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RESUMO
A segurança do paciente destaca-se como uma área atual e de grande relevância no que tange
aos cuidados prestados pelo setor saúde. Logo, torna-se imprescindível que o ensino dessa
temática seja realizado de forma transversal e efetiva, principalmente subsidiada por
tecnologias digitais com a finalidade de atender as demandas atuais dos discentes. E, assim
fomentar sua aprendizagem significativa, dado que, a utilização do Serious game favorece a
experimentação e imersão do indivíduo na temática o que irá incidir na construção efetiva dos
conhecimentos da SP na estrutura cognitiva do aprendiz e, dessa forma, incidir na
aprendizagem significativa da SP. Neste ínterim, esse estudo estabelece a seguinte questão
norteadora: quais conteúdos são válidos para compor um Serious game para apoio ao ensino
da segurança do paciente na enfermagem? E, tem como objetivo construir e validar o
conteúdo do protótipo de um Serious game para apoio ao ensino da segurança do paciente na
enfermagem. Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa para construção
e validação de conteúdo de um Serious game. Para tal, baseou-se na proposta de Pasquali, a
saber: procedimentos teóricos, em que se realizou uma busca na literatura científica, através
de uma Scoping review, para elucidar as temáticas relevantes para construção dos conteúdos
que compuseram o recurso educacional; procedimentos empíricos, que se deu pela construção
do instrumento para validação do conteúdo via Google Forms e as etapas Delphi. Por fim, os
procedimentos analíticos, em que foi executado o cálculo e análise dos coeficientes de
validação de conteúdo e nível de concordância. O estudo esta em consonância com os
preceitos éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde e teve sua aprovação
autenticada pelo parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa, nº 2.455.166,
CAAE: 80922917.0.0000.5537. Constatou-se que o ensino da segurança do paciente baseia-se
majoritariamente em aspectos relacionados às metas internacionais estabelecidas pela
Organização Mundial da Saúde. Neste panorama, propôs-se roteiros de jogos baseados nestes
conteúdos que obtiveram maior frequência na busca realizada, no qual o jogador irá motivarse a buscar seu conhecimento com a nas perda e ganho das pontuações, bem como feedbacks
imediatos e ao final do jogo. Após a construção de seis roteiros, realizou-se as etapas Delphi I
e Delphi II para validação do conteúdo. Ao final das etapas foi calculado o nível de
concordância entre os juízes, os quais apresentaram valores acima 80% e coeficiente de
validação de conteúdo acima de 0,8. Conclui-se que os roteiros construídos são válidos em
seu conteúdo para construção do protótipo do Serious game. Contudo, salienta-se que além da
validação do conteúdo faz-se necessário que o recurso educacional passe por outras etapas de
validação como de aparência, usabilidade e efetividade com a finalidade de comprovar sua
eficácia para com o ensino da segurança do paciente.

Descritores: Segurança do Paciente; Ensino; Tecnologia Educacional; Materiais de ensino;
Estudos de validação; Enfermagem.
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ABSTRACT

Patient safety stands out as a current area of great relevance to the care provided by the health
sector. Therefore, it is imperative that the teaching of this subject be carried out in a
transversal and effective way, mainly subsidized by digital technologies in order to meet the
students' current demands. Thus, the use of the Serious game favors the experimentation and
immersion of the individual in the theme which will influence the effective construction of the
SP knowledge in the cognitive structure of the learner and, therefore, focus on meaningful
learning of P. In the meantime, this study establishes the following guiding question: what
contents are valid to compose a Serious game to support the teaching of patient safety in
nursing? And, it aims to build and validate the content of the prototype of a Serious game to
support the teaching of patient safety in nursing. This is a quantitative approach
methodological study for the construction and validation of content of a Serious game. For
that, it was based on Pasquali's proposal, namely: theoretical procedures, in which a search in
the scientific literature was made, through a Scoping review, to elucidate the relevant themes
for the construction of the contents that made up the educational resource; This was done by
constructing the instrument for validating content via Google Forms and the Delphi steps.
Finally, the analytical procedures, in which the calculation and analysis of the content
validation coefficients and level of agreement were performed. The study is in accordance
with the ethical precepts established by the National Health Council and had its approval
authenticated by the consubstantiated opinion of the research ethics committee, nº 2.455.166,
CAAE: 80922917.0.0000.5537. It was verified that the teaching of patient safety is based
mainly on aspects related to the international goals established by the World Health
Organization. In this scenario, it was proposed game scripts based on these contents that
obtained more frequency in the accomplished search, in which the player will be motivated to
seek his knowledge with the loss and gain of the scores, as well as immediate feedbacks and
the end of the game. After the construction of six scripts, the steps Delphi I and Delphi II
were performed for content validation. At the end of the stages the level of concordance
between the judges was calculated, which presented values above 80% and content validation
coefficient above 0.8. It is concluded that the constructed scripts are valid in their content for
construction of the prototype of the Serious game. However, it should be noted that in
addition to content validation, it is necessary for the educational resource to undergo other
validation steps such as appearance, usability and effectiveness in order to prove its
effectiveness in teaching patient safety.

Keywords: Patient Safety; Teaching; Educational technology; Teaching materials; Validation
studies; Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

Há atualmente uma inquietação no que se refere à promoção da qualidade dos serviços
de saúde. É neste sentido que a segurança do paciente (SP) se destaca enquanto um conjunto
de estratégias que objetivam promover melhorias na qualidade da assistência de saúde
oferecida e, como consequência, na promoção à saúde do paciente (CAPUCHO; CASSIANI,
2013; OLIVEIRA et al., 2014).
Devido à relevância dessa temática, é imperativo discutir a inserção da SP enquanto
eixo transversal de formação dos profissionais de saúde, com o propósito de capacitar aqueles
que já atuam na assistência e de formar trabalhadores mais qualificados nessa área, o que
pode incidir em melhorias na assistência à saúde (MELLEIRO et al.,2017; PINTO et al.,
2016).
Dessa forma, torna-se factível enfrentar o elevado número de eventos adversos
1

(EA) que ocorrem durante os cuidados aos pacientes, os quais foram apresentados pela
primeira vez em 1999 no relatório To Err is Human: Building a Safer Health System,
produzido pelo Institute of Medicine (IOM). Esse documento evidenciou que 44.000 a 98.000
pacientes morrem por ano nos Estados Unidos da América (EUA) decorrentes de EA
ocasionados durante a assistência à saúde (IOM, 2000).
Ademais, estudos mais recentes realizados por Mendes et al. (2013) e Stockwell et al.
(2015) apontam a prevalência desses EA em países de diferentes realidades socioeconômicas,
como o Brasil e os EUA, e ainda realça que esses poderiam ser evitados (SOUSA et al.,
2014).
Para Bohomol e Cunha (2015), a promoção de uma assistência à saúde segura e livre
de danos desnecessários dá-se através de profissionais capacitados no que se refere à SP.
Nesse sentido, evidencia-se a importância de incentivar e valorizar o ensino da SP durante o
processo de formação dos profissionais da saúde (PINTO et al., 2016).
Em razão dessas demandas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou em 2011
um guia com as diretrizes para o ensino multiprofissional da SP, o Patient Safety Curriculum
Guide: Multiprofessional Edition. Essas diretrizes objetivam promover e facilitar, em âmbito
mundial, o ensino da SP, com o propósito de reduzir os EA e promover uma qualificada
assistência à saúde (WHO, 2011).
1

Evento adverso é definido como um incidente que ocorre durante a assistência à saúde e resulta em dano ao
paciente (BRASIL, 2013).
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Além do guia multiprofissional, houve também pactuações em âmbito mundial para
promoção da SP, como a Aliança Mundial para a SP criada em 2005 que possui como
propósito fomentar estratégias para coordenar, disseminar e acelerar melhorias para SP
internacionalmente e, como consequência, promover uma melhor qualidade nos serviços de
saúde (WHO, 2005).
Diante disso, a partir das recomendações para atenção à SP estabelecidas pela
resolução da 57º Assembleia Mundial da Saúde, o Brasil instituiu em 2013 o Programa
Nacional de Segurança do Paciente (PNPS), através da portaria nº 529, de 1 de abril deste
ano. Dentre seus objetivos, destaca-se o de fomentar a inclusão do tema SP no ensino técnico,
de graduação e de pós-graduação na área da saúde (BRASIL, 2013).
Todavia, denota-se que os incentivos e políticas que buscam promover a efetivação da
SP enquanto eixo transversal de formação para os trabalhadores da área da saúde são recentes
e, portanto, ainda possuem entraves.
Dessa forma, torna-se relevante propor métodos de ensino que promovam a
implantação da temática no processo de formação dos profissionais de saúde, com o objetivo
de formar trabalhadores competentes e sensibilizados no que se refere à SP (BOHOMOL;
FREITAS; CUNHA, 2016; CAPUCHO; CASSIANI, 2013).
Pesquisas indicam que a SP é uma temática complexa e exige raciocínio crítico e
reflexivo para seu entendimento. Para isso, faz-se necessário que o aluno seja um agente ativo
em seu processo de ensino-aprendizado, com o propósito de assimilar de forma efetiva a SP e,
como consequência, esteja capacitado a exercer sua prática de forma segura (BOHOMOL;
FREITAS; CUNHA, 2016; MELLEIRO et al., 2017).
Para tal, o ensino da SP deve ser compreendido e promovido a partir das novas
concepções que os ambientes de ensino se inserem, em consequência das transformações
sociais e culturais, motivadas, sobretudo, pelo intenso processo de inovações tecnológicas
vivenciado (SANTOS; ALI; HILL, 2016).
As mudanças nos ambientes e métodos de ensino são decorrentes da imersão
tecnológica que gerou um novo modelo de discente, o denominado “estudante 3.0”. A
característica desse aluno dá-se, principalmente, por seu papel ativo no processo de ensinoaprendizado. Além disso, para ele torna-se indissociável a relação entre o uso de tecnologias e
o processo de ensino. É nesta perspectiva que se denota a demanda de os docentes se
apropriarem de métodos de ensino que incitem o interesse do discente e promovam o processo
de aprendizado eficaz (FONSECA et al., 2014).
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Essas transformações no processo de ensino-aprendizado como consequência das
necessidades do novo estudante e da imersão tecnológica da sociedade atual são abordadas
pelo filósofo Pierre Lévy (2011). O autor compreende que o uso das tecnologias modificou as
relações humanas e gerou dois conceitos: o ciberespaço e a cibercultura.
O ciberespaço é o resultado do processo de comunicação entre os indivíduos que
produzem um local virtual para o depósito de informações. Já a cibercultura é o produto das
relações sociais com as tecnologias digitais. Esses dois conceitos fazem alusão às
modificações que ocorrem nos métodos de ensinar e de aprender, já que a ampla utilização
das tecnologias tornou-se inevitável nas salas de aulas, em decorrência de uma demanda por
ambientes de ensino motivadores, que estimulem a participação ativa do discente (LÈVY,
2011).
Nesse sentido, é imprescindível que os docentes utilizem as diversas ferramentas que
apoiam o ensino e favoreçam o processo de ensino-aprendizado, com o propósito de atender
essas novas demandas. Para tal, destacam-se as tecnologias educacionais, que se caracterizam
por promover diferentes estratégias de ensino, facilitar o acesso à informações e, além disso,
ser uma ferramenta dinâmica que irá subsidiar o docente durante sua atuação e, assim,
promover ao discente uma aprendizagem significativa (BOHOMOL; FREITAS; CUNHA,
2016; PINTO et al., 2016).
Dentre os diferentes tipos de tecnologias educacionais que podem auxiliar o processo
de ensino-aprendizado destacam-se as ferramentas que se utilizem da aprendizagem baseada
em jogos, em razão desse tipo de tecnologia ir além dos métodos de ensino tradicionais, de
forma que corrobora com as demandas de ensino atuais e dos discentes (FONSECA et al.,
2014; COELHO et al., 2016; RIBEIRO et al., 2014).
Isto porque esse tipo de recurso faz uso do entretenimento como estratégia para
despertar o interesse e a atenção do aprendiz em associação com conteúdos teóricos a serem
apreendidos e desenvolvidos, de maneira que tal relação pode resultar em um melhor
engajamento dos alunos em seu processo de ensino-aprendizado e o estimula a desenvolver
um papel ativo e reflexivo com sua aprendizagem (FONSECA et al., 2014; COELHO et al.,
2016; RIBEIRO et al., 2014).
Destaca-se dentre os diferentes recursos da aprendizagem baseada em jogos, os
Serious game, idealizados e desenvolvidos para o propósito educacional, estes possuem
objetivo educacional desde sua concepção, logo consistem em jogos criados especificamente
para o ensino, assim dispõem de uma maior possibilidade de apoiarem de maneira efetiva a
aprendizagem (FONSECA et al., 2015; DARIEL et al., 2013; ITEN; PETKO, 2016).
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Inicialmente, essa tecnologia foi desenvolvida para o treinamento realístico militar,
entretanto, diante de sua efetividade para o ensino, expandiram-se para outras áreas como, no
âmbito da saúde, a qual apresenta características imprescindíveis para o apoio ao ensino de
diferentes conteúdos da área (FONSECA et al., 2015; MARTINS et al., 2016).
A utilização dessa tecnologia está em processo de popularização no âmbito da saúde,
principalmente devido os Serious game permitirem ao estudante a experimentação de
situações reais que, em muitas vezes, não são oportunizadas durante o processo formativo, em
razão de déficits de insumos e materiais nos ambientes de saúde, da superlotação de
estudantes nas instituições de saúde em busca da aprendizagem, da ausência de procedimentos
nos campos entre outros fatores (FONSECA et al., 2015; MARTINS et al., 2016).
Com isso, a implementação dos Serious game apresenta-se como uma estratégia
relevante para auxiliar o docente na condução do processo de ensino-aprendizado,
principalmente no que tange áreas transversais de ensino, como a SP que deve estar presente
em toda a formação desses profissionais (BOHOMOL; FREITAS; CUNHA, 2016; DARIEL
et al., 2013; ITEN; PETKO, 2016).
Neste ínterim, apresenta-se como objeto de estudo: a construção e validação de
conteúdo do protótipo de um Serious game para apoio ao ensino da SP na enfermagem.
Delimita-se, portanto, a seguinte questão norteadora: quais conteúdos são válidos para compor
o protótipo de um Serious game para apoio ao ensino da SP na enfermagem?

1.1 Justificativa

Esse estudo justifica-se pela necessidade de se consolidar o ensino da SP nos
diferentes níveis acadêmicos e espaços de formação e qualificação dos profissionais da
enfermagem, o que pode incidir na formação de profissionais qualificados e, com isso, em
melhorias na qualidade da assistência de enfermagem oferecida.
Ressalta-se que os trabalhadores da equipe de enfermagem atuam de forma direta ao
paciente e realizam cuidados de diferentes características que podem vir a comprometer a SP.
Assim, esses trabalhadores são fundamentais e indispensáveis para a manutenção e
sistematização da assistência à saúde e, neste ensejo, a formação de profissionais de
enfermagem qualificados para a SP pode resultar na prevenção de eventos que comprometam
o processo de recuperação dos pacientes. Ademais, a capacitação dos profissionais da
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enfermagem na SP demonstra a relevância da enfermagem na equipe de saúde, o que implica
na valorização da profissão (OLIVEIRA et al., 2014).
Bohomol, Freitas e Cunha (2016), Pinto et al. (2016) e Cavalcanti et al. (2015)
discutem a necessidade urgente do ensino da SP na enfermagem, visto que profissionais
capacitados na SP repercutem de forma positiva na assistência à saúde do paciente, nos custos
hospitalares e na valorização da enfermagem.
No entanto, a SP ainda é uma temática nova no que se refere a políticas que
incentivem sua promoção e como consequência ainda é pouco discutida entre os profissionais
que atuam tanto na prática quanto na docência. Constitui, por conseguinte, um cenário que
precisa ser modificado e, para isso, a disseminação do ensino da SP torna-se essencial. Para
potencializar esse processo, o uso de tecnologias educacionais como ferramenta de apoio ao
ensino é destacado enquanto estratégia que pode refletir no processo de formação dos
profissionais no que se refere a SP (BOHOMOL; FREITAS; CUNHA, 2016; PINTO et al.,
2016).
É nessa perspectiva que esse estudo propõe a construção de um Serious game para o
apoio ao ensino da SP, pois essa ferramenta oferece características que atendem às demandas
atuais de ensino e, desse modo, torna-se capaz de apoiar o docente na promoção do processo
educacional da temática de maneira significativa, o que irá repercutir de forma positiva na
formação dos profissionais e, consequentemente, em melhorias na prática (TSEKLEVES;
COSMAS; AGGOUN, 2016).
Outrossim, destaca-se que a utilização do Serious game está em consonância com a
estratégia de ensino híbrido na modalidade de Blended learning, a qual consiste em um
modelo de aprendizagem atual e que demanda do docente a combinação dos métodos
tradicionais de ensino e tecnologias digitais. Com a finalidade de potencializar o processo de
ensino-aprendizagem a partir da condução do educador subsidiado por recursos tecnológicos e
digitais, no qual faz-se imprescindível para sua execução a atuação efetiva do professor como
facilitador do processo (PORTER et al., 2014).
Desse modo, evidencia-se que a construção do Serious game é justificada por
constituir-se como uma tecnologia que possui como estratégia de ensino o entretenimento, a
imersão e a experimentação do usuário, o que irá refletir de forma significativa em sua
aprendizagem. Além disso, está em consonância com as metodologias e demandas atuais de
ensino, o que incide em um papel ativo para com a construção e consolidação de seus
conhecimentos no que se refere à SP (PORTER et al., 2014; TSEKLEVES;COSMAS;
AGGOUN, 2016).
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Ademais, ressalta-se que a pesquisa desenvolvida possui um caráter inovador, já que a
produção de Serious game para o ensino da SP na enfermagem ainda é escasso na literatura,
logo o desenvolvimento de estudo destaca-se como um importante avanço para área.
Evidencia-se também que o material produzido possui potencial para expandir a promoção do
apoio ao ensino da SP para as outras áreas da saúde, uma vez que, estruturou-se a partir de
materiais validados para o ensino da SP para o âmbito da saúde como um todo.
Destarte, a pesquisa alinha-se a lista de prioridades de pesquisa no Brasil, no que tange
a construção e avaliação de conteúdos, métodos e estratégias para promoção da formação e
capacitação de recursos humanos para atuar no âmbito da saúde (BRASIL, 2015). Também
caracteriza-se pela construção de uma tecnologia, portanto está em consonância com a linha
de pesquisa “Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem” do Programa de PósGraduação em Enfermagem-UFRN.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A construção do conteúdo do Serious game estruturou-se a partir da teoria da
aprendizagem significativa (TAS) proposta por David Ausubel, na qual o autor busca elucidar
como se dá a aprendizagem na mente do indivíduo. O teorista aponta que a aprendizagem
significativa ocorre quando há interação efetiva dos novos conteúdos com os pré-existentes no
cognitivo, nos denominados subsunçores organizados na estrutura cognitiva (AUSUBEL,
1963; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968; MOREIRA; MASINI, 2001).
Isto posto, justifica-se a utilização da TAS como embasamento para construção de um
Serious game, visto que se trata de um recurso educacional. Logo, demanda-se que seja
idealizado e projetado com base em referencial teórico pedagógico, a fim de que sua
estruturação esteja em consonância com os pilares pedagógicos e, assim, torne-se factível
atingir o objetivo educacional proposto.
Para construção desse referencial, este foi estruturado em dois tópicos: o primeiro
referente à apresentação do teórico, suas principais obras e como se deu a construção dessa
teoria, e o segundo, apresenta uma relação reflexiva entre os aspectos relevantes da TAS e uso
do Serious game para o ensino da SP.

