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RESUMO 

Introdução: Eventos Adversos (EA) são qualquer ocorrência desfavorável ao paciente e que não 
tem necessariamente relação causal com o tratamento, sendo considerado um marcador da 
qualidade de atendimento prestado pela equipe de saúde. Observa-se a necessidade de 
esclarecer as evidências sobre o efeito da educação do paciente na redução dos eventos 
adversos, bem como a realização de estudos nacionais a este respeito. O diagnóstico situacional 
no HUGV/AM, no período entre 2015 a 2018, contabilizou um total de 749 eventos adversos, deste 
um óbito, denominado Never Events, um evento que não era para acontecer (VIGIHOSP, 2016), 
o que levou à proposição desta pesquisa. Objetivos: a) identificar, por meio de revisão sistemática 
da literatura, se o empoderamento do paciente reduz os eventos adversos durante a 
hospitalização; b) conhecer a percepção dos profissionais do HUGV/AM sobre o empoderamento 
do paciente na prevenção de eventos adversos; c) analisar o efeito de uma intervenção com 
tecnologia leve na rotina da equipe na redução de eventos adversos; d) produzir um roteiro de 
vídeo educativo que deverá ser veiculado via Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único 
de Saúde - AVASUS. Método: pesquisa de método misto composta por: a) Estudo 1 - estudo de 
revisão sistemática da literatura para o qual foi utilizado o protocolo específico com base no 
checklist PRISMA-P. As estratégias de busca foram aplicadas nos bancos de dados (Cochrane, 
Lilacs, PubMed, Scopus e Web of Science) e na literatura cinzenta (Google acadêmico, Open Gray 
e ProQuest Dissertations and Thesis). O risco de viés foi avaliado por meio das ferramentas 
ROBBINS-I (estudos não randomizados) e RoBS 2 (estudos randomizados) e foi realizada a 
metaanálise dos dados. b) Estudo 2 – pesquisa aplicada do tipo estudo de caso, transversal, 
exploratória-analítica; c) Estudo 3 - pesquisa aplicada, de estudo de caso com intervenção por 
meio de tecnologia leve, que contou com a inserção de 3 perguntas sobre o empoderamento do 
paciente frente aos eventos adversos no formulário da rotina dos profissionais. Participaram dos 
estudos 2 e 3 os profissionais que atuaram na assistência de pacientes adultos internados na 
clínica médica do HUGV/AM. d) Estudo 4 - pesquisa metodológica para o desenvolvimento de 
roteiro do vídeo. Foram realizadas análises quantitativas descritivas e inferenciais e qualitativas 
dos dados obtidos nos estudos. Resultados: a) Estudo 1 - aplicados os critérios de 
inclusão/exclusão 4 artigos que abordavam o EA “Quedas” restaram para análise final na revisão 
sistemática, que demonstrou que a educação ao paciente possui evidência científica para seu 
emprego na redução destes eventos adversos; b) Estudo 2 – os profissionais do HUGV/AM 
referiram que o empoderamento do paciente é importante para a prevenção de eventos adversos, 
no entanto há que se trabalhar com a equipe o melhor conhecimento dos protocolos de segurança 
do paciente, bem como sensibilizá-los para o cuidado centrado na pessoa; c) Estudo 3 - 
analisados os dados pré e pós intervenção no formulário da rotina dos profissionais, houve 
diferença estatisticamente significativa na redução dos eventos adversos de identificação do 
paciente e de quedas, mas não nos eventos de lesão de pele e administração de medicamentos; 
d) Estudo 4 - após a revisão do roteiro, o mesmo encontra-se apto e será utilizado para a produção 
de material educativo via AVASUS. Conclusão: O empoderamento do paciente e de seu 
acompanhante reduz os efeitos adversos durante a internação e a proposição de intervenções 
com tecnologia leve, como a inserção das perguntas no formulário de segurança do paciente e o 
vídeo educativo representam uma possibilidade de baixo custo para a minimização de eventos 
adversos no HUGV/AM, que pode ter escalabilidade para outros hospitais. Como desfecho síntese 
do estudo fica claro para que as mudanças ocorram em  relação aos eventos adversos dentro dos 
hospitais, se faz necessários uma reabordagem  com todas as categorias profissionais, 
enfatizando  sobre o papel de cada um para com a segurança do paciente, difundindo os 
protocolos instituídos, o básico, e atuar de forma a considerar sobre a importância do paciente 
pela segurança do paciente, atuando como parceiros em seus cuidados, atuando como possíveis 
barreiras para evitar os  eventos adversos.   

