereço residencial deve ser evitado, pois ficará 
disponível na Internet; 

quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, 
indicar por asterisco, em nota de rodapé o título, o ano e 
a instituição onde foi apresentada; 

 Resumo: Resumo: nos idiomas português (resumo), 

inglês (abstract) e espanhol (resumen), até (1290 

caracteres com espaço). Deve ser estruturado 
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em: objetivo, método, resultados e conclusão. Exceção 

para os estudos teóricos. Os ensaios clínicos devem 

apresentar o número do registro de ensaio clínico ao final 
como documento anexo ou na carta ao editor. 

 Descritores: devem ser indicados de três a seis 
descritores que permitam identificar o assunto do 
trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: 
português (descritores), inglês (descriptors) e espanhol 
(descriptores), extraídos do vocabulário DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela 
BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), 
elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

 

 Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos 
distintos com: Introdução, Método, Resultados, 
Discussão, Conclusão e Referências. 

Introdução: deve ser breve, definir o problema 
estudado, destacando a sua importância, e as lacunas do 
conhecimento. 

Método: os métodos empregados, a população 
estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção 
devem ser descritos de forma objetiva e completa.É 
necessário inserir o número do protocolo de aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a 
pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos 
exigidos. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e 
objetiva, descrevendo somente os dados encontrados, 
sem interpretações ou comentários. Podem ser 
acompanhados por tabelas, quadros e figuras, para 
facilitar a compreensão. O texto deve complementar e 
não repetir o que está descrito nas ilustrações. 

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos 
resultados alcançados, enfatizando aspectos novos e 
relevantes observados no estudo e discutindo as 
concordâncias e as divergências com outras pesquisas 
já publicadas. 

Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às 
hipóteses do estudo, fundamentada nos resultados e na 
discussão, coerente com o título, a proposição e o 
método adotados. As limitações do estudo também 
devem ser destacadas. 

Referências: 
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No texto, as citações devem ser numeradas 
consecutivamente, em algarismos arábicos, sobrescritos 
e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. 
Se forem sequenciais, deverão ser indicados o primeiro 
e o último número, separados por hífen, ex.: (1-4) ; 
quando intercalados, deverão ser separados por vírgula, 
ex.: (1-2,4). 

As referências dos documentos impressos e eletrônicos 
devem ser apresentadas de acordo com o Estilo 
"Vancouver", elaborado pelo ICMJE, disponível no 
endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os títulos 
dos periódicos abreviados de acordo com a List of 
Journals Indexed for MEDLINE 
(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as 
referências estritamente 
pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), 
de abrangência nacional e internacional. Evitar a inclusão 
de número excessivo de referências na mesma citação. 
A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada 
de acordo com a sequência em que os autores foram 
citados no texto. O número de referências não deve 
ultrapassar a 30. A exatidão das referências é de 
responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de 
Enfermagem da USP devem ser citados 
preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a 
partir de 2009. 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da 
pesquisa devem ser citados entre aspas, em itálico, com sua 
identificação codificada a critério do autor e entre parênteses. 

Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, 
obrigatoriamente, devem estar inseridas no corpo do texto do 
artigo. 

Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, 
com resolução final de 300 dpi. 

Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração 
intelectual ao trabalho, desde que haja permissão expressa dos 
nomeados; fontes de financiamento de instituições públicas ou 
privadas que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios. 

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem 
a necessidade de uma errata deverão enviá-la à Secretaria da 
Revista por e-mail. 

  

Modelo de referências 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html
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American Diabetes Association. Diabetes update. Nursing. 2003;Suppl:19-
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Preto Health System for diagnosing tuberculosis. Rev Esc Enferm USP. 
2011;45(4):898-904. 
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Artigo publicado em um fascículo com suplemento 

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication 
administration. J Infus Nurs. 2005;28(2 Suppl):37-41. 

Artigo em um volume publicado em partes 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 
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Artigo em um fascículo publicado em partes 
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Artigo publicado em fascículo sem volume 
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Artigo publicado em um número especial 
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Artigo sem indicação de fascículo e volume 
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Jun:1-6. 

Artigo com paginação em algarismos romanos 
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Artigo com publicação de errata 
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Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of 
print) 
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Livros 
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prática. Porto Alegre: Artmed; 2010. 
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c2005. 

Organizador, editor, coordenador como autor 

Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2005. 

Instituição como autor 
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Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da 
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Capítulo de livro cujo autor é o mesmo da obra 

Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. Gênese da profissionalização da 
enfermagem; p. 23-31. 
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dor. In: Chaves LD, Leão ER, editoras. Dor: 5º sinal vital: reflexões e 
intervenções de enfermagem. Curitiba: Ed. Maio; 2004. p. 59-73. 

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
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Documentos eletrônicos 

Artigo de periódico 

Costa FA, Silva DLA, Rocha VM. The neurological state and cognition of 
patients after a stoke. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2011 [cited 2011 Nov 
28];45(5):1083-8. Available 
from: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/en_v45n5a08.pdf 

Artigo de periódico provido de DOI 

Leonello VM, Oliveira MAC. Integralidade do cuidado à saúde como 
competência educativa do enfermeiro. Rev Bras Enferm [Internet]. 2010 [citado 
2010 jul. 10]; 63(3):366-70. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n3.pdf DOI 10.1590/S0034-
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Livro na íntegra 

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. Harrison's online [Internet]. 16th ed. 
Columbus (OH): McGraw-Hill; c2006 [cited 2006 Nov 20]. Available 
from: http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4 

Capítulo de livro 

Loizzo F, Menthonnex E, Menthonnex P, et al. A regulação das saídas das 
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In: Martinez-Almoyna M, Nitschke CAS, organizadores. Manual de regulação 
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em:neu.saude.sc.gov.br/arquivos/manual_de_regulacao_medica_de_urgencia
.pdf 

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 27 de janeiro de 2007. 
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Para outros exemplos recomendamos consultar o documento Citing Medicine, 
adaptado pela NLM para as suas bases de dados e atualmente utilizado pelo 
Uniform Requirements 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2). 

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na 
literatura científica mundial e de difícil acesso, em geral de divulgação 
circunscrita a uma instituição ou a um evento. Da mesma forma, informações 
citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos que não sejam mantidos 
permanentemente em sites, não devem fazer parte da lista de referências. 
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