2.1 AUSUBEL E A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS)
David Paul Ausubel, filho de judeus imigrantes da Europa Central, nasceu nos Estados
Unidos da América em 1918. Graduou-se em medicina e em psicologia nos Estados Unidos
na Universidade da Pensilvânia e, posteriormente, fez doutorado na Universidade de
Columbia no Canadá, na qual foi professor de psicologia educacional durante muitos anos.
Ausubel também compôs o corpo docente da Universidade de Campinas em 1976, da
Universidade do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo em 1979 (MOREIRA;
MASINI, 2001).
A TAS foi resultado das difíceis relações de Ausubel com a educação durante seu
processo formativo, sobre qual ele afirmava que a educação americana não respeitava os
aspectos individuais e as particularidades de cada estudante e baseava-se em um ensino
violento e reacionário (MOREIRA; MASINI, 2001).
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Diante dessas vivências, Ausubel dedicou sua vida profissional a compreender de que
forma o processo de ensino-aprendizagem ocorre e como potencializá-lo com o propósito de
atingir uma aprendizagem significativa (MOREIRA; MASINI, 2001).
A partir dessa inquietação, Ausubel torna-se um dos mais importantes pesquisadores
da educação em âmbito mundial. Publicou sua primeira obra sobre a TAS em 1963, o livro
“The Psychology of Meaningful Verbal Learning”, o material apresentou a TAS e seus
aspectos. Em seguida, em 1968, Ausubel publica seu segundo livro: “Educational
Psychology: A Cognitive View”. Nessa obra, o autor aprimora sua teoria a partir das
contribuições do matemático Joseph Novak (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1968; MOREIRA; MASINI, 2001).
Ausubel elucida que a TAS é sustentada por quatro aspectos imprescindíveis para que
aprendizagem significativa ocorra, são eles: a intencionalidade, a formação de conceitos, os
subsunçores e a estrutura cognitiva. Cada um desses aspectos estão apresentados no Quadro 1
(AUSUBEL, 1963; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968; MOREIRA; MASINI, 2001).

Quadro 1 – Aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento da TAS e suas definições,
Natal/RN, 2018.

Aspectos da TAS

Definição dos aspectos
Princípio que esta no pensamento intrínseco que dá
significação à experiência, dessa forma, guia a
Intencionalidade
compreensão a partir dos interesses do indivíduo.
Formação de ideias a partir da aprendizagem mecânica.
Formação de conceitos Com a formação de conceitos torna-se possível promover a
criação e estruturação dos subsunçores.
Estrutura de conhecimento prévia na qual as informações se
ancoram e como consequência associam-se para criação da
Subsunçores
aprendizagem significativa.
Conteúdo total das ideias do indivíduo e sua organização,
ou seja, é local no qual os subsunçores são armazenados de
Estrutura cognitiva
forma hierarquizada.
Fonte: Adaptado de Ausubel (1963).

A partir da construção e relação entre esses princípios o indivíduo torna-se capaz de
atingir a aprendizagem significativa, ao considerar três condições necessárias a atitude e
interesse para aprendizagem, a presença de ideia e relações relevantes na estrutura cognitiva e
a utilização de um material de aprendizagem potencialmente significativo.
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2.2 ASPECTOS RELEVANTES DA TAS COM O USO DO SERIOUS GAME PARA
O ENSINO DA SP

A utilização de Serious game representa uma estratégia de ensino inovadora e que vai
ao encontro das demandas atuais da educação, em razão de esse tipo de tecnologia utilizar-se
do entretenimento em associação aos conteúdos teóricos (DARIEL et al., 2013;
TSEKLEVES; COSMAS; AGGOUN, 2016).
Torna-se ainda mais relevante para o ensino de temáticas complexas e transversais,
como a SP, que permeiam todo processo de ensino-aprendizagem. Logo, devem estar
presentes em toda formação do profissional e necessitam de aprendizagem efetiva e
significativa para embasar de forma adequada toda a prática do profissional (BOHOMOL;
FREITAS; CUNHA, 2016; PINTO et al., 2016).
A formação e capacitação adequada dos profissionais nos aspectos da SP poderão
repercutir em uma assistência à saúde mais segura, qualificada e livre danos, ao reduzir de
maneira significativa os incidentes de saúde (PINTO et al., 2016).
Desse modo, evidencia-se que os aspectos da TAS são imprescindíveis para
estruturação de um Serious game para o ensino da SP e dentre esses destaca-se a
intencionalidade, que consiste em um aspecto individual, é a partir dela que se torna factível
compreender o que é significativo e, como consequência, o aprender (AUSUBEL, 1963;
AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968; MOREIRA; MASINI, 2001).
Entretanto, para que isso ocorra, demanda-se a necessidade de experimentação, que
poderá ser atingida a partir da utilização do Serious game, dado que essa tecnologia tem como
um de seus atributos constituintes a capacidade de promover ambientes realísticos e que
permitam ao indivíduo uma experiência prática e segura (MARTINS et al., 2016). Assim, a
intencionalidade, descrita na TAS por Ausubel está representada, por ser resultado da
experimentação do discente (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968).
Ademais, ressalta-se que a intencionalidade é modulada pela motivação do indivíduo,
característica essa que corrobora com os fatores que compõem o Serious game. Que se
destacam dentre os diferentes métodos de ensino por seu perfil dinâmico e motivador, que
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instiga ao usuário a construção de seu conhecimento de forma ativa (ITEN; PETKO, 2016;
MARTINS et al., 2016).
Suscita-se que, além do ambiente realístico, o Serious game possui uma sequência de
roteiros, que abordam situações práticas e conceitos que irão incitar no usuário a ancoragem e
efetivação de conhecimentos pré-existentes, bem como a formação de conceitos a partir de
aprendizagem por descoberta (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968).
A formação desses novos conceitos poderá ser potencializada devido ao caráter
dinâmico da tecnologia, a qual estimula o estudante a construir e buscar seu conhecimento
(DARIEL et al., 2013; TSEKLEVES;COSMAS; AGGOUN, 2016). E, desse modo, refletir na
expansão do conhecimento no cognitivo, dado que, para Ausubel, quanto mais se aprende
mais é possível aprender (AUSUBEL, 1963).
Nesse ínterim, a formação de conceitos torna-se etapa primordial para ampliação do
conhecimento acerca da SP, em razão de ser possível a formação dos subsunçores que
resultarão na aprendizagem significativa.
Por conseguinte, para uma aprendizagem significativa, faz-se necessário que, além da
presença dos subsunçores para ancoragem de novos conteúdos, o aluno desempenhe um
papel ativo para com a construção de seu conhecimento (AUSUBEL, 1963).
Assim, a utilização de um Serious game vai ao encontro dessa demanda. Dariel et al.
(2013) e Fonseca et al. (2016) apontam que a utilização desse recurso como estratégia de
ensino incita o estudante a desenvolver um papel ativo na sua aprendizagem.
O perfil dinâmico do recurso educacional estimula o aprendiz a buscar seu
conhecimento para vencer o jogo. Ademais, ressalta-se que a utilização do Serious game
transcende os métodos de ensino tradicionais e se adequa às demandas do perfil atual do
discente (FONSECA et al., 2015; MARTINS et al., 2016).
Outrossim, o Serious game estrutura-se de maneira que o discente construa seu
conhecimento de forma sistematizada. Característica essa que corrobora com outro aspecto
importante da TAS que é a estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1963). Dado que a apresentação
dos conteúdos sistematizados favorece a ancoragem dos novos conteúdos à estrutura
cognitiva e, como consequência, a aprendizagem significativa da SP (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1968; MARTINS et al., 2016).
Destarte, a construção de um Serious game para apoio ao ensino da SP subsidiado pela
teoria Ausubeliana da aprendizagem significativa configura-se como uma importante
estratégia para o ensino dessa temática transversal para a enfermagem e imprescindível para
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formação de trabalhadores aptos a prestarem um cuidado seguro e qualificado (SCHELLER;
VIALI; LAHM, 2014).
Neste ínterim, em busca de representar de maneira gráfica as relações entre a TAS e a
utilização do Serious game para o apoio do ensino da SP na enfermagem, foi construído um
mapa conceitual, para subsidiar a compreensão da reflexão, no qual os itens de azul
representam as característica dos Serious game e os de amarelo os aspectos da TAS (Figura
1).
Figura 1 – Aspectos da TAS e a utilização de Serious game, Natal/RN, 2018.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Construir e validar o conteúdo do protótipo de um Serious game para apoio ao ensino
da segurança do paciente na enfermagem.

3.2 Objetivos específicos

Elencar os conteúdos para compor o Serious game para o ensino da segurança do
paciente na enfermagem;
Construir o Game Design Document com conteúdo do Serious game para o ensino da
segurança do paciente na enfermagem;
Validar o conteúdo do protótipo do Serious game para o ensino da segurança do
paciente na enfermagem.
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4 MÉTODO

Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa para construção e
validação de conteúdo do protótipo de um Serious game para o apoio ao ensino da segurança
do paciente na enfermagem.
O estudo metodológico proporciona a investigação, organização, análise dos dados,
elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, que possibilitem a
construção de um material confiável e utilizável com rigor científico (POLIT; BECK;
HUNGLER, 2011).
Já a abordagem quantitativa utiliza-se de técnicas estatísticas para a interpretação dos
dados coletados, o que torna o resultado da pesquisa mensurável (PEREIRA; MICLOS,
2013).
Para a construção e validação de conteúdo do Serious game, a pesquisa foi
sistematizada conforme o referencial da psicometria de Pasquali et al. (2010), apresentado na
Figura 2.

Figura 2 - Etapas para construção e validação de conteúdo do Serious game de acordo com a
psicometria de Pasquali et al. (2010), Natal/RN, 2018.

Procedimentos
Teóricos

Procedimentos
Empíricos

Procedimentos
Analíticos

Busca para
determinar e
identificar os
conteúdos que
compuseram o
Serious game;
Construção da
árvore de decisão
para criação do
protótipo do
Serious game.

Construção do
instrumento para
sua validação via
Google Forms e
etapas Delphi.

Cálculo de
validação do
conteúdo e nível
de concordância.
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4.1 Procedimentos Teóricos

Para execução dos procedimentos teóricos, realizou-se uma investigação na literatura
científica acerca da segurança do paciente na área da enfermagem. Para tal, foi construída
uma Scoping Review.
Esse tipo de pesquisa proporciona o mapeamento de conteúdo da temática investigada,
o que pode promover a identificação de lacunas e oportunizar que estudos possam ser
realizados, a fim de, oferecer subsídios científicos sobre um conteúdo. Ademais, como esse
tipo de pesquisa utiliza diferentes fontes de dados e possui uma estratégia de busca
abrangente, permite uma visão aprofundada do conteúdo abordado (COLQUHOUN et al.,
2014; LEVAC; COLQUHOUN; O’BRIEN, 2010; THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE,
2015).
Para a construção da Scoping Review, utilizou-se o referencial de Arksey e O’Malley
(2005) com contribuições de Levac, Colquhoun e O’Brien (2010) (Quadro 2).
Quadro 2 - Etapas para construção da Scoping Review por Arksey e O’Malley (2005), com
contribuições de Levac, Colquhoun e O’Brien (2010), Natal/RN, 2018.
Contribuições de Levac, Colquhoun e O’Brien
(2010)
- Tornar clara a questão norteadora;
1# Identificação da Questão de
- Considerar que ela irá nortear todas as etapas
Pesquisa
seguintes.
- Definir: bases de dados, o intervalo de tempo
2#
Identificação
de
Estudos investigado, o idioma e a equipe que irá participar;
- Certificar-se que a equipe que participará do
Relevantes
estudo é capacitada para tal.
- Definir previamente os critérios de inclusão e
exclusão;
- Seleção dos estudos considerando os critérios de
inclusão e exclusão;
3# Seleção dos Estudos
- Utilizar dois revisores para avaliar de forma
independente o resumo e o texto completo;
- Caso haja discordância entre os dois revisores,
considerar um terceiro.
- Construção de um instrumento que auxilie na
4# Extração dos Dados
extração e delimitação dos dados a serem
Etapas para construção da Scoping
Review por Arksey e O’Malley (2005)
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extraídos.
- Analisar os dados coletados, de forma que sane
as necessidades da pesquisa;
5# Separar, Sumarizar e Apresentar
- Pontuar os resultados;
os Resultados
- Discutir os achados e evidenciar a relevância e
implicações dos dados encontrados.
- Essa etapa proporciona que novas analises sobre
os assuntos abordados na literatura, possam ter
uma nova perspectiva;
6# Divulgação dos Resultados
- Essa etapa busca estabelecer um propósito claro
(Opcional)
para a demonstração dos dados;
- Nessa etapa ocorre a integração entre a teoria e
sua aplicabilidade na prática.

Outrossim, elaborou-se previamente um protocolo de pesquisa, que estruturou:
objetivo do estudo, questão norteadora, critérios de inclusão e exclusão, estratégias de busca
baseada no método PCC (População, Conceito e Contexto), critérios de análise dos dados e
sua forma de apresentação (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015).
No que tange à questão norteadora, foi delimitada da seguinte forma: Quais os
aspectos abordados durante o ensino da Segurança do Paciente pelos docentes de
enfermagem?
Considerou-se como critérios de inclusão estudos que respondessem o objetivo do
estudo e disponíveis na íntegra com o uso do protocolo de autenticação “CAFe” da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na plataforma dos periódicos Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E, se excluiu estudos duplicados,
em formato de editoriais, carta ao editor e artigos de opinião.
Para busca dos estudos, utilizou-se como a estratégia PCC da seguinte forma: P
(population) – Docentes de enfermagem/ Faculty, Nursing; C (concept) – Ensino da
Segurança do Paciente/ Teaching; Patient Safety; C (context) – Educação Superior/
Education, Higher.
Após determinação do PCC foi realizada uma pesquisa inicial na National Library of
Medicine – PubMed e na base de dados Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature – CINAHL para determinar as palavras chaves e descritores iriam compor a
estratégia de busca a ser utilizada que com a combinação dos operadores boleanos “AND” e
“OR”. Que resultou na seguinte: Faculty, Nursing OR (Nursing education OR health
professional education OR nursing) AND Teaching OR (Curriculum) AND Patient Safety OR
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(Safety in care OR Safety in healthcare OR Safety) AND Education, Graduate OR (Education
OR baccalaureate education in nursing).
No que concerne às bases de dados selecionadas, foram escolhidas de âmbito nacional
e internacional, com a finalidade de obter uma amostra mais representativa acerca do ensino
da SP na enfermagem. As bases selecionadas foram: Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature (CINAHL), National Library of Medicine (PUBMED), Scopus, Cochrane,
Web of Science, PSYCHINFO, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, Education
Resources Information Center (ERIC), The National Library of Australia’s Trobe (Trobe),
Academic Archive Online (DIVA), DART-Europe E-Theses Portal, Electronic Theses Online
Service (EThOS), Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), National
ETD Portal, Theses Canadá. Os achados em cada base estão apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 – Apresentação do quantitativo de estudos encontrados em cada base de dados a
partir do termo de busca e a amostra final selecionada, Natal/RN, 2018.

Bases de Dados
Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature (CINAHL)
National Library of Medicine
(PUBMED)
SCOPUS
COCHRANE
WEB OF SCIENCE
PSYCHINFO
Catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES
Education Resources Information
Center (ERIC)
The National Library of Australia’s
Trobe (Trobe)
Academic Archive Online (DIVA)
DART-Europe E-Theses Portal
Electronic Theses Online Service
(EThOS)
Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal (RCAAP)

Resultado da
Pesquisa*

Estudos Pré
Selecionados**
(Resumos e
títulos)

Amostra
Final**

885

16

1

62.303

8

6

114
144
768
6

2
0
1
0

0
0
0
0

31

1

0

352

0

0

1

0

0

21
0

0
0

0
0

0

0

0

1

0

1
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National ETD Portal
Theses Canada
TOTAL

618
0
91.139

0
0
28

0
0
8

Também foram determinados os indicadores para extração dos dados nos estudos, a
saber: ano de publicação; país de publicação; desenho metodológico; nível de evidência;
modalidade de ensino (presencial, semi-presencial ou à distância (EAD)); protocolos básicos
da SP abordados; estratégias de ensino utilizadas; conteúdos abordados.
Após análise dos dados por estatística descritiva simples e sua representação em
quadros e tabelas dos achados, os resultados provenientes do mapeamento dos conteúdos
serviram para a estruturação do Game Design Document (GDD) do Serious game e seleção
das temáticas abordadas, forma interativa e dinâmica, em busca de uma melhor aplicabilidade
no que se refere ao ensino da SP na enfermagem.
Diante disso, foram desenvolvidas as árvores de decisão com os conteúdos do Serious
game e estruturadas a partir do GDD, no qual obteve seu o objetivo e roteiros desenvolvidos e
delimitados com o propósito de consolidar o objetivo educacional proposto do jogo, dado que,
o GDD busca estruturar a narrativa de jogo na fase de modelagem de conteúdo e
desenvolvimento.
Ademais, esse tipo de documento é empregado amplamente na área de
desenvolvimento de jogos e consiste em um documento, para orientar a construção da
tecnologia da concepção até a programação, com a finalidade de evitar problemas
relacionados ao desenvolvimento e objetivo do jogo pré-definido (FALSTEIN, 2002;
KREIMEIER, 2003).

4.2 Procedimentos Empíricos

A primeira fase dos procedimentos empíricos consistiu na seleção dos juízes para a
validação do conteúdo. Para isso, foram analisados os currículos de pesquisadores por meio
da Plataforma Lattes, a partir da seguinte estratégia de busca: Modo de busca [assunto (título
ou palavra chave da produção)] – Segurança do Paciente; Nas bases – doutores e demais
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pesquisadores; Formação acadêmica/titulação – Mestrado/Doutorado; e Atuação profissional:
Grande Área – Ciências da Saúde / Área – Enfermagem.
Para a escolha dos juízes foi utilizada uma adaptação dos critérios de Fehring (1994)
com o estabelecimento de uma pontuação mínima de cinco pontos para seleção dos juízes na
área (Quadro 4).
Quadro 4 – Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação de
conteúdo de Fehring (1994), Natal/RN, 2018.