Palavras-chave: Empoderamento do Paciente; Segurança do Paciente; Educação; Eventos 
Adversos. 



ABSTRACT 

Introduction: Adverse events (AE) are any occurrence unfavorable to the patient and that does not 

necessarily have a causal relationship with the treatment, being considered a marker of the quality of care 

provided by the health team. There is a need to clarify the evidence on the effect of patient education on 

reducing adverse events, as well as conducting national studies in this subject. The situational diagnosis at 

HUGV/AM, in the period between 2015 and 2018, accounted for a total of 749 adverse events, including one 

death, called Never Events, an event that was not supposed to happen (VIGIHOSP, 2016), which led to the 

proposal search. Aims: a) to identify, through a systematic review of the literature, if the patient 

empowerment reduce adverse events during hospitalization; b) identify the perception of HUGV/AM 

professionals about the patient's empowerment in the prevention of adverse events; 

c) analyze the effect of an intervention with soft technology on the team's routine in reducing adverse 

events; d) produce an educational video script that should be transmitted via the Virtual Learning 

Environment of the Unified Health System - AVASUS. Method: mixed method research comprising a) Study 

1 - systematic literature review that delivered the specific protocol based on the PRISMA-P checklist. The 

search strategies were applied in the databases (Cochrane, Lilacs, PubMed, Scopus, and Web of Science) 

and in the gray literature (Google scholar, Open Gray and ProQuest Dissertations and Thesis). The risk of 

bias was assessed using the ROBBINS-I (non-randomized studies) and RoBS 2 (randomized studies) tools 

and a meta-analysis of the data was performed. b) Study 2 - applied case study, transversal, exploratory-

analytical research; c) Study 3 - applied research, a case study with intervention using soft technology, 

which included the insertion of 3 questions about the patient's empowerment in the face of adverse events in 

the professionals' routine form. Participants in studies 2 and 3 were professionals WHO worked in the care 

of adult patients admitted to the medical clinic of HUGV/AM. d) Study 4 - methodological research for the 

development of the video script. Quantitative descriptive, inferential, and qualitative analyzes were 

performed on the data obtained in the studies. Results: a) Study 1 - the inclusion / exclusion criteria were 

applied on 4 papers that addressed the AE “Falls” remained for final analysis in the systematic review, which 

demonstrated that patient education has scientific evidence for its use in reducing these adverse events; b) 

Study 2 - HUGV/AM professionals reported that patient empowerment is important for the prevention of 

adverse events, however it is necessary to work with the team to better understand the patient's safety 

protocols, as well as to raise their awareness for person-centered care; c) Study 3 - analyzing the pre and 

post intervention data in the professionals' routine form, there was a statistically significant difference in the 

reduction of adverse events of patient identification and falls, but not in the events of skin injury and 

medication administration; d) Study 4 - after reviewing the script, it is ready and will be used for the 

production of educational material via AVASUS. Conclusion: The empowerment of the patient and his 

companion reduces adverse effects during hospitalization and the proposal for interventions with light 

technology, such as the insertion of questions in the patient safety form and the educational video represent 

a low-cost possibility for minimization adverse events at HUGV / AM, which may be scalable to other 

hospitals. As a synthesis outcome of the study, it is clear that the changes occur in relation to adverse 

events within hospitals, a re-approach with all professional categories is necessary, emphasizing on the role 

of each one towards patient safety, disseminating the established protocols , the basics, and act in order to 

consider the importance of the patient for patient safety, acting as partners in their care, acting as possible 

barriers to avoid adverse events. 