Critérios Fehring (1994)

Pontos

Critérios adaptados

Pontos
adaptados

Mestre em enfermagem

4

Mestre em enfermagem
(Critério obrigatório)

0

Mestre em enfermagem –
dissertação com conteúdo
relevante da área clínica

1

Mestre em enfermagem
com dissertação sobre SP

1

Pesquisa (com publicação)
2
na área da SP na
enfermagem
Artigo publicado na área de
Artigo publicado na área de
diagnósticos em um
2
SP em um periódico de
periódico de referência
referência*
Doutor em enfermagem
Doutorado em diagnóstico
2
com tese sobre SP
Prática clínica de pelo menos
Experiência como docente
um ano de duração na área de
na área da SP na
1
enfermagem em clínica
enfermagem de pelo menos
médica
6 meses
Certificado em área clínica
Certificado de
médica com comprovada
2
especialização na área da
prática clínica
SP
Pontuação Máxima
14
Pontuação Máxima
*Indexados e classificados com Qualis Capes acima de B2*
Pesquisa (com publicação) na
área de diagnósticos

3

3
4

2

1
14

De acordo com Pasquali et al. (2010), para validação do conteúdo são necessários o
número mínimo de seis juízes. Desse modo, foram pré-selecionados o quantitativo de 50
peritos, visto que há um grande número de perdas nesse tipo de abordagem, já evidenciado no
estudo de Goés et al. (2015).
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Após seleção dos juízes na plataforma Lattes, foi realizada a busca pelos endereços de
e-mail dos que obtiveram uma maior pontuação conforme os critérios adaptados de Fehring.
Para tal, buscou-se os endereços em plataformas institucionais, em artigos publicados
eletronicamente pelo pesquisador e/ou no sítio de busca de dados Google.
Por conseguinte, realizou o convite via e-mail para participarem do processo de
validação de conteúdo do Serious game. Ao juiz que aceitou participar da etapa de validação
da pesquisa, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)(APENDICE
A), como um dos mecanismos para garantir os preceitos éticos da pesquisa.
Em seguida, foi enviado um link que gerou acesso ao conteúdo a ser validado, para sua
análise. O tempo disponibilizado para resposta foi de 15 dias.
Para execução da validação de conteúdo, foi utilizada a técnica Delphi, também
denominada de conferência de Delphi, que consiste na análise de um instrumento por um
grupo de juízes. A conferência Delphi pode ter quantas rodadas forem necessárias ate que se
atinja o nível de adequabilidade do conteúdo necessária (BALASUBRAMANIAN;
AGARWAL, 2012). Para esse estudo foram realizadas duas etapas.
Para execução dessa técnica, foi construído um formulário eletrônico através da
ferramenta gratuita Google Forms, composto por nove sessões para Delphi I e II. A divisão,
das sessões está apresentada na Figura 3.
Figura 3 – Sessões do Google Forms para Delphi I e Delphi II, Natal/RN, 2018.

Delphi I e II

• Instruções do questionário, preenchimento do e-mail e do item de
aceite em participar do estudo;
• Informações das características Sociodemográficas;
• Avaliação do conteúdo da Tela Inicial do Serious game
• Avaliação do Roteiro 1 - Identificação Correta do Paciente
• Avaliação do Roteiro 2 - Cirurgia Segura
• Avaliação do Roteiro 3 - Segurança na Prescrição, Uso e
Administração de Medicamentos
• Avaliação do Roteiro 4 - Prevenção de Lesões por Pressão
• Avaliação do Roteiro 5 - Prevenção de Quedas
• Avaliação do Roteiro 6 - Higienização das Mãos

Outrossim, além do TCLE e do formulário enviado via Google Forms, foi
encaminhado aos juízes legendas, para auxiliar a compreensão do fluxo e tomada de decisão
dos roteiros construídos e enviados para serem validados. As legendas estão apresentadas na
Figura 4.
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Figura 4 – Identificação das cores utilizadas nos fluxogramas dos roteiros, Natal/RN, 2018.

A avaliação do conteúdo pelos juízes foi realizada com base nos 12 critérios de
Pasquali et al. (2010) adaptados apresentados no formulário construído na plataforma Google
Forms, em formato de escala likert com variação para julgamento de adequado, parcialmente
adequado e inadequado. Para cada um desses itens foi atribuído um valor de 1 à 3, em que o
menor era para critérios considerados inadequados e o maior para adequados. Os critérios
utilizados para Delphi I e II, estão apresentados no Quadro 5.

Quadro 5 - Requisitos de adequabilidade de conteúdo de Pasquali et al. (2010) adaptados,
Natal/RN, 2018.
Critérios
Comportamental
Objetividade
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Variedade
Modalidade
Tipicidade
Credibilidade
Amplitude
Equilíbrio

Requisitos
O roteiro apresenta uma sequência clara e objetiva.
O roteiro permite que se atinja o objetivo proposto.
Os diálogos do roteiro exprimem uma ideia única e permitem
compreensão adequada.
O conteúdo do roteiro apresenta-se de maneira clara e inequívoca.
O roteiro apresenta-se de forma relevante e atende as demandas de
ensino.
Cada diálogo e ações do roteiro são distintos entre si e não se
confundem.
A linguagem é variada e permite interatividade com o usuário.
O vocabulário do roteiro é adequado ao público alvo, sem gerar
ambiguidades.
O vocabulário utilizado condiz com a temática abordada.
A construção do roteiro condiz de maneira adequada com o perfil do
público alvo.
O conteúdo do roteiro está atualizado e com profundidade no que se
refere à temática e ao público a que se destina.
O roteiro apresenta sequência lógica e coerente de ações.
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Ao final de cada rodada de validação Delphi, foi realizado o cálculo para verificação
do coeficiente de validade de conteúdo (CVC) e do nível de concordância. Em consonância
com referencial de Pasquali et al. (2010).

4.3 Procedimentos Analíticos

Os valores do CVC foram calculados a partir da fórmula sugerida por HernandezNieto (2002), em se determinou o CVC para cada critério de Pasquali adaptados e o CVC
total da tela inicial e de cada roteiro. Foi considerado válido o item que alcançou estes dois
parâmetros: concordância igual ou superior de 80% quanto a sua adequabilidade e CVC > 0,8.

4.4 Aspectos Éticos

O estudo está em consonância com os preceitos éticos estabelecidos na resolução de
Nº 466, de 12 Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e teve sua aprovação
autenticada pelo parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, nº 2.455.166, CAAE: 80922917.0.0000.5537, de 22 de
Dezembro de 2017 (ANEXO A).
Aos juízes selecionados, foram garantidos os esclarecimentos sobre a pesquisa, seu
caráter voluntário e anonimato. Aos que aceitaram participar, foi enviada e solicitada a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)(APÊNDICE A).
Cabe salientar que o princípio da não maleficência foi respeitado, portanto, nenhum
dano de origem intencional foi gerado ao participante desse estudo, além disso, destaca-se que
os documentos referentes a essa pesquisa serão arquivados e guardados durante cinco anos.
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5 RESULTADOS
Os resultados são apresentados de acordo com os objetivos propostos pelo estudo
inicialmente, estruturados em três partes. A primeira consistiu na determinação dos conteúdos
para compor o Serious game para o ensino da SP na enfermagem, a segunda na construção do
Game Design Document com conteúdo do Serious game para o ensino da SP na enfermagem
e a terceira na validação do conteúdo do protótipo do Serious game para o ensino da SP na
enfermagem.

5.1 Determinação dos conteúdos para compor o Serious Game para o ensino da SP na
enfermagem

A busca dos estudos com a estratégia elencada nos 15 bancos de dados nacionais e
internacionais resultou em um quantitativo inicial de 91.139 achados. Primeiramente realizouse a leitura de títulos e resumos das publicações encontradas em seguida a leitura na íntegra
dos materiais pré-selecionados, ao considerar os critérios pré-definidos anteriormente. A
Figura 5 ilustra o fluxograma com o quantitativo de estudos em cada uma das fases.
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Figura 5 – Fluxograma representativo da seleção de estudos que compuseram a Scoping
review, Natal/RN, 2018.

Foram selecionados oito estudos publicados entre 2008 e 2017, com destaque para os
anos de 2008 e 2011 com duas (25%) publicações em cada um dos anos. Quanto aos países no
qual os estudos foram publicados, houve um maior quantitativo no Reino Unido (3; 37,5%),
seguido pelo Canadá (2; 25%) e com somente uma (12,5%) publicação estão Brasil, Irã e
Japão.
As pesquisas utilizaram-se apenas de dois tipos de desenhos metodológicos o
exploratório descritivo sete (87,5%) e um (12,5%) estudo de caso, e todos são classificados
com nível de evidência quatro de acordo com o Joanna Briggs Institute (2015).
Todos os estudos apresentaram o ensino da SP na enfermagem na modalidade
presencial. No que tange as estratégias de ensino, cinco (62,5%) abordaram métodos de
ensino tradicional com foco nas aulas expositivas e três (37,5%) fizeram uso de metodologias
ativas durante as aulas, alguns métodos foram citados, como: grupos focais, atividades
práticas, discussões em grupo, seminários, visitas técnicas, dramatizações e simulações.
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A análise dos estudos apontou que as temáticas abordadas estavam relacionadas
majoritariamente aos protocolos básicos para SP presentes em sete pesquisas (87,5%),
contudo outras temáticas também foram incluídas como a cultura de seguram em dois estudos
(25%) e a taxonomia da SP em um (12,5%).
Outrossim, ressalta-se que somente cinco dos seis protocolos básicos para SP foram
elencados durante o ensino da SP em que temáticas relacionadas a cirurgia segura não foram
abordadas. O uso de cada temática por estudo e a síntese dos conteúdos abordados durante o
ensino da SP estão apresentados no Quadro 6.

Quadro 6 - Protocolos básicos da SP e síntese dos conteúdos abordados para o ensino da SP,
Natal, RN, Brasil, 2018.

Estudos

Protocolos mais utilizados apontados

Conteúdos mais citados
durante o ensino da SP

Steven et al.
(2014)

Melhorar a segurança na prescrição, no
uso e na administração de medicamentos;
Higienizar as mãos para evitar infecções;
Reduzir o risco de quedas e lesões por
pressão.

Administração
de
medicamentos, controle de
infecções (higienização das
mãos e de materiais), quedas.

Vandenkerkhof Melhorar a comunicação
et al. (2017)
profissionais de saúde.

entre

os

Identificar Corretamente o paciente;
Melhorar a comunicação entre os
profissionais de saúde;
Attree et al.
Melhorar a segurança na prescrição, no
(2008)
uso e na administração de medicamentos;
Reduzir o risco de quedas e lesões por
pressão.
Melhorar a comunicação entre os
Robson et al. profissionais de saúde;
(2013)
Melhorar a segurança na prescrição, no
uso e na administração de medicamentos.
Higienizar as mãos para evitar infecções;
Vaismoradi et
Reduzir o risco de quedas e lesões por
al.(2011)
pressão.
Massoco(2016) Identificar Corretamente o paciente;

Cultura
de
segurança,
comunicação efetiva, trabalho
em equipe, gerenciamento e o
reconhecimento de riscos e a
construção de habilidades de
segurança.
Ambiente seguro (quedas,
camas,
estrutura
física);
controle
de
infecção;
comunicação; manejo dos
pacientes; avaliação de riscos;
prática
segura
de
medicamentos e registros.
Comunicação e o trabalho em
equipe e cuidados no processo
de medicação.
Evitar queda (grades elevadas,
mobilização do paciente e etc)
e técnicas de transporte.
Identificação do paciente,
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Melhorar a segurança na prescrição, no
uso e na administração de medicamentos;
Reduzir o risco de quedas e lesões por
pressão.

Maeda et
al.(2011)

Neudorf et al.
(2008)

Identificar Corretamente o paciente;
Melhorar a comunicação entre
profissionais de saúde.

os

Melhorar a comunicação entre os
profissionais de saúde;
Melhorar a segurança na prescrição, no
uso e na administração de medicamentos;
Reduzir o risco de quedas e lesões por
pressão.

caracterização dos erros de
medicação,
prevenção
de
agravos à saúde do paciente e
prevenção de quedas, o
contexto da infecção hospitalar
(enfoque na higienização das
mãos).
Incidência
de
erros,
identificação do paciente,
comunicação, notificações e
eventos adversos.
Nomenclaturas referentes a SP,
como realizar pesquisas sobre
SP, a relação entre cultura e o
paciente, administração de
medicações, prevenção de
quedas
e
problemas
relacionados a comunicação.

Desse modo, denota-se a predominância de conteúdos relacionados aos protocolos
básicos da SP, desse modo, foram escolhidos estes materiais para comporem o conteúdo do
Serious game desenvolvido, dado que, possuem um material teórico robusto para subsidiar a
construção do conteúdo do recurso.

5.2 Construção do Game Design Document com conteúdo do Serious Game para o ensino da
SP na enfermagem

A partir dos conteúdos selecionados na Scoping review, estruturou-se o GDD em sete
sessões, a saber: objetivo, resumo, cenários, personagens, mecânica do jogo, interface da tela
inicial do usuário e os roteiros criados. Cada um dos itens do GDD estão dispostos no Quadro
7. No que tange aos roteiros, estes foram estruturados em consonância com os protocolos
básico da SP do Ministério da Saúde.
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Quadro 7 – Itens que compuseram o GDD e seus conteúdos, Natal/RN, 2018.

ITENS DO GDD

APRESENTAÇÃO DO ITEM
Construir e/ou consolidar os conhecimentos sobre a segurança do
paciente para estudantes e profissionais da enfermagem, de modo, que o
OBJETIVO
jogador irá conduzir sua aprendizagem a partir da tomada de decisões
durante o desenvolvimento dos roteiros do jogo.
O jogo em desenvolvimento buscará o fomento do ensino da Segurança
do Paciente para estudantes e profissionais da área de enfermagem, de
RESUMO
forma que se constitui como uma ferramenta de apoio ao ensino da
temática.
O jogo irá se passar em ambiente hospitalar em suas diferentes
dependências como: recepção, posto de enfermagem, leitos de
CENÁRIOS
internação, farmácia e centro cirúrgico.
Profissionais da equipe multiprofissional de saúde e pacientes que estão
nomeados como referências para área da saúde, a exemplo: Florence
PERSONAGENS
Nightingale, Waldo de Morais, Hipocrátes, Dorothea Orem, Oswaldo
Cruz, José Pestana, Wanda Horta, entre outros.
O jogo será estruturado com a mecânica point and click2, visto que esse
MECÂNICA DO tipo é mais comum para a construção dos jogos o que repercute em uma
maior aceitação e ainda possibilita ao jogador conceber a dinamicidade
JOGO
do jogo de forma intuitiva de maneira mais fácil.
Foram definidos os botões de acesso na tela inicial e seus respectivos
INTERFACE DA
conteúdos, para tela inicial foi proposto: a finalidade do jogo, como
TELA INICIAL
jogar, jogar, login, materiais de suporte, contato e créditos. Conforme
DO USUÁRIO
ilustrado na Figura 5.
Foram criados seis roteiros subsidiados pelos protocolos básicos para SP.
Os roteiros foram aprovados e validados por expertises na área de SP
ROTEIROS
para enfermagem em duas rodadas de conferência Delphi.
A interface da tela inicial do usuário foi construída de forma gráfica através de uma
imagem para auxiliar a visualização dos conteúdos que irão compor essa tela, a Figura 6
ilustra os itens e sua apresentação.

2

Point and Click mecânica de jogo disseminada por sua facilidade de utilização, em que o usuário utiliza o
mouse para mover-se no cenário de jogo e o clique para selecionar suas opções de jogada (CLARKE; LEE;
CLARK, 2017).
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Figura 6 - Interface da Tela incial do Serious game, Natal/RN, 2018

Além da figura, também foram elencados os conteúdos e informações que irão compor
cada um dos botões. A apresentação dos conteúdos está no Quadro 8.
Quadro 8 – Descrição do conteúdo dos ícones da tela inicial do Serious game, Natal/RN,
2018.

TELAS DO JOGO

FINALIDADE DO
JOGO

COMO JOGAR

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DOS ÍCONES
Promover o ensino da Segurança do Paciente de maneira inovadora
e dinâmica.
Destina-se a docentes, estudantes e demais profissionais da
enfermagem que buscam construir e/ou fortalecer conhecimentos
sobre Segurança do Paciente.
O jogo possui dois modos operacionais:
Modo individual: Um jogador independente poderá ter acesso aos
casos, de forma que possua acesso irrestrito as opções do jogo.
Modo multiplayer: Consiste na criação de um ambiente restrito para
jogadores com acesso por meio de Personal Identification Number
(PIN). Desta maneira, nesse modo de jogo o tutor do ambiente
restrito poderá selecionar quais casos os jogadores realizarão e, por
fim será apresentado um ranking que irá elencar o desempenho de
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JOGAR

LOGIN*

MATERIAIS DE
SUPORTE

CONTATO

CRÉDITOS

cada jogador.
O jogador terá duas modalidades de jogo (single player e
multiplayer) para sua seleção.
Tela para realização do login pelo usuário na qual será necessária a
autenticação com nickname ou email e senha.
Caso o jogador não possua login, será possível realizar o cadastro
nessa tela.
Tela destinada a armazenar conteúdos sobre Segurança do Paciente,
que estará em constante processo de atualização com publicações
de artigos, manuais, portarias, legislações, resoluções da diretoria
colegiada, entre outros conteúdos pertinentes e relevantes da
temática.
Tela destinada para o envio de dúvidas, sugestões e/ou
contribuições. Será disponibilizada uma caixa de diálogo com
nome, email e campo de mensagem.
Serão apresentados os criadores do jogo quanto ao roteiro, design e
programação, bem como os agradecimentos às agências de fomento
e instituições envolvidas.

* O cadastro e o login são exigidos somente para criação de salas de jogos no modo multiplayer.

Quanto aos roteiros desenvolvidos estes estão apresentados de forma gráfica no
apêndice B.
No que se refere ao primeiro roteiro, esse foi estruturado de acordo com o protocolo de
identificação correta do paciente. Seu contexto é desenvolvido no momento de admissão do
paciente pela instituição de saúde e pela enfermeira no setor ao qual ele é encaminhado, de
forma que o jogador deverá selecionar condutas que irão promover a identificação correta do
paciente e, como consequência, a segurança do paciente.
O segundo relaciona-se ao protocolo de cirurgia segura. O desenvolvimento do roteiro
inicia-se com a recepção de um paciente ao centro cirúrgico para realização de uma artrodese
de pulso. O roteiro baseia as tomadas de decisões para o jogador conforme as demandas do
checklist de cirurgia segura, dessa forma, permite que o usuário desenvolva seu raciocínio
crítico no que se refere às condutas a serem tomadas com a cirurgia segura.
O terceiro roteiro corresponde ao protocolo de segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos. A história é desenvolvida a partir da constatação de um
incidente no setor do hospital pelo gestor do núcleo de segurança do paciente da instituição.
Diante disso, o profissional irá investigar os fatores que colaboraram para ocorrência do
incidente, de forma que é apresentado ao jogador como ocorreu o incidente e no decorrer do
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roteiro ele terá que tomar decisões que estejam em conformidade com as diretrizes para
prática segura de medicação.
O quarto roteiro estruturou-se de acordo com o protocolo de prevenção de lesões por
pressão, na qual a história é desenvolvida quando a equipe de saúde constata piora no estado
de saúde do paciente, que compromete a execução das atividades diárias de vida do mesmo, o
tornando mais restrito ao leito. Diante disso, os profissionais observam os possíveis
problemas associados à restrição ao leito com ênfase o desenvolvimento de lesões por
pressão.
No que concerne ao roteiro cinco, esse foi estruturado conforme o protocolo de
prevenção de quedas. A descrição inicia-se com a ocorrência de um incidente de queda no
setor em que a equipe multiprofissional de saúde deverá realizar condutas para minimizar os
danos ao paciente. Ademais, é evidenciado o alto grau desse tipo de evento no setor e os
profissionais necessitam traçar estratégias que minimizem essas ocorrências.
Ademais, para o último roteiro foi construído em conformidade com o protocolo de
higienização das mãos. O jogo começa com a visita de enfermagem ao paciente em que a
enfermeira deverá avaliar o paciente e realizar seu exame físico. Diante disso, as tomadas de
decisões irão confrontar os jogadores acerca dos momentos em que se faz necessário
higienizar as mãos, o que se deve higienizar além das mãos e refletir sobre a utilização do
álcool em gel.
Por fim, ressalta-se que não foi construído um roteiro específico com a temática de
comunicação segura, em razão de que esse é um conteúdo transversal aos demais e foram
abordados nos seis roteiros e ainda, utilizou-se como embasamentos os protocolos do MS para
construção dos roteiros e a comunicação segura ainda não possui um documento produzido.

5.3 Validação do conteúdo do protótipo do Serious Game para o ensino da SP na
enfermagem

A etapa de validação de conteúdo foi estruturada em rodadas Delphi no período de
setembro à novembro de 2018. Na primeira conferência Delphi, obteve-se a participação de
10 de juízes, que tem idade entre 35 e 45 anos (7; 70%), um (10%) entre 46 e 50 anos e dois
(20%) acima de 50 anos.
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A maioria dos juízes é do sexo feminino (8;80%). Quanto ao campo de atuação
predominante, oito (80%) trabalham na docência, enquanto um (10%) na assistencial e um
(10%) concilia docência e assistência.
No que se refere ao envolvimento com a temática da SP, houve predomínio dos que
realizam pesquisas na área entre cinco à 10 anos (8; 80%).
No que se refere ao processo de avaliação dos materiais pelos juízes, os mesmos
apontaram níveis de concordância superiores à 80% conforme sugerido pelo referencial
metodológico adotado, em todos os roteiros avaliados, bem como da tela inicial. Em que a
Tela inicial, os roteiros 1, 2, 5 e 6 obtiveram nível de concordância de 90% e os roteiros 3 e 4
de 80%.
Quanto aos valores de CVC obtidos na Delphi I, constata-se que todos estão acima de
0,79, conforme apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores do CVC após Delphi I, Natal/RN, 2018.

Critério de
Pasquali
Adaptados
Comportamento
Objetividade
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Variedade
Modalidade
Tipicidade
Credibilidade
Amplitude
Equilíbrio
CVC Total

Tela
inicial
0,96
0,86
0,89
0,89
0,96
0,96
0,83
0,89
0,96
0,86
0,86
0,96
0,91

Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro
1
2
3
4
5
6
0,89
0,89
0,89
0,79
0,83
0,89
0,93
0,89
0,96
0,96
0,89
0,96
0,90

0,93
0,93
0,96
0,89
0,86
0,86
0,96
0,96
0,93
0,89
0,86
0,93
0,91

0,93
0,86
0,89
0,89
0,83
0,89
0,93
0,93
0,89
0,89
0,79
0,89
0,89

0,93
0,93
0,89
0,86
0,83
0,93
0,93
0,89
0,89
0,86
0,83
0,89
0,89

0,96
0,93
0,96
0,89
0,93
0,93
0,96
0,93
0,96
0,93
0,83
0,96
0,93

0,96
0,93
0,93
0,93
0,96
0,93
0,96
0,96
0,89
0,96
0,89
0,96
0,94

Após a Delphi I, foram avaliadas as sugestões dos juízes e determinadas se iriam ou
não ser incluídas nos roteiros, mediante justificativa. O quadro 9 apresenta as sugestões dos
juízes, a situação de inclusão ou não das sugestões e as justificativas.
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Quadro 9 – Sugestões dos juízes após rodada Delphi I e decisão de inclusão das modificações
bem como justificativas, Natal/RN, 2018.

SUGESTÕES DOS JUÍZES

TELA INICIAL
A linguagem precisa ser mais próxima
do jogador, mesmo que esses sejam
profissionais, no momento do acesso ao
jogo serão todos jogadores e a
linguagem precisa estar mais próxima e
não formal/acadêmica.
FINALIDADE- retirar "seus" antes de
conhecimento;
COMO- não compreensível "de forma
que possui"; irão realizar e irá elencar
(gerundismo) realizarão/ elencarão;
retirar a palavra "outrossim";
LOGIN- substituir "em" que será por
na qual será;
MATERIAIS- retirar "da" antes de
Segurança do paciente; substituir "da
área" por temática; retirar "para" e
colocar destinada ao;
CRÉDITOS- às agências e não as
agências. Sugiro revisão geral de
português.
Com
relação
ao
item
"CREDIBILIDADE" sugiro que a
página inicial seja mais chamativa de
modo que adeque melhor ao perfil do
público alvo.
No item jogar, sugiro “o participante
terá duas modalidades de jogo: o single
e....”
Sugiro trocar 'Outrossim,' por 'desta
maneira'

SITUAÇÃO
DOS ITENS
RESPOSTAS ÀS SUGESTÕES
(INCLUÍDOS
DOS JUÍZES
NÃO
EXCLUÍDOS)

Não Incluído

Apesar da abordagem gamificada,
o
material
tem
cunho
educacional,
logo,
torna-se
pertinente a utilização de uma
linguagem que vai ao encontro do
perfil do público alvo.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

A imagem apresentada aos
senhores juízes refere somente
aos conteúdos que irão compor a
tela inicial o Serious game, de
forma que não corresponde a tela
real do jogo que possuíra imagens
e animações, o que o tornará mais
atrativa ao público.

Incluído

-

Incluído

-

ROTEIRO 1 - IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE
Acredito que tem que rever o primeiro

Incluído

-
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diálogo, incluindo a idade do paciente,
verificando de onde ele vem, colocar
que tem acompanhante, realizar as
explicações para ambos. A parte da
comunicação segura ficou falha, e
acredito que mesmo neste tópico que
tem o objetivo de identificação segura,
a comunicação já poderia ser diferente,
com dados mais completos. Além
disso, quase no final do diálogo aparece
o acompanhante, e até então parecia
que o paciente estava sozinho.
Há partes no roteiro que a linguagem
precisa ser revista: quando a enfermeira
fala da pulseira "ela irá identificá-lo o
senhor"
Há partes no roteiro que a linguagem
precisa ser revista:o perguntar da
alergia: sugestão: Sim tenho; a
dipirona.
Há partes no roteiro que a linguagem
precisa ser revista: quando a enfermeira
fala do uso da pulseira no banho:
sugestão: ele poderá tomar banho
normalmente ao invés da mesma forma.
Há partes no roteiro que a linguagem
precisa ser revista: Quando a
enfermeira fala "além dessa pulseira...”,
sugestão: Além dessa pulseira para
identificar o senhor colocamos.
Erros
de
português
(crase,
gerundismo); repetição "a enfermeira"
na mesma linha; "identificá-lo o
senhor"; p. 4 a enfermeira já perguntou
se há dúvidas na página anterior;
enquanto estiver hospitalizado e não
enquanto estiver realizando seus
cuidados.
Retirar o termo "Atendente" para não
ter assimilação com a antiga e extinta
categoria de enfermagem.
Com relação ao item "RELEVÂNCIA"
invés de textos prontos seria
interessante
que
o
estudante/profissional/jogador
tenha
que pensar criticamente e talvez
escrever a resposta e não simplesmente
marcar. Contudo, não sei se é viável.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

Tal sugestão não torna-se viável
ao considerar a mecânica de jogo
escolhida, visto que trata-se de
um point and click, logo faz-se
necessário que o jogo proponha
formas que o jogador executá-lo
ao clicar. Salienta-se que o
modelo que jogo exige do jogador
que ele tome decisões conforme
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seus conhecimentos e raciocínio,
logo incita o pensamento crítico e
reflexivo.
O Serious game em processo de
desenvolvimento,
possui
capacidade para desenvolvimento
de outras situações, contudo o
momento de pesquisa atual
destina-se a
validação de
conteúdo de um único cenário
que se relacione com as metas
internacionais para segurança do
paciente.

No
item
"AMPLITUDE"
seria
interessante apresentar outros cenários
em que o jogador deverá refletir como
o paciente será identificado, por
exemplo,
um
paciente
sem
identificação.

Não Incluído

No primeiro dialogo é importante que a
enfermeira peça ao paciente para falar
(caso possa) os dois identificadores
escolhidos, pois só checar a pulseira
não basta, pois ela pode ter sido
confeccionada errada.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

Apesar de tal fato não ocorrer na
maioria
das
realidades
hospitalares,
é
o
padrão
recomendando, assim como o
Serious game possui objetivo
educacional, torna-se pertinente
que ele esteja em consonância
com as práticas adequadas da
profissão.

ROTEIRO 2 - CIRURGIA SEGURA
Deixar mais claro no começo do
diálogo a confirmação do tipo de
cirurgia e local também com o
paciente.
Rever a escrita do diálogo em que o
médico diz "Tudo confirmado, nos..." e
adequar para "nós".
Após apresentação do paciente pela
enfermeira ao Dr Lung, aparece o
diálogo do Dr Lung agradecendo ao
paciente pelas informações que na
verdade foram feitas pela enfermeira sugestão: Elaborar um diálogo do Dr
Lung de boas vindas confirmando com
o paciente os dados ditos pela
enfermeira (que poderia ser falho, seria
mais uma via de barreira) e o paciente
responde e na sequência o Dr. Lung
agradecendo ao Sr. Galeno.

Diálogo 1: é irreal (quem recebe o
paciente em SO é a enfermagem e no o
médico);
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Diálogo 2: o senhor possui mais
alguma dúvida (ele ainda não
manifestou dúvida (rever) nos vemos e
não "nós vemos"; faltou checar jejum,
próteses, adornos, piercing, termo e
consentimento cirúrgico e termo de
consentimento anestésico, exames;
realizamos
"a
checagem
da
identificação e não a identificação".
Diálogo 3: em sala operatória (o atb é
realizado pelo anestesista em SO, e não
antes), (depois retoma a checagem se
há necessidade de atb (confuso).
Gerundismo;
"verificação
do
paciente?"; checar base teórica do
tempo para adm atb profilático (tempo
em relação à incisão).
Diálogo 5:
incluir o registro de
cuidados especiais e as intercorrências
cx (essenciais); pós anestesia e não pós
indução;
foram
anexados
"ao"
prontuário.
No diálogo 5 no Quadro Verde invés de
somente "confirmação do tipo do
procedimento
realizado"
colocar
conforme checklist da OMS: registro
completo do procedimento intraoperatório.

Incluído

-

Incluído

O momento indicativo para
administração do antibiótico
profilático em artrodese é no
momento intra-operatório, logo o
roteiro foi ajustado para tal
finalidade.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

No item "CLAREZA" é interessante
invés de falar somente que o
quantitativo de instrumentais e
materiais está correto antes e ao
término do procedimento falar quantos
foram no início e ao final, enumerar.

Não Incluído

No
item
"Relevância",
seria
interessante se realmente tivesse como
o jogador contar os materiais e

Não Incluído

A inserção de tal afirmação não
se torna pertinente ao considerar
que a enumeração dos itens
estaria associada com conteúdos
de instrumentação cirúrgica. Para
a formação do profissional nos
aspectos da segurança do
paciente, faz-se necessário que
ele compreenda a necessidade de
verificar se o quantitativo de itens
que foram utilizados no início da
cirurgia conferem ao final, de
forma que, enumerar e pontuar
quais itens forma utilizados
podem representar uma fuga da
temática no roteiro delineado do
jogo.
Tal item não se torna pertinente,
visto que, iria desviar o objetivo
proposto do Serious game que é o
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instrumentais antes do início e após a
cirurgia. O que traria também mais
credibilidade pelo público alvo e
amplitude ao jogo.

Ao final do segundo diálogo,
acrescentar se houve checagem da
marcação de lateralidade/ múltiplos
segmentos como coluna/dentes caso
haja necessidade.
No dialogo 3 o anestesista deve aplicar
o termo anestésico.
Dialogo 4 checar se há reserva de
sangue.

Considero importante incluir os termos
sign in, time out e sign out usados em
algumas instituições.

Nas verificações finais, incluir se há
material a ser encaminhado para
biopsia ou outros e se os controles de
qualidade dos materiais estavam
adequados, como integradores por
exemplo.
Na saída da anestesia vale ressaltar a
avaliação da dor.
Sugestão:
seria
interessante
o
fluxograma seguir a simbologia que
representa cada etapa do processo.

ensino da segurança do paciente.
A inserção de instrumentos
demandaria um grande período de
tempo
ao
considerar
o
quantitativo de materiais para
realização desse procedimento e
ainda estaria em consonância com
o aprendizado de conteúdos
associados com a instrumentação
cirúrgica em detrimento dos
conteúdos referentes a Segurança
do Paciente.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

A exclusão de tal sugestão
associa-se ao fato que o jogo
utiliza como embasamento os
protocolos estabelecidos pela
Organização Mundial da Saúde,
com a finalidade de garantir o
ensino
da
temática
em
consonância com as premissas
dessa entidade mundial. E, a
utilização de termos específicos
de algumas instituições pode se
distanciar de outras realidades dos
jogadores e afastá-los do jogo,
por não compreender termos
específicos empregados.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

ROTEIRO 3 - SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE
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MEDICAMENTOS
Primeiro acredito que poderia mudar o
nome do Paciente, pois Ringer
confunde com a solução.
E, posteriormente fala de sobrecarga de
trabalho, e em momento algum isto é
levantado, assim eu retiraria este item.

Sugestão: na fala da enfermeira Orem
que diz poder ter causado mal ao
paciente, por ele ser diabético. Assim
seria um incidente com dano ao
paciente.

Rever a escrita da Enfa Florence na
parte do Near Miss"... mas devemos
buscar estratégias para evitar que "ele"
possa - sugestão: evitar que "esse
incidente" possa se repetir... uma das
estratégias que podemos usar é a
"notificação".
Resposta da Florence ao farmacêutico
está muito longa e sem pontuação,
sugestão: “... armazenados no mesmo
armário. Possuem...”
No item onde diz em comunicar
NOTIVISA tem um erro de
concordância
Sugiro dar mais ênfase à notificação do
evento. Como checar os 9 certos antes
de preparar/administrar a droga? Talvez
possa
colocar
como
elementos
importantes a serem verificados/ como
atividade educativa após o incidente.
No
item
"Relevância"
para
proporcionar mais reflexão crítica do
jogador sugiro que o near miss seja
com um medicamentos com nomes
similares, ou com uma dosagem
diferente (exemplos). Aumentaria a
credibilidade e amplitude do jogo.
Dialogo 2 enf identifica o paciente pelo
nome e nº leito, deveria usar os 2
identificadores escolhidos na meta 1 o
mesmo na hora de pedir para que o
paciente se identifique, a enf pergunta

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

O fato da enfermeira Orem,
apontar que poderia ter causando
algum mal ao paciente relacionase ao conceito de Near Miss, visto
que esse tipo de incidente é
entendido como um evento que
ocorreu, no caso a troca dos
soros, mas não chegou a atingir o
paciente, já que a enfermeira
percebeu o erro antes da infusão.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

Os nove certos são enfatizados,
na página 2, no diálogo 3, durante
a tomada de decisão do jogador.

Incluído

-

Incluído

-
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só o nome.
Sugiro que troque a expressão “ao abrir
o soro” para “quando fui fazer o
rótulo”, pois o soro tem uma rotulagem
de fábrica mais faz parte do cotidiano
fazer
um
rótulo
contendo
a
identificação do paciente, a medicação,
o gotejamento, a data, a hora, nome de
quem preparou a solução.

Incluído

-

No diálogo 3, o medicamento prescrito
e apresentado para o jogador é o SF,
não entendi como será apresentado
como soro glicosado no diálogo 4.

Não Incluído

A presença do soro glicosado é o
que representa a ocorrência do
Near Miss. A prescrição do
paciente indica soro fisiológico,
no entanto a enfermeira prepara a
solução do soro glicosado e
somente no momento que irá
iniciar a infusão percebe a troca
das soluções.

Sugiro a consulta e inclusão do "Uso
seguro de medicamento: Guia para
preparo,
administração
e
monitoramento" do Coren SP de 2017.

Incluído

-

ROTEIRO 4 - PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO
Ainda, no começo do roteiro, se fala
em Waldo, sem se explicar quem é. E
este nome ficou muito parecido com
Oswaldo (nome do paciente).
Além disso, a enfermeira sabe tudo que
deve ser realizado com o paciente
quanto a prevenção de lesão, não
havendo necessidade de perguntar ao
fisioterapeuta. O que ela poderia
conversar com ele é a fisio respiratória.
Acredito que esta parte, por mais que
queira incluir a multidisciplinar poderia
ser escrita de forma diferente.
Ainda, quanto à proeminência óssea
poderia colocar coberturas que
hidratam e protegem a pele, e isso não
foi levanto. E passar 6x por dia
hidratante, acredito que não seria uma
prescrição coerente.
Sugestão de pontuação no diálogo da
enfermeira com o fisioterapeuta - "Bom
dia Waldo fico feliz que você entende
esses riscos. Quais..."

Incluído

Não Incluído

Não Incluído

Incluído

A troca de conhecimentos entre
os profissionais tem o propósito
de suscitar entre os estudantes a
percepção da importância de
diferentes olhares para o caso do
paciente, de forma que a inserção
de uma equipe multiprofissional
para o planejamento e execução
dos cuidados do paciente
potencialize seu processo de
recuperação.
No roteiro, a escolha por esse
item representa uma escolha
errônea. Esta apresentada entre as
afirmativas que o jogador deverá
selecionar entre verdadeiras e
falsas.
-
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Na resposta de Waldo para Florence:
"A enfermagem já está implementando
algo para esse paciente..." sugestão
Waldo diz: A enfermeira Orem me
informou que esse paciente já está
recebendo os cuidados. Quais cuidados
vocês estão realizando?;
Fala do fisioterapeuta: "deixe-nos
avaliá-lo
readequar
sugestão.
Compreendo sua situação. Precisamos
avaliar o Sr..."
Utilizaria cuidador ao invés de
acompanhante no sentido de reforçar o
papel de que visitam o paciente devem
estar envolvidos e comprometidos com
a segurança do paciente fortalecendo a
cultura de segurança.
Gerundismo!! sugiro incluir mapa para
acompanhar mudança de decúbito,
rever base teórica de mudança de
decúbito de 2/2, ver como opção
verdadeira solicitar a equipe de pele
para avaliar o paciente e uso de
curativo protetivo em proeminências
ósseas.
Sugiro que o jogador possa realizar a
escala de Braden, aumentando assim a
relevância, credibilidade e amplitude.
Devem acrescer os profissionais
médicos, nutricionistas neste momento,
considerando a multidisciplinariedade
desta meta internacional de segurança.
Sugiro acrescentar condutas, para
nutrição uso de suplementos proteicos
para pacientes de alto risco e risco de
desnutrição, para a enfermagem
cuidados relacionados ao cisalhamento
e umidade.
Sugestão: deixar os itens voltados
somente para lesão por pressão, evitar
itens sobre trombose venosa profunda,
distrofias musculares.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

ROTEIRO 5 - PREVENÇÃO DE QUEDAS
Diálogo 2
1) fala do paciente: estou com muita
dor na cabeça - sugestão retirar "da
queda" sugestão: "mas não estou com
tontura como durante a caminhada"; 2)

Incluído

-
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Fala da enfermeira: sugestão - O senhor
parece estar bem, apesar dessa dor de
cabeça. Vou conversar com o médico
Hipócrates para que o Sr..."
Diálogo 3
1) Na 2a fala do médico - "Quando vim
visitá-lo..." sugestão "Quando visitei o
Sr mais cedo..."
Diálogo 4
1) Fala do Gestor - sugestão "O núcleo
de segurança (acrescentar paciente)...
quebrar em duas frases ... sete quedas
no setor. Estamos preocupados...
(retirar pouco). Na pergunta que é feita
ao Médico se ele sabe das causas da
queda, sugestão retirar a afirmação
"não é?" e deixar a pergunta livre de
indutores. O senhor sabe das
consequências que a queda pode
causar?
Revisar o português, "cair no chão" ou
somente cair; para avaliação; sobre o
evento adverso e não incidente, nas
recomendações ao paciente sugiro
incluir grades elevadas e cama o mais
baixa possível.
Sugiro que o jogador possa realizar a
escala de Morse, aumentando assim a
relevância, credibilidade e amplitude.
Verificar nível de consciência do
paciente
Chamar auxílio para imobilizá-lo e
levá-lo ao leito para avaliar o paciente.
Acrescentar verificar sinais vitais

Como estratégias; acrescentar rondas
periódicas para pacientes de moderado
e alto risco, uso de escalas também
JOHN HOPKINS.