Keywords: Patient Empowerment; Patient Safety; Education; Adverse Events. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

A temática segurança do paciente ganhou repercussão mundial com o estudo 

“Errar é Humano” realizado em 1999 pelo American Institute of Medicine (IOM), no 

qual as mortes relacionada as falhas na assistência médico-hospitalar foram 

estimadas entre 44.000 e 98.000 mortes nos Estados Unidos (KHON et al., 2000). 

Após 21 anos deste estudo, observa-se atualmente nas pesquisas que a 

preocupação em relação aos eventos adversos persiste. Das 421 milhões de 

internações que ocorrem anualmente no mundo, temos cerca de 42,7 milhões de 

eventos adversos (JHA et al., 2013). 

No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

dados    do    sistema    NOTIVISA (Sistema    de     Notificações     em   Vigilância 

Sanitária) compreendidos do período entre setembro de 2019 a agosto de 2020 

referem a ocorrência de aproximadamente 168 mil notificações de eventos adversos, 

com 73 óbitos relacionados (SEGURANÇA DO PACIENTE, 2019). 

No ambiente hospitalar, Eventos Adversos (EA) são quaisquer ocorrências 

desfavoráveis ao paciente e que não têm necessariamente relação causal com o 

tratamento; é um marcador da qualidade de atendimento prestado pela equipe de 

saúde. 

Os eventos adversos determinam incapacidade física e psíquica, mortes, custos 

sociais e formas mais sutis de prejuízos como o sofrimento, a perda da dignidade, do 

respeito, além de elevar o custo assistencial (COUTO; PEDROSA; ROSA, 2016). Os 

processos de cuidados à saúde devem conseguir reduzir a um mínimo aceitável, o 

risco de falhas e, por consequência, reduzir os danos evitáveis associados à 

assistência garantindo a segurança do paciente (OMS, 2011). 

A prevenção aos problemas de segurança do paciente ocorre com o desenho ou 

planejamento de estrutura e de processos que impliquem diretamente nessa 

dimensão da qualidade. O desenho e redesenho dos cuidados deve considerar a 

implantação de barreiras organizacionais efetivas para impedir a ocorrência de erros 

ou diminuir a sua probabilidade e seu impacto nos pacientes e na organização. 

O envolvimento do paciente e da família é uma das estratégias propostas pela 
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Organização Mundial de Saúde (OMS) em busca de um cuidado seguro nos serviços  

de saúde (OMS, 2011). Observou-se, na literatura pesquisada que é crescente o 

número de trabalhos demonstrando que a participação do paciente no seu cuidado é 

fundamental para evitar eventos adversos. É fato que o paciente e/ou familiar são 

importantes barreiras de segurança de toda a cadeia da assistência, daí a 

movimentação para o empoderamento do paciente como uma pessoa conhecedora 

de seu tratamento, com vontade e capacidade próprias. O cuidado centrado na 

pessoa torna o paciente parceiro da equipe assistencial (SAHLSTRÖM et al., 2018). 

Dentre as áreas de ação do Programa Segurança do Paciente do Ministério da 

Saúde, destaca-se a criação do programa “Pacientes pela Segurança dos 

Pacientes”, que busca assegurar que a voz do paciente esteja no centro do 

movimento por sua saúde (BRASIL,2017). 

Observa-se que a mudança no cuidado em saúde é determinada, por um lado, 

pelo aumento da exigência dos pacientes e das famílias em relação ao conhecimento 

das questões sobre o diagnóstico e o tratamento e, por outro lado, pelo abandono de 

uma atitude rigidamente paternalista do médico, que limitava a participação do 

paciente, negligenciando-a e desincentivando-a (SANTOS; GRILO, 2019). 

É muito importante que os profissionais de saúde e os pacientes que buscam 

qualquer atendimento nas unidades de saúde entendam seus papéis no processo de 

saúde/doença. Dado, portanto, a necessidade crescente de mudança na postura  

no modelo do cuidar e de ser cuidado em saúde por meio dos atores (profissionais 

de saúde e pacientes) se faz urgente o empoderamento do usuário nos serviços de 

saúde, em diferentes níveis de atenção. 