Substituir medicação por medicamento.
Medicação refere-se ao processo.
Referente aos cuidados necessários
para evitar incidentes de queda, sugiro
incluir: manter as grades da cama
sempre elevadas e campainha ao
alcance do paciente.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído
Não Incluído
Incluído

Não Incluído

Tal momento é realizado no
diálogo 1.
Tal momento é realizado no
diálogo 1.
A escolha pela escala de Morse,
está em consonância com o
recomendado pelo protocolo de
prevenção
de
quedas
da
Organização Mundial da Saúde.
Logo, a inserção de outra escala
para tal finalidade estaria
destoante do apontado pelo
referencial de base.

Incluído

-

Incluído

-
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ROTEIRO 6 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Rever o último diálogo, pois não é
somente quando há sujidade nas
mãos!!!
Diálogo 2 - fala José Pestana sugestão: Pontuar a fala "... lavar a mão
na pia com água e sabão. A gente não
acredita.
Sugiro no diálogo que a enfermeira
oriente o paciente para solicitar que o
profissional de saúde sempre higienize
as mãos antes de cuidá-lo.

Muito interessante o jogador poder
colocar em ordem as etapas da
higienização das mãos bem como os
cinco momentos para esta ação. Para
ampliar pensar também na anti-sepsia
cirúrgica ou preparo pré-operatório das
mãos.

Mais importante que a sequência, é
ressaltar a importância de higienizar
toda a superfície.
Importante ressaltar os cuidados com as
unhas e adornos.
Poderia acrescentar o tempo mínimo
para a higiene das mãos com álcool gel
e com água e sabão.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Não Incluído

A
inserção
de
conteúdos
cirúrgicos
não
está
em
conformidade com o objetivo do
Serious
game.
Entretanto,
ressalta-se que a segurança do
paciente
é
uma
temática
transversal e objetiva-se que os
conteúdos apoiados pelo jogo
possam refletir de maneira direta
em toda atuação profissional dos
jogadores, de forma que eles se
tornem capacitados a refletir
sobre a segurança do paciente em
toda a prática.

Incluído

-

Incluído

-

Incluído

-

Após os ajustes sugeridos pelos juízes e apresentados no Quadro 9, foi realizada a
segunda rodada Delphi, no qual foram convidados para participar dessa etapa os dez juízes
que compuseram a Delphi I. O quantitativo de avaliadores que participaram dessa rodada foi
de seis, composto em sua maioria por mulheres (5; 83,3%), com idade, em conformidade com
a Delphi I, entre 35 e 45 anos (4; 66,6%).
Atuam majoritariamente na docência (4; 66,6%), enquanto um (16,7%) atua somente
na assistência e um (16,7%) na assistência e docência. No que concerne ao tempo que
trabalham com a temática da SP, quatro (66,6%) tem entre 5 e 10 anos.

50

Quanto, aos níveis de concordância entre os juízes, a percepção desses corroboraram
com a Delphi I, na qual todos os roteiros e a tela inicial obtiveram níveis de concordância
iguais ou superiores à 80%. Para o cálculo de validação de conteúdo, ressalta-se na segunda
conferência Delphi que todos os materiais atingiram índices de adequabilidade, conforme
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores do CVC após Delphi II, Natal/RN, 2018.

Critério de
Pasquali
Adaptados
Comportamento
Objetividade
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Variedade
Modalidade
Tipicidade
Credibilidade
Amplitude
Equilíbrio
CVC Total

Tela
inicial
0,99
0,94
0,99
0,99
0,99
0,99
0,94
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro
1
2
3
4
5
6
0,99
0,99
0,88
0,88
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98

0,99
0,88
0,88
0,88
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,88
0,99
0,96

0,99
0,99
0,88
0,88
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98

0,99
0,99
0,94
0,88
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98

0,99
0,99
0,88
0,94
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Após as etapas de validação de conteúdo, evidenciou-se que o conteúdo construído é
valido, ou seja, torna-se pertinente para compor o serious game que irá subsidiar ensino da SP
na enfermagem.

51

6 DISCUSSÕES
As discussões estão estruturadas em três tópicos em consonância com os resultados. A
primeira refere-se aos achados oriundos da Scoping review, o segundo acerca da construção
do GDD e, por fim, a análise das etapas Delphi para validação do conteúdo.

6.1 Determinação dos conteúdos para compor o Serious Game para o ensino da
segurança do paciente na enfermagem

Os estudos analisados na scoping review apontam que a disseminação da temática SP
nas pesquisas em âmbito mundial é recente, visto que as publicações ocorreram entre 2008 e
2017. Tal característica corrobora com o início dos debates acerca da SP que foram gerados,
principalmente, devido ao alto quantitativo de EA que ocorriam nos serviços de saúde e que
ocasionaram, consequentemente, o aumento dos custos financeiros (ROSA et al., 2015).
Fatores esses que culminaram com a publicação de um relatório pela IOM no final do
século 20 e, posteriormente, com iniciativas à nível mundial que buscavam a promoção da SP,
como a criação da Aliança Mundial para Segurança do Paciente em 2004, as seis metas
internacionais para a SP em 2009 e a publicação do guia com as diretrizes para o ensino
multiprofissional da SP em 2011 (WHO, 2005; WHO, 2009; WHO, 2011).
Outrossim, torna-se relevante avaliar em que países os estudos que referenciam o
ensino da SP na enfermagem são produzidos. Para essa pesquisa houve um predomínio do
Reino Unido e Canadá, o que pode estar associado à instauração precoce de políticas e órgãos
referentes à SP, como a Agência de Segurança do Paciente (NPSA) no Reino Unido em 2001
e, no Canadá o relatório Building a Safer System, publicado em 2002 pelo Comitê Nacional
de Direção sobre Segurança do Paciente do país (STEVEN et al., 2014).
Desse modo, denota-se que estratégias que promovem a SP no Reino Unido e no
Canadá iniciaram antes das medidas em âmbito mundial e vieram a impulsionar os demais
países no mundo, assim culminou em uma maior produção de estudos referentes a essa
temática, o que podem repercutir de forma efetiva na implantação e no desenvolvimento de
recursos que promovam a SP nesses países (STEVEN et al., 2014).
Também analisou-se os estudos quanto ao tipo de desenho metodológico para sua
construção e seus níveis de evidência, os quais apresentaram, em sua maioria, métodos de
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pesquisa com baixo nível de evidência científica, ou seja, estudos que não utilizaram métodos
mais complexos e, portanto, não possuem alto grau de confiabilidade científica (KARINO;
FELLI, 2012).
Quanto às estratégias de ensino apontadas, houve uma prevalência do ensino
tradicional em detrimento do uso de metodologias ativas, o que demonstra uma questão
preocupante, visto que, o ensino da SP é complexo e para tal, torna-se necessário que o
discente seja um participante ativo no processo de ensino-aprendizagem, para que assim seja
factível a aprendizagem da SP de maneira efetiva, uma vez que, o uso e aplicabilidade
adequada dessas metodologias proporcionam ao aluno essa possibilidade (CAPUCHO;
CASSIANI, 2013; BOHOMOL; FREITAS; CUNHA, 2016).
Com relação às temáticas referentes ao ensino da SP na enfermagem, abordadas pelos
estudos, denotou-se uma predominância da relação existente entre essas e os protocolos
básicos da SP determinados pelo MS em 2013, que são: Identificar Corretamente o paciente;
Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; Melhorar a segurança na prescrição,
no uso e na administração de medicamentos; Higienizar as mãos para evitar infecções;
Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão (BRASIL, 2013).
Houve um predomínio das temáticas relacionadas a melhoria da comunicação entre os
profissionais de saúde, melhorias na segurança na prescrição, no uso e na administração de
medicamentos e com a redução do risco de quedas e de lesões por pressão (LPP).
A preocupação demonstrada acerca do ensino da comunicação é o reflexo do elevado e
crescente números de EA ocorridos devido às falhas nesse seguimento, pois possuem
diferentes etiologias, oriundas tanto dos ambientes laborais quanto do processo formativo dos
trabalhadores de saúde que diferem em cada área, bem como entre as instituições de ensino
(BAGNASCO et al., 2013; NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).
Ainda no que concerne à enfermagem, a sobrecarga de trabalho caracterizada pelo
duplo vínculo empregatício, o baixo quantitativo de profissionais atuantes nas instituições
hospitalares e o mau dimensionamento ocasionam problemas referentes à comunicação,
decorrentes do acúmulo de atividades (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).
Esse fato aponta particularidades culturais da enfermagem e, por esse motivo,
apresenta-se imprescindível a inserção dessa temática no processo formativo para essa
categoria profissional, com a finalidade de promover uma melhor capacitação a fim de
desenvolver estratégias e/ou ações que promovam a comunicação efetiva mesmo diante de
tais entraves (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).
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Ademais, foram abordados pelos estudos componentes da amostra final aspectos sobre
a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, com foco nos
trabalhadores da equipe de enfermagem, uma vez que são considerados os principais agentes
na preparação e administração dos fármacos. Assim, nota-se a importância que é destinada a
esse grupo, pois ao detectar falhas da enfermagem nesse tipo de assistência é possível
promover, desde a sua formação, a construção de barreiras que evitem a incidência de EA
passíveis de acometer os pacientes nesse processo (BAGNASCO et al., 2013; DIAS et al.,
2014).
Também houve predomínio do ensino da SP voltado para as temáticas relacionadas à
incidência de quedas e de LPP, principalmente no que se refere à prevenção destes agravos,
posto que a ocorrência de tais eventos nas instituições de saúde pode estar associada à
qualidade da assistência de enfermagem. Isso porque os profissionais dessa categoria realizam
atividades de prevenção, a partir de avaliações e do uso de escalas que determinam a
vulnerabilidades do paciente referente a esses EA. Também promovem cuidados alusivos a
curativos, mobilização do paciente, elevação de grades e entre outros, em prol da prevenção e
do tratamento (PEREIRA; LUDVICH; OMIZZALO, 2016).
Além de temas concatenados aos protocolos da SP associados às metas internacionais,
os estudos também trataram outro ponto importante da SP, a cultura de segurança do paciente,
a qual se caracteriza por ser um aspecto relevante, atual e inovador. Foi idealizada com o
propósito de fomentar a efetivação da SP nos serviços de saúde, ao desnudar uma cultura
punitiva enraizada nas instituições (WEGNER et al., 2016).
Assim, a cultura de segurança do paciente tem como propósito desenvolver nos
profissionais de saúde um conjunto de valores, crenças e ações que venham a orientar as
práticas dos mesmos e, desta forma, facilitar a implementação de uma cultura de segurança e
de uma cultura justa em detrimento de uma cultura punitiva que visa apenas o erro e a punição
e não a promoção da SP e o aprendizado a partir dos erros (WEGNER et al., 2016).
Apesar de múltiplos e importantes achados abordados pelos trabalhos, realça-se que
informações sobre os procedimentos e as intervenções cirúrgicas não foram citadas, isso
indica possíveis deficiências referentes ao ensino da SP, que ocasiona graves repercussões no
processo formativo e, consequentemente, na assistência à saúde (CORREGGIO; AMANTE;
BARBOSA, 2014).
Tal realidade é demonstrada através de evidências científicas que indicam a ocorrência
de EA durante os diferentes tempos cirúrgicos, os quais variam de nível de gravidade, desde a
leve até a mais alta e que podem culminar no óbito. Isto posto, denota-se a necessidade de
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potencializar o ensino da enfermagem cirúrgica e pautá-lo em peculiaridades correlacionadas
à SP no escopo de construir um perfil de enfermeiros capazes de promover a SP diante das
particularidades inerentes desse tipo de ambiente de trabalho (CORREGGIO; AMANTE;
BARBOSA, 2014).

6.2 Construção do Game Design Document com conteúdo do Serious Game para o ensino da
SP na enfermagem

A construção do GDD constitui-se como etapa imprescindível para criação e
desenvolvimento de jogos, dado que a partir dele torna-se factível organizar e estruturar todo
o jogo a ser desenvolvido (FÖRSTER; REINHARDT, 2011; MOTTA; TRIGUEIRO
JÚNIOR, 2013). Principalmente no que concerne À construção de jogos com cunho
educativo, como os serious game, os quais demandam um objetivo de jogo com finalidade
educacional desde sua concepção (ITEN; PETKO, 2016; TSEKLEVES; COSMAS;
AGGOUN, 2016).
Desse modo, o GDD do serious game, foi criado em consonância com os princípios da
TAS, em razão de que para construção de um material educativo torna-se imprescindível que
o mesmo possua embasamento pedagógico coerente com sua proposta (ITEN; PETKO,
2016).
Neste ínterim, o objetivo elencado previamente no GDD busca promover ao estudante
seu perfil ativo para com a construção de seu conhecimento acerca da SP, de forma que ao
desempenhar o papel proposto pelo objetivo o usuário será capaz de suscitar associações entre
os conteúdos percebidos em sua estrutura cognitiva e, assim, promover sua aprendizagem
significativa (AUSUBEL, 1963; DARIEL et al., 2013; ITEN; PETKO, 2016; TSEKLEVES;
COSMAS; AGGOUN, 2016).
Ademais, ressalta-se a necessidade em delimitar o resumo do jogo de forma prévia, em
razão de a definição dessa etapa diminuir a incidência de vieses no que concerne à mudança
no objetivo do jogo, principalmente em modificações que possam alterar a proposta
educacional e que não corroborem com uma estruturação de ensino orientada por um
referencial da área (FÖRSTER; REINHARDT, 2011; SALAZAR et al., 2012).
Outrossim, a definição dos cenários e personagens auxiliam a equipe de
desenvolvimento do jogo a determinar se o objetivo educacional da proposta está em

55

conformidade e se ele é atingível de acordo com as habilidades e conhecimentos da equipe
(MOTTA; TRIGUEIRO JÚNIOR, 2013; SALAZAR et al., 2012).
Por conseguinte, outra etapa fundamental delimitada refere-se ao tipo de mecânica
utilizada, a escolha deu-se peto tipo point and click. Tal fato está em consonância com o
estudo de Clarke, Lee e Clark (2017), os quais afirmam que jogos desse tipo são amplamente
utilizados, ao permitirem ao usuário uma mecânica mais intuitiva por estar mais próximo de
sua realidade cotidiana e, como, consequência uma melhor adaptação e envolvimento com
Serious game.
Por fim, foram desenvolvidos os roteiros dos jogos, que induzem aos jogadores a
tomarem decisões de maneira reflexiva e ativa (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1968).
Além disso, os roteiros do jogo favorecem feedbacks imediatos aos jogadores, ao
resgatar conteúdos pré-existentes, bem como ao auxiliar na formação de novos
conhecimentos, a partir de uma aprendizagem por descoberta (FÖRSTER; REINHARDT,
2011; MOTTA; TRIGUEIRO JÚNIOR, 2013).
Os roteiros, também se destacam por possuírem uma apresentação contínua e
estruturada, que auxiliam na sistematização do conhecimento no cognitivo do indivíduo de
forma a favorecer a aprendizagem significativa da temática SP (AUSUBEL, 1963;
AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968; FÖRSTER; REINHARDT, 2011).
Elucida-se ainda a pertinência da escolha dos protocolos básicos para SP como
material teórico base na construção dos roteiros, dado que são materiais que possuem respaldo
científico, uma vez que foram desenvolvidos por organizações de âmbito mundial da área da
saúde, também estão em consonância com as metas internacionais para SP (WHO, 2009).
Desse modo, torna-se evidente que o Serious game proposto apresenta-se como uma
importante estratégia para o ensino da SP, ao considerar seu embasamento em materiais
científicos consolidados, bem como se ampara em um arcabouço teórico da educação, de
grande relevância para suscitar de forma significativa a aprendizagem da SP.
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6.3 Validação do conteúdo do protótipo do Serious Game para o ensino da SP na
enfermagem