Estudos apontam que devido à falta de uma nomenclatura definida de maneira 

equânime para o envolvimento do paciente no processo do cuidar, o entendimento 

de como deve se dar a sua participação e o impacto na prevenção de eventos 

adversos é dificultado. Apesar deste panorama ainda incerto, as estratégias usadas 

no processo de orientação e educação têm demonstrado resultados eficazes (PREY 

et al., 2014). 

Segundo Taddeo et al. (2012), o empoderamento do paciente é definido como 

um processo educativo destinado a ajudar os pacientes a desenvolver 

conhecimento, habilidades, atitudes e autoconhecimento necessários para assumir 

SS
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efetivamente a responsabilidade sobre as decisões acerca de sua saúde. 

O paciente e sua família devem, portanto, compreender que determinados 

procedimentos e práticas visam prevenir a ocorrência de erros (por exemplo: 

identificação do paciente antes da administração de medicamento, da coleta de 

exames laboratoriais, na instalação de hemocomponentes, na realização de 

procedimentos invasivos; medidas de redução do risco de queda etc.) 

(GONÇALVES; KAWAGOE, 2017). Eles devem ser bem orientados sobre a 

importância dessas medidas e encorajados a alertar a equipe caso ocorra alguma 

não conformidade no processo (BOHOMOL,2008).  

Todavia, ainda são observados alguns entraves em relação à comunicação 

equipe-paciente, o que fragiliza a participação do paciente no processo de 

restabelecimento de sua saúde, fato que somado às possíveis falhas assistenciais, 

os torna mais suscetíveis a eventos adversos e/ou incidentes durante a sua 

hospitalização. 

Ressalta-se, no entanto, que a relação entre os profissionais de saúde e os 

pacientes têm se modificado e que o empoderamento dos pacientes e de seus 

acompanhantes, em situação de hospitalização é fundamental em todo o cuidado 

recebido, bem como para a prevenção dos eventos adversos. 

De acordo com Sousa (2014), um conjunto alargado de 

investigações/pesquisas tem demonstrado que o envolvimento do paciente e da sua 

família está positivamente associado à melhoria dos cuidados de saúde, expressa 

pelo aumento da satisfação do paciente e da família. 

Para a contextualização da inquietação da pesquisadora e melhor 

entendimento de sua busca pela temática da pesquisa, primeiramente seguiremos 

com uma breve contextualização do local da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário na cidade de Manaus- 

Amazonas, referência na região norte do Brasil, com atendimento em média e alta 

complexidade, destes, 80% no âmbito cirúrgico. Faz parte dos 40 (quarenta) 

hospitais da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH. Está 

em processo de transição de pequeno para médio porte (301 leitos) após a entrega 

da segunda torre. 

Considerando um diagnóstico situacional realizado em 2019 no hospital, 
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contabilizou-se um total de 749 eventos adversos na instituição de 2015 a 2018,  

com um óbito (VIGIHOSP, 2016). Contudo, ainda temos que considerar as 

subnotificações, visto que, a cultura de notificar ainda é um caminho a ser fortalecido 

nas instituições de saúde. Assim, a motivação para a realização deste trabalho foi 

um Never Events que culminou em óbito em 2015 no referido HU do estudo, local de 

trabalho da pesquisadora. Este evento poderia ter sido evitado, se todas as 

recomendações dos protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde 

(MS) fossem devidamente implementadas, incluindo a participação do paciente em 

seus cuidados para a prevenção dos eventos adversos. 

A pergunta geral de pesquisa elaborada a partir da motivação do estudo, foi: 

 

Como hipótese, a partir das leituras iniciais para a construção do projeto de 

pesquisa, formulou-se: 

O empoderamento do paciente, que envolve a comunicação positiva e ações 

educativas da equipe de saúde para a atuação do paciente na prevenção de eventos 

adversos, pode reduzir a ocorrência de EA. 