No que se refere ao perfil de juízes que participaram desse estudo, evidenciou-se que
todos os profissionais possuem idade superior à 35 anos. A presença de profissionais a partir
dessa faixa etária indica uma maior experiência laboral, dado que no Brasil a inserção de
profissionais no mercado de trabalho formal dá-se a partir dos 24 anos na maioria das áreas
(DORNELLES; REIS; PANOZZO, 2016).
Diante disso, torna-se factível inferir que os participantes desse estudo podem possuir
experiência na área da enfermagem de pelo menos 10 anos e, assim, intuir que são
profissionais que possuem capacitação para compreender e avaliar as situações de
enfermagem apresentadas pelos roteiros e, como consequência, verificar sua possibilidade
para promoção do ensino da SP na enfermagem (DORNELLES; REIS; PANOZZO, 2016).
Quanto ao predomínio do sexo feminino, tal fato corrobora com o perfil histórico da
enfermagem, a qual constitui-se inicialmente como uma profissão feminina, visto que, no
início da estruturação da profissão, foi atribuída somente a mulheres, uma vez que o cuidar
era tido como uma característica unicamente das mulheres (CAVALCANTI; AMORIM;
SANTOS,2014; SANTOS et al., 2016).
Contudo, ressalta-se que atualmente existe uma crescente inserção de homens na
classe profissional, a denominada masculinização da profissão, que se deve principalmente
por modificações políticas e sociais referentes à representividade do homem e da mulher para
com a sociedade e o mercado de trabalho (COFEN, 2015; SANTOS et al., 2016).
No que tange ao campo de atuação dos juízes, foi identificado um predomínio dos que
atuam exclusivamente na docência. Nesse sentido, torna-se possível elucidar que, devido a
isto, esses juízes podem estar mais próximos das pesquisas científicas, dado que, no Brasil, os
professores universitários associam sua carreira docente à pesquisa (SILVA et al., 2017).
Logo, devido a isso se infere que esses profissionais trabalham com a pesquisa em seu
cotidiano, assim possuem aproximações com os métodos de estudos apresentados, o que
facilitou em sua compreensão para com o estudo e suas etapas (SILVA et al., 2017).
Além disso, ressalta-se que os professores necessitam estar em constante processo de
atualização dos conteúdos para promoverem pesquisas e o ensino da temática de forma atual e
efetiva de acordo com as demandas da sociedade (SILVA et al., 2017).
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Outrossim, houve a participação de trabalhadores que associam a docência com a
assistência e dos que atuam somente com a assistência, de forma que o olhar desses
profissionais para com o material construído incute importantes contribuições, em razão de
que são profissionais que vivenciam diariamente as rotinas laborais, logo possuem uma visão
mais ampla do ambiente assistencial da enfermagem (MELO, 2013).
Ademais, verificou-se o tempo de envolvimento dos juízes com a temática da SP, no
qual se evidenciou que a maioria trabalhava com a SP há no mínimo cinco anos, de forma que
tal dado corrobora com a difusão da SP em nível mundial e com iniciativas para promoção da
temática no Brasil.
Visto que a primeira iniciativa reconhecida em âmbito mundial ocorreu somente em
2005 com a Aliança Mundial para SP (WHO, 2005). Contudo, no Brasil, só ocorreu em 2013,
com a instituição do PNPS (BRASIL, 2013), período que está em consonância com o tempo
de atuação da maioria dos juízes que compuseram esse estudo.
Quanto ao nível de concordância do material avaliado pelos juízes, durante as duas
rodadas Delphi os avaliadores concordaram que o material construído possuía conteúdo
válido para apoiar o ensino da SP de maneira significativa (MATOS, 2014).
Logo, indicam que o material é relevante para subsidiar a construção do Serious game,
tecnologia essa que está em consonância com metodologias de ensino atuais e apresenta-se
como uma proposta inovadora de blended learning, que poderá auxiliar na construção e/ou
solidificação dos conteúdos da SP (MATOS, 2014; PORTER et al., 2014).
No que concerne ao processo de validação de conteúdo, a primeira rodada Delphi
atingiu valores de adequabilidade para praticamente todos os critérios, exceto dois, conforme
recomendado por Pasquali et al(2010), que consiste em valores iguais ou superiores à 0,8.
Um dos itens não validado foi o de clareza no roteiro 1. A não validação desse critério
indicou que o roteiro construído poderia possuir um conteúdo dúbio e que poderá gerar
inconsistências no entendimento do público alvo e, assim, comprometer a aprendizagem da
temática proposta (PASQUALI et al., 2010). Logo, buscou-se reavaliar os diálogos
construídos a fim de clarificá-lo.
Ademais, o critério clareza é compreendido por Greco et al. (2014) em seu estudo de
validação como um dos itens que apresentam maiores níveis de dificuldade para atingir
valores de adequabilidade, dado que ele varia de acordo com a capacidade de interpretação de
quem produz o conteúdo e de quem irá consumi-lo, de forma que a busca por uma linguagem
clara é um dos grandes desafios para construção de materiais.
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O segundo critério não validado foi o de amplitude no roteiro 3. Esse item refere-se à
atualização do conteúdo construído e se o mesmo possui profundidade para promover a
aprendizagem do conteúdo proposto. A amplitude também elucida se o conteúdo do material
está de acordo com o público alvo ao qual se destina (PASQUALI et al., 2010).
Logo, a não validação desse critério resultou em melhorias quanto à profundidade do
conteúdo construído, no qual foram inseridos proposições sugeridas pelos próprios juízes,
bem como adequação da linguagem com a finalidade de atingir o objetivo educacional
idealizado (PASQUALI et al., 2010).
Os demais roteiros e a tela inicial obtiveram todos os itens considerados válidos, o que
indicam que o material possui potencial para auxiliar o ensino da SP. Entretanto, apesar de
serem considerados válidos, os juízes apontaram sugestões que foram considerados com a
finalidade de tornar o roteiro eficiente para o ensino da SP.
Na segunda rodada Delphi, os juízes apontaram que todos os roteiros e a tela inicial
atendem os critérios de Pasquali adaptados. Logo, infere-se que o conteúdo construído para
compor o Serious game é válido em seu conteúdo para apoiar a promoção do ensino da SP na
enfermagem.
Entretanto, apesar de os valores terem atingidos níveis satisfatórios de adequabilidade,
o critério de clareza destacou -se como o de menor valor nos roteiros 1, 2, 3 e 4. Tal fato
indica que nem todos os juízes concordam que a linguagem é clara para o público alvo
(PASQUALI et al, 2010) .
Contudo, ressalta-se que conforme enunciado por Greco et al. (2014), a clareza pode
ter variação em sua compreensão a depender da interpretação do leitor, portanto ao atingir
níveis satisfatórios de adequabilidade considera-se que o material possui clareza para
apresentar o conteúdo construído (PASQUALI et al, 2010) .
A simplicidade foi outro critério que apresentou valores de adequabilidade abaixo de
0,90, nos roteiros 1, 2, 3. Logo, representa que nem todos os juízes concordam totalmente que
os roteiros construídos possuem uma idéia única que gere uma compreensão adequada. No
entanto, ao atingir níveis de validação, torna-se claro que o roteiro é pertinente para apoiar o
ensino da temática a qual ele se refere (PASQUALI et al, 2010) .
Já o critério de amplitude no roteiro dois também obteve valores abaixo de 0,90, o que
sugere que não houve concordância total entre os juízes de que o roteiro possui conteúdo
aprofundado acerca da temática, entretanto, por atingir um valor superior ao CVC mínimo
para ser considerado adequado, ressalta-se que o conteúdo possui o aprofundamento
necessário para subsidiar o ensino da SP (PASQUALI et al, 2010) .
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Isto posto, destaca-se que o material construído em sua maioria atingiu valores de
CVC acima de 0,90, ao elucidar a concordância significativa entre os juízes quanto ao
material construído, evidenciado que a partir de sua utilização a promoção do ensino da SP
para enfermagem poderá ser atingida.
Por fim, elenca-se a limitação desse estudo, que se refere ao processo de validação do
conteúdo, no que concerne a adaptação dos critérios de Pasquali et al. (2010), uma vez que,
como relatado pelo autor, os critérios a serem considerados pelos juízes podem variar sua
compreensão de acordo com quem realizou a adaptação bem como de quem irá julgá-lo de, o
que pode apresentar diferentes compreensões nesse processo e, como consequência
modificações nos procedimentos de validação de conteúdo.
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7 CONCLUSÕES

A partir deste estudo, tornou-se factível elucidar, construir e validar os conteúdos do
protótipo de um Serious game para apoio ao ensino da SP na enfermagem. Contudo reforça-se
a necessidade de cada etapa perpassada nesse processo.
Assim, com a construção da Scoping review, foi possível compreender que o ensino da
SP no âmbito mundial abarca importantes temáticas para formação qualificada desses
profissionais, como: aspectos sobre a comunicação efetiva, uso e administração de fármacos
de maneira segura, cuidados com a incidência de quedas e LPP e a cultura de segurança.
Também se denota que os estudos avaliados apresentaram que o ensino da SP
compreendia tanto temáticas relacionadas aos protocolos básicos da SP, como os aspectos que
necessitam de uma visão mais ampliada da SP, a cultura de segurança. Isso demonstra que
esse ensino objetiva incutir aos futuros enfermeiros, além de estratégias para aplicabilidade da
SP, a preocupação em promover aos estudantes a capacidade de refletirem sobre todos os
aspectos que permeiam a SP.
No entanto, apesar de serem abordados pontos relevantes para construção do perfil do
enfermeiro, ressalta-se que ainda houveram lacunas no que se refere aos conteúdos e as
estratégias de ensino utilizadas, o que ilustra que o ensino da SP para enfermagem ainda está
em construção e, portanto, necessita de adequações para que possa se tornar mais efetivo e,
assim, favorecer a formação desses profissionais pautados na SP.
Diante disto, evidencia-se a demanda da utilização de recursos tecnológicos como
ferramentas de apoio ao ensino dessa temática, como os Serious game. Tecnologia que
corrobora com o perfil atual do discente e está em consonância com as demandas atuais do
ensino.
Contudo, para criação do Serious game torna-se imprescindível a estruturação e
idealização desse recurso com um proposto educacional. Para tal, demandou-se a construção
prévia de um documento que continha o objetivo proposto e as características do jogo com a
finalidade de delimitar e respaldar o jogo a ser construído com cunho educacional.
Logo, a partir da construção desse documento, o GDD, foi possível determinar as
particularidades do jogo e verificar se é atingível sua construção e se a finalidade educacional
está em consonância com o referencial teórico empregado, a fim de respaldar a ferramenta
construída.
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Conquanto, além da estruturação do Serious game, a partir da construção do
documento, fez-se necessário a validação do conteúdo por juízes especialistas na área, com a
finalidade de respaldar o material construído e certificar seu potencial para o ensino e seu
cientificismo.
Para tal, executou-se duas etapas de conferência Delphi, nas quais, os materiais
produzidos para compor o serious game atingiu níveis de concordância e adequabilidade de
acordo com os juízes que o avaliaram e respaldados pelo referencial metodológico utilizado.
Isto posto, evidencia-se que para construção do serious game, demanda-se a
continuidade dessa pesquisa para além da validação de seu conteúdo. Torna-se necessário que
ocorra outras etapas, como a validação de aparência, usabilidade e efetividade, que serão
realizadas futuramente pela pesquisadora.
Logo, esse estudo contribui para o apoio ao ensino da SP, visto que gerou como
produto a criação do conteúdo para subsidiar a construção de uma tecnologia educacional, na
modalidade de Serious game.
Ademais, o desenvolvimento dessa pesquisa destaca-se como etapa fundamental para
construção e disponibilização de uma tecnologia para o ensino, uma vez que, consiste na
etapa de construção e validação de conteúdo para subsidiar o Serious game para auxiliar na
promoção do ensino da SP.
Por fim, também contribui para a literatura científica ao divulgar estágios essenciais
para estruturação e construção de jogos com finalidade educacional, dado que, o esse
conteúdo encontra-se incipiente na literatura científica, principalmente, no que tange as
pesquisas em áreas além da informática e software, como o caso da enfermagem.
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APÊNDICE A – TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
PROJETO DE PESQUISA “Construção e validação de recurso educacional aberto
para apoio ao ensino da segurança do paciente na enfermagem”
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: Construção e validação de um
recurso educacional aberto protótipo para apoio ao ensino da segurança do paciente,
que tem como pesquisadora responsável a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos.
Esta pesquisa construir e validar o conteúdo de um recurso educacional aberto sobre
segurança do paciente para apoio ao ensino.
O motivo que leva a este estudo é necessidade real existente em formar profissionais
de saúde capacitados no que concerne a Segurança do Paciente, uma vez que, são esses
profissionais que atuam junto aos pacientes e ao promoverem um cuidado seguro estarão
potencializando a qualidade da assistência ofertada e como consequência influenciando de
maneira positiva o processo de recuperação do paciente. Ademais, esse estudo ainda justificase por trazer um caráter inovador ao utilizar-se de tecnologias educacionais como apoio para o
ensino da Segurança do Paciente.
Caso você decida participar, você deverá participar das etapas de validação de
conteúdo até que o consenso entre os avaliadores seja atingido, para tal, será realizada através
de um questionário enviado via Google Forms, no qual deverá ser respondido com o
propósito de validar o conteúdo do recurso.
Durante a realização os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos,
entretanto, elucida-se a possível ocorrência de constrangimentos relacionados ao uso do
aplicativo online gratuito Google Forms e bem como aos conteúdos referentes à temática.
Deixa-seclaro o direito que o participante do estudo possui em se recusar a avaliar os
conteúdos que lhes causem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os
pesquisadores se comprometem em minimizar esses riscos ao fornecerem conteúdos de forma
clara a fim de promover uma compreensão real do material proposto.
No decorrer de todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para
Prof. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, Telefone (084)3215-3888.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação que
possa lhe identificar.
__________________(rubrica do Participante/Responsável legal)___________________(rubrica do Pesquisador)
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Esses dados serão guardados pelapesquisadora responsável por essa pesquisa em local
seguro por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você.
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será
indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com
apesquisadora responsável Prof. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos.
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
pesquisaConstrução e validação de recurso educacional aberto para apoio ao ensino da
segurança do paciente na enfermagem, e autorizo a divulgação das informações por mim
fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me
identificar.
Natal/RN, ____de

_de 2018.

Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisadora responsável pelo estudo Construção e validação de recurso
educacional aberto para apoio ao ensino da segurança do paciente na enfermagem,
declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse
estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal/RN, ____de

___de 2018.

Assinatura da pesquisadora responsável
__________________(rubrica do Participante/Responsável legal)___________________(rubrica do Pesquisador)
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APÊNDICE B – ROTEIROS CONSTRUÍDOS PARA VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO
DO SERIOUS AGEM
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ROTEIRO 1 – IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE
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ROTEIRO 1: IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE
Diálogo 1: Solicitação da admissão
Recepcionista:
- Bom dia, gostaria de solicitar a internação do paciente Oswaldo Cruz no setor. O setor possui vagas?

Enfermeira Florence:
- Bom dia, temos leitos disponíveis.
Tomada de Decisão do Jogador

Enfermeira:
- Por favor, pode encaminhá-lo para internação com o
maqueiro e o prontuário.

Enfermeira:
- Por favor, pode encaminhá-lo para internação com
o maqueiro, prontuário, documentos de identificação
com foto e pulseira de identificação do paciente. O
paciente necessita de algum cuidado especial?
(oxigenoterapia, monitorização e/ou mobilidade)?
Esta com acompanhado por alguém?

O jogador perderá pontos e será orientado quanto à
importância de questionar quanto as demandas
(necessidade
de
ventilação,
medicação,
dieta,
ROTEIRO
2
–
CIRURGIA
SEGURA
mobilidade e entre outros) do paciente antes de recebêlo no setor.

Continuação do diálogo, ganho de pontuação.

ROTEIRO 3 – MEDICAÇÃO SEGURA

ROTEIRO 4 – PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO
ROTEIRO 5 – PREVENÇÃO DE QUEDAS
Recepcionista:
- Estou encaminhando o paciente Oswaldo Cruz, proveniente de sua residência. Acompanhado de sua esposa.
ROTEIRO
– HIGIENIZAÇÃO
MÃOS
Possui
63 anos. 6Está
em uso de máscara DAS
de Venturi
à 24%. O maqueiro estará acompanhando o paciente em
cadeira de rodas ao setor. Obrigada.

Enfermeira Florence:
- Obrigada.

Diálogo 2: Admissão do paciente
Maqueiro:
- Bom dia Enfermeira Florence, trouxe o Sr. Oswaldo para internação no setor.
- Aqui está seu prontuário.
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Ao receber o prontuário o jogador deverá selecionar os principais identificadores que são utilizados, como: nome
completo, data de nascimento e nome da mãe.

A pontuação atribuída ao jogador irá variar de acordo com o quantitativo de itens corretos que forem
selecionados.

Enfermeira Florence:
-Obrigada.
-Olá Senhor Oswaldo, sou a enfermeira responsável por esse setor, me chamo Florence.
Tomada de Decisão do Jogador

Acompanhar o paciente ao leito e iniciar os cuidados de
enfermagem.

Perguntar ao paciente seu nome completo e data de
nascimento, para confirmar sua identificação com os dados
da pulseira de identificação.

O jogador perderá pontos e será orientado quanto a
importância de confirmar a identificação do paciente com o
mesmo e/ou acompanhante antes de colocar a pulseira e
iniciar os cuidados de enfermagem.

O jogador receberá a pontuação e continuará o diálogo.

Enfermeira Florence:
-O senhor sabe me informar se possui alguma alergia?

Paciente Oswaldo Cruz:
-Sim tenho, a Dipirona.
Tomada de Decisão do Jogador

Registrar no prontuário do paciente e acompanhá-lo ao
leito.

Identificar o paciente com seu prontuário, ressaltar a
presença de alergia nas folhas do prontuário, na pulseira e
placa de identificação e acompanhá-lo ao leito.

Perda de pontuação e o jogador será advertido sobre a
importância nos cuidados de identificação e a necessidade
de evidenciar pacientes com alergias.

O jogador receberá sua pontuação e seguirá o jogo.
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Enfermeira Florence:
- Obrigada por responder a todas as perguntas, vamos ao seu leito, o senhor será acomodado no 303C.

Diálogo 3: Paciente é acomodado em seu leito
Tomada de Decisão do Jogador

Iniciar os cuidados de admissão e de enfermagem.

Acomodar o paciente em seu leito, orientar quanto à
necessidade do uso da pulseira de identificação.

O jogador terá pontos descontados e será advertido
sobre a importância das orientações para com a
pulseira de identificação com a finalidade de tornar o
paciente e o familiar agentes no processo de segurança
do paciente.

O jogador receberá pontuação referente conduta
correta e seguirá o dialogo.

Enfermeira Florence:
- Essa pulseira branca é sua pulseira de identificação e vou colocá-la no seu punho direito.
- O senhor não deve tirá-la nem trocá-la com ninguém, pois ela irá identificá-lo e evitar que ocorram confusões
enquanto estiver internado.

Acompanhante do paciente:
- Enfermeira, como ele vai fazer para tomar banho com essa pulseira? Não poderá molhar o braço?

Enfermeira Florence:
-Ele poderá tomar banho normalmente, pois essa pulseira é resistente à água.
- A pulseira já foi feita com esse material para que o paciente não precise tirá-la e acabe perdendo. Certo? Possui
mais alguma dúvida?

Paciente e acompanhante:
- Certo, entendemos, obrigada enfermeira.

Enfermeira Florence:
- De nada.
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Tomada de Decisão do Jogador

Iniciar os cuidados de enfermagem.

O jogador perderá pontos e será orientado quanto a
importância da promoção da identificação do
paciente com placas, pulseira e cabeçalho do
prontuário.

Colocar placa de identificação no leito do paciente e
explicar sua importância.

Nesse momento o jogador irá selecionar os itens que
devem compor a placa de identificação, onde receberá
pontuação pelo quantitativo e tipo de itens
selecionados, receberá pontuação ao selecionar os
seguintes itens: nome completo, data de nascimento,
nome da mãe e nome social.

Enfermeira Florence:
- Sr. Oswaldo, além dessa pulseira para identificarmos o senhor colocamos essa placa que é outra forma de
verificar sua identidade enquanto estiver hospitalizado.
- Também não deve ser tirada daqui nem trocada.

Paciente:
- Ok, Enfermeira, Obrigada!

Enfermeira Florence:
- Agora vamos avaliá-lo.

Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links para
acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.

Referências
World Health Organization (WHO). Patient safety curriculum guide: multiprofessional edition [Internet]. Geneva: WHO;
2011. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44641/1/9789241501958_eng.pdf. Acesso em: 12 de
Fevereiro de 2018.
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ROTEIRO 2 – CIRURGIA SEGURA
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ROTEIRO 2: CIRURGIA SEGURA

Diálogo 1: Chegada do paciente ao Centro Cirúrgico

Enfermeira Atena:
- Bom dia Dr. Hipócrates o paciente da cirurgia das 11 horas, que irá realizar a artrodese de punho
esquerdo, já foi encaminhado para o centro cirúrgico, vamos recebê-lo.

Médico:
- Certo Enfermeira, irei acompanhá-la.

Médico e Enfermeira:
- Bom dia, como o senhor esta se sentindo?

Paciente:
- Bom dia estou nervoso, mas estou bem.
Tomada de Decisão do Jogador

Detalhar para o paciente o procedimento que será
realizado e encaminhá-lo para sala operatória.

Confirmar identificação do paciente com pulseira
de identificação, solicitar que o paciente confirme
sua identificação com dois identificadores (o
jogador irá selecionar quais itens para
identificação deverão ser utilizados) e esclarecer
dúvidas do paciente quanto ao procedimento que
será realizado.

O jogador perderá pontuação e será advertido
quando a importância de confirmar identificação
do paciente.

O jogador receberá pontuação pela prática correta
de segurança para identificação do paciente e o
dialogo irá seguir.

Paciente:
- Dr. me chamo Claúdio Galeno, nasci em 19 de Setembro de 1978.
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Médico e Enfermeira:
- Obrigada pela confirmação senhor Galeno.
- Gostaríamos que o senhor informe qual foi o horário da última vez que o senhor comeu ou
ingeriu algum líquido?

Paciente:
- A última vez que comi foi ontem a noite as 22 horas.

Médico e Enfermeira:
- Muito bom, seu Galeno.
-O senhor possui alguma prótese que tenha vindo ao centro cirúrgico com ela?
-Tem algum piercing?

Paciente:
- Tenho prótese dentária, mas a enfermeira do setor que eu estou internado guardou e deu a minha
esposa antes de eu vir para cá.
- Não tenho piercing nenhum.

Médico e Enfermeira:
- Muito bom.
- Vejo que o senhor trouxe o termo de consentimento cirúrgico, anestésico e os exame, pode me
entregar?

Paciente:
- Aqui está.

Médico e Enfermeira:
- Obrigada Sr. Galeno.
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Tomada de Decisão do Jogador

Encaminhar o paciente para sala de operações e
continuar os cuidados na sala.

Verificar em conjunto com a enfermeira os
procedimentos de identificação cirúrgica (tipo de
cirurgia e local do procedimento)

O jogador perderá pontos e será advertido sobre a
importância
de
realizar
identificação
do
procedimento cirúrgico além da identificação do
paciente, deverá considerar o tipo da cirurgia e
local de incisão antes do procedimento com o
próprio e com o prontuário. Também será
apontado quais questionamentos fazem parte do
processo de identificação para procedimentos
cirúrgicos.

O
jogador
deverá
selecionar
quais
questionamentos são importantes ao paciente nesse
momento, sua pontuação será julgada de acordo
com o quantitativo de itens selecionados, dentre as
informações deve conter: procedimento que o
paciente será submetido, local da cirurgia, termo
de consentimento do procedimento e se o paciente
possui alergias.

Médico:
- Tudo confirmado Sr. Galeno, nos vemos na sala operatória.

Enfermeira Atena:
- Obrigada pela confirmação de sua identificação e informações Sr. Galeno.

Diálogo 3: Identificação do paciente pelo anestesista
Enfermeira Atena:
- Bom dia Dr. Long, esse é o paciente dessa cirurgia o Sr. Cláudio Galeno, é paciente do Dr.
Hipócrates e vai realizar uma artrodese de punho esquerdo. Eu e o Dr. Hipócrates realizamos a
identificação do paciente, a demarcação do punho esquerdo e o tipo de procedimento que ele veio
realizar, foi confirmado por meio do prontuário e do paciente uma artrodese de punho esquerdo. O
paciente nega alergias.
Tomada de Decisão do Jogador
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Apresentar-se
ao
paciente,
explicar
o
procedimento anestésico e dá início, confirmar os
dados de identificação e cirurgia do paciente e
esclarecer possíveis dúvidas sobre o procedimento
anestésico.

Apresentar-se ao paciente, realizar confirmação da
identificação do paciente, explicar o procedimento
e avaliar condições do paciente.

O jogador perderá pontos e será advertido sobre a
importância da identificação, verificar condições e
demandas para o paciente que podem ocorrer
durante o procedimento cirúrgico.

O jogador receberá pontuação e continuará o
diálogo.

Dr. Long:
- Bom dia Sr., sou o Dr. Long, anestesista da sua cirurgia. Pode me confirma seu nome completo e
data de nascimento?

Paciente:
- Meu nome é Claúdio Galeno e nasci em 19 de Setembro de 1978.

Dr. Long:
- O senhor veio realizar uma artrodese no punho esquerdo. Confirma?
- Tem alguma alergia?

Paciente:
- Sim Dr, vim fazer essa cirurgia. Não tenho alergia a nada.

Dr. Long:
- Obrigada pelas informações Sr. Galeno, vou encaminhá-lo agora para sala de cirurgia.

Diálogo 4: Chegada do paciente na sala operatória
Dr. Long:
- Enfermeira Wanda Horta esse é o Sr. Galeno que irá realizar a artrodese de punho esquerdo com o
Dr. Hipocrátes, vamos confirmar os itens de segurança do checklist antes da indução anestésica.
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Enfermeira Wanda:
- Cofirmação da equipe: Médico cirurgião: Dr. Hipocrátes; Anestesista: Dr. Long; Enfermeira
Circulante: Wanda Horta; Enfermeira Instrumentadora: Anna Nery.

Dr. Long:
- Confirmado, vamos realizar os demais procedimentos de segurança antes da indução anestésica.

Tomada de Decisão do Jogador

O jogador deverá selecionar quais itens são relevantes para verificação de segurança no momento
anterior a indução anestésica, os itens que serão pontuados: checagem do equipamento anestésico,
posicionamento do oxímetro no paciente e seu funcionamento, presença de alergia do paciente, se há
risco de broncoaspiração e/ou via área difícil e risco de perda sanguínea superior à 500 ml.

O jogador terá sua pontuação diminuída e
retornará a tela anterior para selecionar os itens
que devem ser considerados antes da indução
anestésica.

Caso selecione todos os itens que devem ser
considerados receberá pontuação e o diálogo irá
seguir com a checagem de todos os itens do
checklist de cirurgia segura.

Enfermeira Wanda:
-Dr. Long o equipamento anestésico foi testado e funciona adequadamente, paciente com oxímetro
posicionado e saturando 98% de SpO2. Paciente nega alergias.
-O paciente possui via área difícil ou risco de broncoaspiração?
-Há risco de perda sanguínea superior à 500 ml para essa cirurgia?

Dr. Long:
-Paciente não possui risco de broncoaspiração e sua via área não possui acesso difícil.
-Não há risco de perda sanguínea superior à 500 ml, logo não foi feito reserva de sangue.
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Diálogo 5: Atuação do cirurgião no momento cirúrgico
Dr. Hipócrates:
- Boa Tarde equipe.

Equipe:
- Boa Tarde.
Tomada de Decisão do Jogador

Confirmar com a equipe o nome do paciente, o
procedimento cirúrgico a ser realizado.

Iniciar a verificação do paciente e procedimento a
ser realizado com a equipe de saúde.

O jogador perderá pontuação e será conduzido e
orientado acerca da utilização do checklist e sua
importância antes da incisão cirúrgica.

O jogador será avaliado de acordo com o
quantitativo e os itens do checklist que ele
selecionar para realizar a confirmação antes do
procedimento: considerar identificação e atuação
de todos os profissionais, local e o procedimento a
ser realizado, revisão da atuação do cirurgião, do
anestesista e da enfermagem, necessidade de
antibioticoterapia profilática e a disponibilidade de
exames de imagem.
.

Enfermeira Wanda Horta:
- Dr. Vamos dar início a verificação dos procedimentos cirúrgicos?

Dr. Hipócrates:
- Sim.

Enfermeira Wanda:
- Procedimento a ser realizado artrodese de punho esquerdo.
- Administrado Ceftriaxone 2 g EV na última hora.
- Disponíveis exames de raio x.

Dr. Hipócrates:
- Realizando incisão em região demarcada, punho esquerdo.
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Diálogo 5: Momento pós cirúrgico
Tomada de Decisão do Jogador

Procedimento finalizado acompanhar paciente
para sala de recuperação anestésica.

Procedimento finalizado, realizar confirmações e
registrar o procedimento realizado com a equipe e
encaminhar paciente a sala de recuperação
anestésica.

O jogador terá diminuição de sua pontuação e será
orientado quanto a importância dos procedimentos
para segurança do paciente no momento pós
cirúrgico.

O jogador receberá pontuação pela indicação da
conduta correta, mas sua pontuação será acrescida
conforme os critérios que selecionar para
estabelecer a segurança do paciente no momento
pós cirúrgico, serão considerados os seguintes
itens como essenciais: confirmação do tipo do
procedimento realizado, o quantitativo de
instrumentos e materiais utilizados, funcionamento
dos
equipamentos
utilizados
durante
o
procedimento cirúrgico e estado de recuperação
pós anestésica do paciente.
.

Dr. Hipócrates:
- Procedimento realizado: artrodese de punho esquerdo.
- Enfermeira Anna Nery, o quantitativo de instrumentos e materiais disponibilizados para cirurgia no
início conferem com o desse momento?

Enfermeira Anna Nery:
- Sim, todos os instrumentos e materiais disponibilizados para o procedimento conferem com o
quantitativo inicial.

Enfermeira Wanda:
-Todos os equipamentos da sala funcionaram sem problemas durante todo o procedimento.
-Não há material a ser encaminhado para biópsia.

Dr. Hipócrates:
- Diante de todas as informações, irei finalizar o procedimento do paciente.
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Diálogo 6: Encaminhamento do paciente para sala de recuperação
Anestesista Long:
- Paciente com boa recuperação pós anestésica, sonolento e em uso de Máscara de Venturi à 50%
para estabilizar padrão respiratório normal pós indução anestésica.

Enfermeira Atena:
-Olá Sr. Galeno, como está se sentindo? Sente alguma dor? Vamos encaminhá-lo para sala de
recuperação cirúrgica.
- Enfermeira Wanda, os registro pertinentes a cirurgia e o checklist foi anexado ao prontuário?

Paciente:
- Estou com sono, mas não sinto dor.

Enfermeira Wanda:
-Sim Atena, os registros foram realizados no prontuário e o checklist foi anexado com as etapas
realizadas e a assinatura dos profissionais para confirmação. O prontuário está pronto para ser levado
junto ao paciente para a sala de recuperação pós anestésica.

Enfermeira Atena:
-Certo, obrigada pelas informações Wanda.

Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links
para acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.

Referências
World Health Organization (WHO). Patient safety curriculum guide: multiprofessional edition
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ROTEIRO 3: PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS
Diálogo 1: Recebimento da notificação de Near Miss de medicação
Você é o responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente da instituição e recebeu uma notificação de
um incidente relacionado a medicação na enfermaria.
Tomada de Decisão do Jogador

Investigar o incidente no setor e penalizar de
forma branda o profissional que o cometeu para
evitar incidentes futuros.

Investigar o incidente no setor e buscar
estratégias para evitar que novos eventos possam
ocorrer.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
orientado quanto a importância de não se
estabelecer uma cultura punitiva.

O jogador receberá pontuação pela escolha de
conduta correta e seguirá o diálogo.

Diálogo 2: Investigação do incidente
Responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente:
- Bom dia Enfermeira Florence, fui notificado de um incidente envolvendo medicação em seu setor,
você possui informações?

Enfermeira Florence:
-Bom dia, o evento ocorreu na última segunda feira e envolveu a Enfermeira Orem durante sua
assistência ao paciente Célio Silva do leito 102A, identificado como Célio Silva, data de nascimento 22
de Agosto de 1969.
-Vou chamá-la para conversarmos.

Responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente:
- Certo estou aguardando.
Enfermeira Florence:
- Orem, esse é o responsável pelo núcleo de segurança do paciente e veio até aqui para conversar
conosco sobre o incidente ocorrido com o paciente do leito 102A, o Célio Silva.

Enfermeira Orem:
- Certo, vou relatar o ocorrido com detalhes para que você possa compreender da melhor maneira.

91

Diálogo 3: Ocorrência do incidente
*Visualização e atuação do jogador diante do cenário no qual houve o incidente*

Enfermeira Orem:
- Recebi a prescrição do paciente e fui preparar a solução. E, ocorreu da seguinte forma.

Será apresentado ao jogador a
prescrição do paciente e a medicação a
ser feita no horário (500 ml de soro
fisiológico à 0,9% à 10 ml/h em bomba
de infusão).
Tomada de Decisão do Jogador

Selecionar um frasco de medicação e material para
sua administração no posto de enfermagem, leválo ao paciente, confirmar identificação do paciente
e realizar administração da solução.

Selecionar um frasco da medicação e material para
sua administração no posto de enfermagem, checar
os nove certos para medicação, higienizar as mãos
e seguir para o leito do paciente.

O jogador terá sua pontuação diminuída, será
orientado quanto a importância dos nove certos
para prática segura de medicação, bem como a
necessidade e importância da higienização das
mãos antes de entrar em contato com o paciente.

Jogador receberá pontuação pela conduta, mas sua
pontuação será baseada no quantitativo de itens
referentes aos nove certos que ele selecionar para
realizar a administrar dessa solução, os itens são:
paciente correto, medicamento certo, via correta,
hora certa, dose certa, registro correto da
administração, orientação correta, forma correta e
resposta correta.
A seleção de itens errados e ausência de um dos
itens ocasionará perca de pontos.

Enfermeira Orem:
-Bom dia Sr, vim realizar administração de seu soro. Pode confirmar seu nome e sua data de
nascimento, por favor?
Paciente:
- Bom dia, meu nome completo é Célio Silva e nasci no dia 22 de Agosto de 1969.
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Enfermeira Orem:
-Seu Célio, vou administrar essa solução de soro fisiológico, ela é importante para que o senhor se
mantenha hidratado e assim ajudar na sua recuperação.
A enfermeira realiza o processo dos nove certos antes de iniciar a medicação e percebe após ler o rótulo
que essa é a solução errada.
- Só um minuto senhor Célio, vou buscar a medicação correta do senhor e volto em um minuto.
Tomada de Decisão do Jogador

Retornar ao posto de enfermagem pegar a solução
correta e administrar no paciente.

Retornar ao posto de enfermagem selecionar
medicação correta, administrar no paciente e
conversar com a enfermeira responsável pelo setor
sobre o evento ocorrido.

Jogador terá pontuação debitada e será orientado
sobre a importância da notificação para promoção
da segurança do paciente.

O jogador terá pontuação acrescida e continuará o
diálogo.

Diálogo 4: Relato do incidente a enfermeira chefe do setor

Enfermeira Orem:
- Enfermeira Florence, gostaria de conversar com a senhora sobre um incidente que ocorreu quando fui
realizar medicação do paciente do Leito 102A.
Enfermeira Florence:
- Pode falar Orem, o que houve? O paciente está bem?

Enfermeira Orem:
-Quando fui administrar 500 ml de soro fisiológico 0,9% no paciente percebi que tinha levado soro
glicosado à 5%, montei a solução no equipo mas não cheguei a administrar! Quando ia iniciar a infusão
do soro achei estranho o rotulo, fui ler e vi que não era o fisiológico.
-Estou muito nervosa com isso Florence, eu poderia ter feito mal ao paciente.
Tomada de Decisão do Jogador
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Conversar com a enfermeira e orientar que essa
situação pode ocorrer, mas que ela deve averiguar
sua prática, utilizar de estratégias para evitar
possíveis erros e evitar comentar o ocorrido com
os demais profissionais para não prejudicá-la.

Conversar com a enfermeira e orientar que essa
situação pode ocorrer, mas que ela deve averiguar
sua prática ao utilizar estratégias de segurança
(nove certos para medicação), buscar estratégias
que evitem tais situações e também informar e
realizar notificação do incidente.

O jogador perderá pontuação e será esclarecido
sobre a importância da notificação dos incidentes
com a finalidade de evitar as subnotificações e
assim ofertar dados fidedignos sobre a incidência
de eventos adversos.

O jogador receberá pontuação. E terá pontuação
acrescida ao determinar de forma correta o tipo de
incidente (incidente sem dano, near miss, evento
adverso, circunstância notificável) que ocorreu. E
seguirá o diálogo.

Enfermeira Florence:
-Orem, o evento ocorrido é chamado de Near Miss, foi um incidente que chegou perto de acontecer mas
não atingiu o paciente. Mas devemos buscar estratégias para evitar que esse incidente se repita, entre
elas podemos utilizar a notificação.
Será apresentado ao jogador o link do
NOTIVISA. Os objetivos gerais desse
sistema e seu uso de forma resumida.

Enfermeira Orem:
-Entendi Florence, vou buscar ter mais cuidados durante a execução dos procedimentos e realizar as
notificações caso ocorra algum incidente.
- Também irei buscar mais informações sobre os cuidados que podemos ter com medicação e as
notificações.
Diálogo 5: Atuação da equipe
Responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente:
- Entendo Orem, vamos conversar com o farmacêutico Alexander para ver como ele poderia nos ajudar.

Enfermeira Florence:
- Boa Tarde, gostaríamos de falar com o famacêutico Alexander Flamming.
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Farmacêutico Alexander:
- Oi, o que desejam.

Responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente:
-Recebi uma notificação da ocorrência de um Near Miss relacionado à medicação na enfermaria 1, que
envolveu a enfermeira Orem e que ela relatou a enfermeira Florence. Acredito que possamos avaliar o
porque isso ocorreu e buscar estratégias para evitar situações futuras.
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador deverá analisar quais motivos podem estar relacionados com a ocorrência do incidente, em
que ele deverá selecionar no jogo os possíveis problemas, assim ele atingirá pontuação máxima ao
considerar os aspectos formativos e a capacitação dos profissionais, os aspectos estruturais do setor
como organização dos fármacos, rótulos das embalagens e a sobrecarga de trabalho. Nessa tomada de
decisão serão apresentados ao jogador esses aspectos e outros que não estarão relacionados ao incidente
com a finalidade de averiguar o julgamento do jogador quanto aos aspectos que podem incidir no erro.

Caso não escolha nenhuma das opções correta ou
falte alguma, o jogador será orientado quanto a
importância de diferentes fatores para ocorrência
do incidente, serão apresentados os fatores que
podem estar relacionados, o dialogo irá seguir e
terão pontos descontados.

Caso o jogador tenha sucesso em suas escolhas
receberá pontuação máxima e seguirá o diálogo.

Farmacêutico Alexander:
- Entendo, li o relatório do incidente, como estão armazenados os medicamentos no seu setor Florence?

Enfermeira Florence:
- Alexander, constatei que na enfermaria os frascos das soluções de soro fisiológico, glicosado, ringer, o
ringer lactato estão armazenados no mesmo armário. Possuem o mesmo recipiente transparente de uso e
os rótulos são muito semelhantes, possuem a mesma cor e estão lado a lado sem identificação nenhuma
ou divisórias.
Será apresentado
imagem do setor.

ao

jogador

uma
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Farmacêutico Alexander:
- Acredito que alguns fatores podem ter contribuído para esse incidente ter ocorrido, como a forma de
armazenamento dos frascos, semelhança entre os rótulos e embalagens semelhantes.
Tomada de Decisão do Jogador

A enfermeira, o farmacêutico e o responsável pelo
núcleo devem solicitar a compra de soluções que
possuam rotulações diferenciadas.

A enfermeira, o farmacêutico e o responsável pelo
núcleo devem desenvolver estratégias para
promover a identificação e diferenciação dos
fármacos.

O jogador terá pontuação diminuía e será
orientado quanto a importância de demais
estratégias, bem como a disponibilidade de
modificações de fornecedores das soluções pela
instituição.

O jogador receberá pontuação pela conduta correta
decidida e seguirá o diálogo.

Tomada de Decisão do Jogador

Será requerido que o jogador aponte quais condutas podem ser tomadas nessa situação, entre elas:
solicitar a compra de soluções que possuam rótulos que diferenciem se possível, providenciar etiquetas
de cores para diferenciar os fármacos; colocar as soluções em armários/ambientes diferentes; utilizar de
etiquetas para identificar prateleiras/locais onde estão armazenados os frascos, realizar capacitações
sobre a prática segura para administração dos fármacos e utilizar de cartazes e outros recursos visuais
para orientar os profissionais em sua prática.

A cada estratégia determinada pelo jogador ele receberá pontuação referente e bonificação caso
selecione todas as expectativas.

Responsável pelo núcleo de Segurança do Paciente:
- Vamos buscar implementar essas ações em todos os setores para que a gente possa promover a cultura
de segurança no hospital.