A proposição deste trabalho foi, portanto, a partir de um estudo de método 

misto, identificar evidências sobre o empoderamento do paciente para a prevenção 

de EA, bem como, no contexto do HUGV/AM, conhecer a percepção de seus 

profissionais sobre o empoderamento do paciente na prevenção de EA, bem como 

analisar o efeito de uma intervenção na rotina da equipe da clínica médica na 

redução de EA. Além disto, buscou elaborar um vídeo educativo aos pacientes e 

seus acompanhantes, que também pode ser empregado na sensibilização e 

educação dos profissionais da assistência hospitalar, via AVASUS. 

 

 “O empoderamento do paciente interfere na ocorrência de eventos adversos 

no ambiente hospitalar?” 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 

Analisar se o empoderamento do paciente em relação aos seus cuidados reduz eventos 

adversos no ambiente hospitalar. 

 

Objetivos Específicos: 

Verificar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, se o empoderamento do 

paciente produz efeitos na prevenção de eventos adversos; 

Identificar o conhecimento e compreensão dos profissionais do HUGV/AM sobre o 

empoderamento do paciente na prevenção de eventos adversos durante sua 

hospitalização; 

Analisar os índices de eventos adversos pré e pós-intervenção por meio de 

tecnologia leve (alteração no formulário de segurança do paciente); 

Elaborar roteiro sobre o papel do paciente e de seus acompanhantes na prevenção 

de eventos adversos durante a internação como material educacional, disponível no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde – AVASUS. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a maior fluidez da leitura deste breve referencial teórico optou-se em 

escrever de forma “dialogada”, por meio de perguntas que levem ao direcionamento 

para a compreensão dos referenciais aqui abordados. 

 

Contextualização – Errar é Humano 

A segurança do paciente está diretamente associada à qualidade do serviço 

em saúde, e uma das primeiras discussões sobre esta temática decorreu de 

pesquisas em dois grandes centros de saúde nos EUA, as quais foram publicadas 

em 1999 pelo Institute of Medicine (IOM) com o título To Err Is Human. Observou-se 

na pesquisa que a alta incidência de eventos adversos resultou em uma taxa de 

mortalidade maior do que as atribuídas aos pacientes com HIV positivo, câncer de 
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mama ou atropelamentos (KOHN et al., 2000). 

Outros países como Austrália, Inglaterra, Canadá, França, Portugal, Turquia, 

Suécia, Holanda e o Brasil, confirmaram a alta incidência de EA, utilizando a mesma 

metodologia de pesquisa que a IOM. Em média, 10% dos pacientes internados 

sofrem algum tipo de evento adverso e destes 50% são evitáveis (BRASIL, 2014). 

Conceito 

 

o O que são eventos adversos? 

 

Os Eventos Adversos (EA) são incidentes que resultam em danos à saúde, 

que porventura possam ter ocorrido durante seu atendimento/tratamento em 

serviços de saúde (ANVISA, 2015). 

A Organização Mundial da Saúde (WHO) classifica eventos adversos como 

incidentes que resultam em danos não intencionais decorrentes da assistência e não 

relacionados à evolução natural da doença de base do paciente (OMS, 2011). 

O evento adverso foi definido como uma lesão ou dano não intencional resultando 

em morte, deficiência ou disfunção temporária ou permanente, ou permanência 

hospitalar prolongada decorrente dos cuidados de saúde (MENDES et al., 2009). 

a. Incidência e Impactos dos EA 

 

o Qual a incidência de Eventos Adversos no Mundo e No Brasil e os seus 

impactos na qualidade da assistência e financeiros? 

 

No mundo, anualmente, ocorrem 421 milhões de internações com cerca de 

42,7 milhões de eventos adversos (JHA et al., 2013). 

Os eventos adversos nos hospitais correspondem de 6 a 17% erros na assistência à 

saúde (SINGH; MEYER; THOMAS, 2014). 

No Brasil em 2016, 7.833.282 pacientes foram assistidos pela rede hospitalar 

da saúde suplementar e 11.295.100 pela rede hospitalar do SUS, totalizando 

19.128.382 brasileiros internados na rede hospitalar brasileira. Usando como base o 

presente estudo, 1.377.243 brasileiros foram vítimas de pelo menos uma condição 

adquirida (eventos adversos) intra-hospitalar em 2016 (COUTO, 2017). 
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De acordo com estudo realizado em 3 hospitais universitários do estado do 

Rio de Janeiro, em uma amostragem de 1.103 prontuários clínicos de pacientes 

adultos de uma população de 27.350 internados em 2003, observou-se que a 

incidência de eventos adversos foi de 7,6% sendo 66,7% deles preveníveis; 8,5% 

dos pacientes evoluíram para óbito sendo que 34% ocorreram em pacientes com 

eventos adversos e 26,6% ocorreram em pacientes com eventos adversos 

preveníveis (MENDES et al., 2009). 

Um evento adverso não significa erro, negligência ou baixa qualidade. 

Significa um resultado assistencial indesejado relacionado à terapêutica ou 

diagnóstico. Um evento adverso atribuível a um erro é um evento adverso evitável 

(REASON, 2000). 

A avaliação da natureza evitável de resultados indesejados representa um 

grande desafio, devido principalmente à complexidade inerente aos processos de 

atenção à saúde. Não existe um instrumento válido para julgar inequivocamente se 

um evento poderia ter sido evitado (MENDES et al., 2009). 

Nos atendimentos de emergência é comum termos eventos adversos relacionados a 

medicamentos e devido a esta ocorrência, pacientes necessitam de internação 

hospitalar (BUDNITZ et al., 2006). 

Os eventos mais comuns no Brasil coincidem com os achados mundiais, que 

são: erros com uso de medicação, infecções relacionadas à assistência, erros 

relacionados ao uso de equipamentos e dispositivos médicos, erros técnicos, entre 

outros (COUTO, 2017). 

Não há descrito na literatura o mínimo aceitável de eventos adversos em 

números, ficando subtendido que quanto menor a incidência de eventos adversos, 

melhor a qualidade dos serviços assistenciais, cabendo às unidades de saúde com 

base na Política Nacional de Segurança do Paciente seguir as recomendações com 

objetivo minimizar os riscos aos pacientes. Para a WHO a segurança do paciente 

corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde (OMS, 2009). 

Outro ponto relevante a ser tratado são os impactos econômicos em decorrência dos 

eventos adversos. O relatório do IOM apontou que a ocorrência de EA representava 

também um grave prejuízo financeiro. No Reino Unido e na Irlanda do Norte, o 
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prolongamento do tempo de permanência no hospital devido aos EA custou cerca de 

2 bilhões de libras ao ano, e o gasto do Sistema Nacional de Saúde com questões 

litigiosas associadas aos EA foi de 400 milhões de libras ao ano. Nos EUA, os 

gastos anuais decorrentes de EA foram estimados entre 17 e 29 bilhões de dólares 

anuais (BRASIL, 2014). 

Segundo Couto (2017) é possível estimar o custo por erros assistenciais 

hospitalares na saúde suplementar no Brasil em R$ 15,57 bilhões, sendo que R$ 

10,9 bilhões estariam associados à eventos preveníveis. Somando-se as estimativas 

de óbitos extrapoladas para o número de internações SUS e saúde privada no Brasil 

em 2015, temos o mínimo de 104.187 a 434.112 possíveis óbitos associados a 

eventos adversos hospitalares/ano. 

Um estudo realizado no Brasil sobre o impacto financeiro decorrente dos 

eventos adversos, demonstrou elevados custos ao sistema de saúde, recursos estes 

que poderiam financiar outras necessidades de saúde da população. O valor médio 

pago (R$ 3.195,42) pelo atendimento aos pacientes com EA foi 200,5 % superior ao 

valor pago aos pacientes sem EA (PORTO, et al,2010). 

b. Políticas relacionadas aos EA 

 

o Quais são as ações e principais políticas relacionadas à redução de EA? 

 

Mobilizações mundiais referentes à segurança do paciente não pararam, 

considerando a relevância e magnitude que os Eventos Adversos (EA), em maio de 

2002, a 55ª Assembleia Mundial da Saúde adotou a resolução World Health 

Assembly (WHA) 55.18 – “Qualidade da atenção: segurança do paciente”, que 

solicitava urgência aos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (WHO) 

em dedicar maior atenção ao problema da segurança do paciente (WHA,2002). 