Farmacêutico e Enfermeira:
- Certo, vamos iniciar as estratégias.
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Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links
para acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.
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ROTEIRO 4: PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO (LPP)
Diálogo 1: Diálogo entre enfermeira e fisioterapeuta
Enfermeira Florence:
-Bom dia Fisioterapeuta Waldo de Moraes, eu e o médico Hipocrates constatamos que o paciente do
303C, o senhor Oswaldo Cruz, teve piora no seu estado respiratório nos últimos três dias, ele está ficando
por um período maior de tempo restrito ao leito. Nas últimas 24 horas não houve relato nem pela equipe
de enfermagem nem pelo próprio paciente ou seu cuidador que esse paciente tenha deambulado.
-Estou começando a ficar preocupada, você conhece os ricos de um paciente restrito ao leito?
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador deverá selecionar os riscos inerentes a pacientes restritos ao leito, deverá selecionar os itens
relacionados à risco de desenvolver lesões por pressão, trombose venosa profunda, distrofias musculares,
maceração da pele, constipação entre outros.

A pontuação do jogador irá variar de acordo com o quantitativo de itens corretos que forem selecionados.
Será realizado um feedback sobre a importância de cada um dos itens a serem selecionados.

Enfermeira Florence:
- Bom dia Waldo, fico feliz que você entende esses riscos. Quais estratégias você sugere para que esse
paciente possa melhorar seu estado respiratório e evitar esses riscos, principalmente o desenvolvimento
de LPP?

Fisioterapeuta Waldo de Moraes:
- Florence, a enfermeira Orem me informou que esse paciente já está recebendo os cuidados para
prevenir LPP. Quais cuidados vocês estão realizando?
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador deverá selecionar entres as opções os cuidados importantes para prevenção da LPP, como:
avaliação diária da pele, mudança de decúbito a cada duas horas, manter a pele hidratada, evitar
cisalhamento, observar roupa de cama para evitar dobraduras, cabeceira em um ângulo menor do que 30º,
utilização da escala diária para avaliação da pele.
Dentre os diferentes itens corretos e errados que o jogador deverá selecionar, também estará presente
diferentes escalas.
Após seleção da escala correta pelo jogador, será apresentado ao jogador os valores e as classificações da
escala para o jogador determinar a classificação de risco do paciente de acordo com a escola de Braden.
A pontuação conferida ao jogador irá variar de acordo com o quantitativo de itens corretos selecionados e
de itens incorretos que irá descontar pontuação.
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Fisioterapeuta Waldo de Moraes:
- Florence, acredito que os cuidados que vocês estão realizando são excelentes. Mas vamos avaliar o
paciente e ver o que mais podemos definir para melhorar seu estado de saúde e prevenir possíveis
complicações.
Diálogo 2: Avaliação do paciente pelos profissionais
Enfermeira Florence:
- Bom dia senhor Oswaldo, como o senhor está se sentindo hoje?

Sr. Oswaldo Cruz:
- Bom dia enfermeira, estou do mesmo jeito sem respirar direito.

Enfermeira Florence:
- O que o senhor tem feito durante o dia?

Sr. Oswaldo Cruz:
- Estou passando o dia deitado aqui, ontem tentei caminhar não consegui. Pela manhã me colocaram na
poltrona, não fiquei cinco minutos, senti falta de ar.

Fisioterapeuta Waldo de Moraes:
- Compreendo sua situação. Precisamos avaliar o Sr para que possamos ver como melhorar sua condição
respiratória e assim sair desse leito.
- O senhor sabe que é importante que caminhe e se movimente para ajudar na sua recuperação e assim
poder ter alta mais rápido.
Tomada de Decisão do Jogador

O Fisioterapeuta deverá avaliar o paciente, traçar
um plano de cuidados adequado e colocá-lo em
prática.

O fisioterapeuta e a enfermeira deverão higienizar
as mãos, avaliar o paciente em conjunto e traçar
cuidados que podem ser adotados.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
alertado sobre a necessidade de realizar
higienização das mãos e apontado a ele os cinco
momentos para higienizar as mãos. Também será
alertado para com a necessidade da atuação da
equipe multiprofissional.

Jogador terá sua pontuação acrescida
pontuação correta e o diálogo irá seguir.

pela
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Diálogo 3: Metas estabelecidas pela equipe de saúde para prevenção do surgimento da LPP
Após avaliação da enfermeira e do fisioterapeuta, eles irão discutir quais estratégias irão realizar com o
paciente para melhoria de seu padrão respiratório e evitar a incidência da LPP.
Tomada de Decisão do Jogador

A cada fala da enfermeira ou do fisioterapeuta, o jogador deverá avaliar se a conduta é Verdadeira ou
Falsa para prevenção de LPP, clicando no V ou F, quando surgirem as janelas de conversação.
A cada conduta escolhida de maneira errada pelo jogador o mesmo terá sua pontuação reduzida e
receberá um feedback elucidando sua escolha.
As assertivas representadas de verde são Verdadeiras e de vermelho falsas.
Diálogos que o jogador deverá selecionar
Enfermeira Florence:
- Irei reforçar diariamente a avaliação diária da pele, a utilização da Escala de Braden e inspeção da
presença de edemas, com a equipe de enfermagem.

Enfermeira Florence:
- Também irei prescrever a utilização de solução hidratante seis vezes ao dia nas proeminências ósseas.

Fisioterapeuta Waldo de Moraes:
- Vou prescrever uma rotina de fisioterapia motora para mobilizar o paciente no leito modificando seu
decúbito, bem como o trabalho de fisioterapia respiratória para melhorar o padrão respiratório do
paciente e conseguirmos retirá-lo do leito.

Enfermeira Florence:
- Será prescrito mudança de decúbito a cada duas horas. E orientações ao paciente e seu cuidados sobre a
importância da mudança de decúbito.

Enfermeira Florence:
- Solicitarei avaliação da nutricionista, a fim de promover um suporte nutricional adequado.

Enfermeira Florence:
- Solicitarei avaliação da nutricionista, a fim de promover um suporte nutricional adequado e avaliar
estado nutricional do paciente.

Enfermeira Florence:
- Irei prescrever a realização de curativo protetivo em áreas de proeminências ósseas.
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Enfermeira Florence:
- Irei prescrever a utilização de coxins para diminuir a pressão em proeminências ósseas do paciente.

Enfermeira Florence:
- Também irei prescrever para manter a cabeceira do paciente em 45° graus para melhorar seu estado
respiratório e reduzir a chance de cisalhamento do paciente no leito.

Fisioterapeuta Waldo de Moraes:
- Acredito que já consideramos importantes intervenções para realizar com o paciente Oswaldo. Vamos
colocá-los em prática e reavaliar o paciente amanha novamente.

Enfermeira Florence:
- Certo Waldo.

Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links
para acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.
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ROTEIRO 5: PREVENÇÃO DE QUEDAS

Diálogo 1: Ocorrência de queda
Acompanhante do paciente:
- Enfermeira, meu irmão acabou de cair no corredor, preciso que me ajudem.

Enfermeira:
- Como ocorreu? Ele estava sentindo algo? Vamos lá!

Acompanhante do paciente:
- Ele disse que estava com tontura e do nada caiu no chão enquanto a gente caminhava.
Tomada de Decisão do Jogador

Auxiliar o paciente a levantar-se e levá-lo ao
leito.

Verificar nível de consciência do paciente,
chamar auxílio para imobilizá-lo e levá-lo ao
leito para avaliar o paciente e seus sinais vitais.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
alertado sobre a necessidade de avaliar
imediatamente o nível de consciência do
paciente e imobilizá-lo para evitar possíveis
traumas.

Jogador terá sua pontuação acrescida e seguirá
o jogo.

Diálogo 2: Paciente retorna ao leito

Enfermeira Florence:
- Seu Oswaldo, esta sentindo alguma dor?

Paciente:
- Estou com muita dor na cabeça, mas não estou mais com tontura como durante a caminhada.
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Enfermeira Florence:
- Vou examiná-lo, se sentir algo diferente me avise.

Enfermeira Florence:
- O senhor parece estar bem, apesar dessa dor de cabeça. Vou conversar com o Médico Hipócrates para
que o senhor realize alguns exames de imagem e assim a gente possa garantir que esta tudo bem com o
senhor.
Tomada de Decisão do Jogador

Conversar imediatamente com o médico de
plantão sobre o incidente e aguardar que a
notificação seja realizada pelo núcleo de
segurança do paciente da instituição.

Conversar com o médico sobre o incidente para
que ele possa realizar condutas pertinentes e,
em seguida notificar a ocorrência da queda no
sistema do hospital e no Notivisa.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
alertado sobre a necessidade de notificar os
incidentes ocorridos, com a finalidade de evitar
subnotificações.

Jogador terá sua pontuação acrescida e seguirá
o jogo.

Médico Hipócrates:
-Enfermeira Florence, acabei de examinar o Sr. Oswaldo, ele esta bem mas solicitei exames para
confirmarmos.
-Acredito que essa tontura estava associada a algum medicamento que ele esta em uso, vou reavaliar a
prescrição medicamentosa.
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador selecionará fármacos de classes medicamentosas que podem estar associadas à incidência de
quedas: Benzodiazepínicos, antiarrítmicos, anti-histamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, diuréticos,
vasodilatadores, hipoglicemiantes orais e insulina.

A pontuação do jogador irá variar de acordo com o quantitativo de itens corretos e errados que forem
selecionados.

105

Médico Hipócrates:
-O paciente está em uso de Benzodiazepínicos.
Tomada de Decisão do Jogador

Suspender imediatamente o medicamento
ofertada ao paciente, para que assim seja
possível prevenir quedas.

Esclarecer ao paciente e seu acompanhante
sobre o medicamento que esta em uso e indicar
os possíveis efeitos colaterais, advertindo
quanto ao risco de queda e recomendar o
paciente que evite realizar suas atividades
diárias desacompanhado.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
informado sobre a importância de tornar o
paciente um agente ativo em seu processo de
cuidado, ao compreender as limitações que a
utilização do medicamento pode gerar
compreendendo os possíveis riscos.

Jogador terá sua pontuação acrescida e seguirá
o jogo.

Diálogo 3: Retorno do médico ao paciente
Médico Hipócrates:
- Olá seu Oswaldo, vim trazer os resultados do exame do senhor.
- Apesar da ocorrência da queda, seus exames indicam que esta tudo bem com o senhor, talvez você tenha
dor de cabeça hoje e amanhã, mas é somente pela pancada. Sugiro que o senhor descanse.

Paciente:
- Tudo bem Seu Hipócrates.

Médico Hipócrates:
- Quando visitei o Sr. mais cedo conversei sobre as tonturas e o medicamento que o senhor fazia uso,
agora gostaria de esclarecer mais algumas informações.
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador deverá determinar quais os cuidados necessários para evitar incidentes de quedas de pacientes
em uso de benzodiazepínicos. Dentre os cuidados que se apresentaram ao jogador ele deverá selecionar
os seguintes: levantar-se devagar, não deambular sem acompanhante, não tomar banho sozinho, ao sinal
de tontura solicitar ajuda, não levantar a noite para ir ao banheiro desacompanhado, realizar revisão
periódica da necessidade do medicamento e sua dose e solicitar avaliação do farmacêutico.
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A pontuação irá variar de acordo com o quantitativo de erros e acertos das condutas selecionadas.

Diálogo 4: Atuação da equipe multiprofissional de saúde
Gestor do núcleo de Segurança do Paciente do Hospital:
- Oi Hipócrates, gostaríamos de conversar com você.
- O núcleo de segurança do paciente recebeu a notificação de queda do seu Oswaldo, identificamos que só
nesses últimos 30 dias, tivemos sete quedas nesse setor. Estamos preocupados e pensamos em tomar
algumas medidas para evitar a incidência desses eventos. O senhor sabe as consequências que a queda
pode causar?
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador irá selecionar as possíveis consequência que a incidência de quedas pode gerar: danos físicos
ao paciente, agravamento do estado de saúde do paciente, aumento de custos hospitalares, danos
psicológicos ao pacientes, danos a credibilidade do hospital.

A pontuação do jogador irá ser determinada de acordo com o quantitativo de itens corretos e incorretos
que forem selecionados.

Médico:
- Entendo sim.
- Estava já pensando em conversar com vocês sobre isso, temos quedas no setor de maneira frequente,
realmente precisamos agir.
- Pensei em solicitar que no sistema de prescrição medicamentosa seja acrescido um alerta para
medicamentos que oferecem riscos de quedas ao paciente e que sejam tomados cuidados específicos ao
paciente com a finalidade de evitar esse tipo de incidente.

Gestor do núcleo de segurança do paciente do Hospital:
- Muito interessante sua proposta Hipócrates.
- Acredito que possamos também traçar outras estratégias.
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Enfermeira Florence:
- Também selecionei possíveis estratégias relevantes que podemos adotar, vou falar para vocês avaliarem
o que acham.
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador irá selecionar dentre as diferentes estratégias quais as pertinentes a serem adotadas pela equipe
de saúde, as que deverão ser selecionadas são: avaliar diariamente o risco de queda, utilizar a escala de
Morse, realizar orientações ao paciente e acompanhantes, avaliar a disposição da mobília do leito do
paciente, tornar o ambiente iluminado, avaliar uso de medicamentos e interações medicamentosas,
manter grades elevadas, evitar piso molhado, alocar pacientes com risco de quedas mais elevado próximo
ao posto de enfermagem, manter altura da cama baixa, posicionar campainha ao alcance do paciente e
orientar o paciente a levantar-se progressivamente.

Ao selecionar a escala de Morse, como um dos itens, será proposto ao jogador que ele classifique o risco
do paciente de acordo com a pontuação apresentada.

A pontuação do jogador irá ser determinada de acordo com o quantitativo de itens corretos e incorretos
que forem selecionados.

Equipe de saúde:
- Essas são estratégias importantes, vamos colocá-las em prática.
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Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links
para acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.
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ROTEIRO 6: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Diálogo 1: Instruções ao jogador
A enfermeira Florence, irá realizar sua visita de rotina e exame físico ao paciente Oswaldo Cruz do leito
101C, determine os cuidados que a enfermeira deverá realizar antes do procedimento.
Tomada de Decisão do Jogador

Ir imediatamente ao quarto do paciente para
evitar o desperdício de tempo e utilizar o
material de bolso.

Dirigir-se ao posto de enfermagem,
higienizar as mãos, revisar e higienizar o
material de bolso a ser utilizado.

O jogador terá sua pontuação diminuída e será
alertado sobre a importância de organizar e
higienizar o material antes de ter contato com
o paciente.

O jogador terá sua pontuação acrescida e
seguirá o diálogo.

Tomada de Decisão do Jogador

Para higienização das mãos da enfermeira, o jogador deverá selecionar e organizar as imagens que
correspondem ao passo a passo para a higienização das mãos na sequencia correta.

A pontuação do jogador irá variar de acordo com as imagens e a sequência selecionada.

Diálogo 2: Atuação da enfermeira
Enfermeira Florence:
- Bom dia seu Oswaldo, vim examiná-lo. Como passou a noite?

Paciente Oswaldo Cruz:
- Enfermeira, dormi muito bem a noite, só acordei uma vez para ir ao banheiro urinar.
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Diálogo 2: Atuação da enfermeira
Enfermeira Florence:
-Que bom, que o senhor esta conseguindo dormir bem.
-Agora vou avaliá-lo, só um minuto e conversamos já.
-Senhor Oswaldo, tudo certo com o senhor, às 10 horas vem sua medicação, se precisar de algo só
chamar.

Paciente José Pestana:
-Enfermeira, a senhora também vai verificar como estou hoje? Acho que minha pressão esta muito alta
estou com tontura desde que acordei, ainda não consegui me levantar.
Tomada de Decisão do Jogador

Acalmar o paciente, verificar imediatamente
os sinais vitais, para evitar complicações e
administrar medicação conforme prescrição.

Acalmar o paciente, realizar higienização
das mãos e dos materiais e, em seguida
verificar os sinais vitais.

O jogador não terá sua pontuação acrescida e
ainda será esclarecido sobre o risco de
infecção cruzada ao dirigir-se a outro paciente
sem realizar higienização das mãos e dos
materiais que fez uso.

A pontuação será acrescida ao jogador e
seguirá o diálogo.

Enfermeira:
- Seu José Pestana, o senhor esta com a pressão alta, deu 184 x 97 mmHg, mas não se preocupe vou
buscar sua medicação que vai ajudar a controla-la.

Paciente José Pestana:
-Certo Enfermeira, obrigada.
-Mas notei que a senhora, não veio me atender imediatamente, ainda foi passar álcool nas mãos enquanto
eu estava passando mal, porque você fez isso?
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Enfermeira Florence:
-Senhor José, existem riscos de infecção que podem ser minimizados com a simples higienização das
mãos. Antes de verificar os sinais do senhor eu estava examinando o senhor Oswaldo, se ele possuísse
alguma infecção poderia ter trazido ao senhor e assim o senhor poderia agravar seu estado de saúde.
Assim, é muito importante que você também fique atento e exija que qualquer profissional que tenha
contato com o senhor higienize as mãos antes e além das mãos toda superfície que ele utilize para prestar
sua assistência. Existem cinco momentos que devemos higienizar as mãos e é importante tanto para os
profissionais de saúde como para vocês que estão internados e seus acompanhantes. Vou mostrar a vocês
esses momentos.
Tomada de Decisão do Jogador

O jogador irá selecionar quais são os cinco momentos para higienização as mãos: antes do contato com o
paciente, antes da realização de um procedimento asséptico, após o contato com o paciente, após o
contato com ambiente próximo ao paciente (como objetos e superfícies) e após exposição à fluidos
corporais.

A pontuação irá variar com o quantitativo de opções corretas selecionadas.
Será apresentado ao jogador a imagem gráfica que representa os cinco momentos para a higienização das
mãos propostas pela Organização Mundial da Saúde.

Paciente José Pestana:
-Enfermeira, uma vez vieram aqui entregar esses álcool em gel e disseram que é só passar ele que já
servia, não precisava me levantar e lavar as mãos na pia com água e sabão. A gente não acredita que esse
álcool seja tão bom como água e sabão, a senhora acredita que é verdade isso que só o álcool já da certo?
Tomada de Decisão do Jogador

Indicar ao paciente que preferencialmente
deve ser feita com água e sabão, mas caso o
paciente tenha dificuldade de se levantar pode
fazer com álcool.

Confirmar que o álcool poderá sim
substituir a higienização das mãos com
água e sabão desde que não existam
sujidades visíveis nas mãos e que não
tenha ido ao banheiro evacuar.

O jogador não terá pontuação acrescida e será
esclarecido a eficácia da utilização do álcool
em gel na ausência de sujidades visíveis.

A pontuação será acrescida ao jogador e o
diálogo seguirá.
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Enfermeira Florence:
-Mas além de higienizar as mãos e superfícies, os profissionais de saúde, devem manter suas unhas em
tamanho adequado e também atentar com o uso de acessórios como relógios, pulseira, colares, anéis e
brincos, deve utilizar o mínimo possível, já que eles também podem gerar contaminações para entre os
paciente e para o próprio profissional.
-Além disso, para uma higienização das mãos adequada é necessário seguir o passo a passo que mostrei a
vocês e lembrar que com o álcool esse processo demora de 20 a 30 segundos e com água e sabão de 40 a
60 segundos.

Paciente José Pestana:
-Muito obrigada pelas informações Enfermeira.

Enfermeira Florence:
-De nada, qualquer dúvidas podem chamar.

Ao final de cada partida o jogador receberá um feedback de seu desempenho, onde serão indicados links
para acesso do conteúdo no qual o usuário apresentou dificuldades durante o jogo.
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