Foi dada, portanto, prioridade à segurança do paciente em serviços de saúde 

na agenda política dos Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde e na 

Resolução aprovada durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde, que recomendou 

aos países atenção ao tema "Segurança do Paciente" (BRASIL,2013a). 

No Brasil, em 2002, as ações voltadas para a segurança do paciente iniciaram como o 
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projeto Hospitais Sentinela, que tinha como objetivo acompanhar a qualidade dos 

materiais usados na assistência, voltado aos hospitais públicos, filantrópicos ou 

privados, de média e alta complexidade que quisessem participar no sentido de 

fortalecer a cultura de vigilância. 

Encerrada a fase de projeto, houve a conformação da Rede Sentinela com 

atuação em três pilares: busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos 

adversos e uso racional das tecnologias em saúde; no sentido de fortalecer a 

vigilância pós-uso/pós-comercialização de produtos sob vigilância sanitária (BRASIL, 

2014). 

A Organização Mundial da Saúde – WHO demonstrando preocupação com a 

situação, criou em 2004 a World Alliance for Patient Safety, cujo objetivos desse 

programa, que passou a chamar-se Patient Safety Program eram, entre outros, 

organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor 

medidas para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos (BRASIL, 2014). 

Em 22 de julho de 2009 foi instituído por meio da Portaria nº 1.660, como parte 

integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) o Sistema de Notificação e 

Investigação em Vigilância Sanitária, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, devido à necessidade de promover a identificação precoce de problemas 

relacionados com os serviços e produtos sob vigilância sanitária, a fim de eliminar ou 

minimizar os riscos decorrentes do uso destes (BRASIL,2011). 

Em 2013, foi então instituída no Brasil a Política Nacional de Segurança do 

Paciente, por meio da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 (BRASIL, 2013a). 

Para a melhor compreensão dos protocolos de segurança do paciente serão 

abordadas as definições sobre os EA, a seguir. 

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

(International Classification for Patient Safety – ICPS) - WHO, temos os seguintes 

conceitos (WHO,2011): 

 

➢ Incidente – é um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 
dano desnecessário ao paciente. 
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Os incidentes classificam-se como: 

➢ near miss – incidente que não atingiu o paciente (por exemplo: uma unidade de 
sangue é conectada ao paciente de forma errada, mas o erro é detectado antes do 
início da transfusão); 
 

➢ incidente sem danos – evento que atingiu o paciente, mas não causou danos 
discerníveis (por exemplo: a unidade de sangue acabou sendo transfundida para o 
paciente, mas não houve reação); 
 

➢ incidente com dano (evento adverso) – incidente que resulta em dano ao paciente 
(por exemplo: é feita infusão da unidade errada de sangue no paciente e este morre 
por reação hemolítica). 

 

De acordo com conceitos chaves da Organização Mundial da Saúde, 

podemos definir Segurança do Paciente como a redução a um mínimo aceitável, o 

risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde (WHO, 2009a). 

Com a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP 

no Brasil, instituída por meio da Portaria MS/GM nº 529, ficou definido por meio de 

seus artigos, os seguintes objetivos: 

No artigo 3º da referida portaria, temos definidos os seguintes objetivos específicos 

(BRASIL, 2013a): 

- Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente 

em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por 

meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos 

estabelecimentos de saúde; 

- Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente; 

- ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente; 

- Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente; e 

- Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de 

graduação e pós-graduação na área da saúde. 

No Art. 4º da portaria acima, são adotadas as seguintes definições: 

I - Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde; 

II - Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 

efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 
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disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico; 

III - incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, 

em dano desnecessário ao paciente; 

IV  - Evento adverso: incidente que resulta em dano ao paciente; 

V - Cultura de Segurança: configura-se a partir de cinco características 

operacionalizadas pela gestão de segurança da organização: 

a) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 
cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 
segurança de seus colegas, pacientes e familiares; 

b) cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais; 

c) cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança; 

d) cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 

organizacional; e 

e) cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a 

manutenção efetiva da segurança; 

 

A RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 36 de 2013, instituiu para 

consolidar a PNSP, o Núcleo de Segurança do Paciente – NSP. Os estabelecimentos 

de saúde, públicos ou privados, a partir desta data, deveriam criar seus NSP para 

promover e apoiar a implementação de iniciativas contínuas voltadas à segurança do 

paciente (BRASIL, 2013b). 

 

c. Protocolos de Prevenção dos EA 

 

o Quais as Formas de Prevenir ou Reduzir os Eventos Adversos? 

 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece um conjunto de seis protocolos, 

definidos pela WHO, devendo estes serem elaborados e implantados em todas as 

unidades de saúde, sendo eles: prática de higiene das mãos em estabelecimentos 

de saúde; cirurgia segura; segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no ambiente dos 
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estabelecimentos de saúde; prevenção de quedas e úlceras por pressão (BRASIL, 

2013a). Cada um destes protocolos será sucintamente abordado a seguir. 

 

3.5.1 Protocolo para a Prática de Higiene Das Mãos em Serviços De Saúde 

 

Apesar da existência de fortes evidências de que a adequada higienização 

das mãos é uma das medidas mais importantes para redução da transmissão 

cruzada de microrganismos e das taxas de infecção hospitalar, a adesão a estas 

recomendações permanece baixa entre os profissionais de saúde, com taxas que 

variam entre 5% e 81%, sendo, em média, em torno de 40% (ANVISA, 2013a). 

“Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as 

mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e consequentemente evitar 

que pacientes e profissionais de saúde adquiram IRAS - Infecção Relacionada a 

Assistência em Saúde (ANVISA,2013a). 

O protocolo deve ser aplicado em todos os pontos de assistência, tendo em 

vista a necessidade de realização da higiene das mãos exatamente onde o 

atendimento ocorre. Entende-se por ponto de assistência, o local onde três 

elementos estejam presentes: o paciente, o profissional de saúde e a assistência ou 

tratamento envolvendo o contato com o paciente ou suas imediações (ambiente do 

paciente) (ANVISA, 2013a). 

A falta ou a má higienização das mãos em ambientes hospitalares pelos 

profissionais continua sendo um fator que contribui para a alta incidência de infecção 

hospitalar relacionada à assistência direta ao paciente. 

Nos últimos 20 anos, várias tentativas foram feitas para envolver os pacientes em 

programas para melhorar a adesão dos profissionais de saúde às estratégias de 

controle de infecção, nomeadamente a higiene das mãos, para reduzir o fardo das 

infecções associadas aos cuidados de saúde (SEALE et al., 2015). 

É importante salientar que a atuação dos pacientes na prevenção de eventos 

adversos, requer uma mudança na postura profissional em relação ao paciente, de 

maneira a viabilizar e encorajar os pacientes diariamente a participar do próprio 

cuidado, mesmo que precise lembrar os profissionais em relação a falhas em 

condutas ligadas a assistência, como a não higienização das mãos. O envolvimento 
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do paciente quer no que diz respeito à preparação, quer quanto ao nível de 

envolvimento, quer em relação às áreas ou tarefas de envolvimento e à efetiva 

importância atribuída a esse envolvimento é determinado pela influência e 

intervenção do profissional de saúde e pela coerência entre as crenças e vontades 

do paciente e as crenças e vontades do profissional (SOUSA, 2014). 

No estudo de Seale e colaboradores, o simples ato do profissional de saúde 

de encorajar os pacientes, contribuiu para quebrar o diferencial de poder percebido 

entre os pacientes e seus profissionais, tranquilizou os pacientes de que eles tinham 

um papel importante a desempenhar. Dicas de comunicação devem ser 

desenvolvidas entre os membros da equipe para ajudá-los com essa abordagem 

(SEALE et al., 2015). 

 

3.5.2 Protocolo Cirurgia Segura 

 

A finalidade deste protocolo é determinar as medidas a serem implantadas 

para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, 

possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, 

no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de 

Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde – WHO (ANVISA, 

2013b). 

Embora os eventos adversos sejam multifatoriais, observamos que no centro 

cirúrgico há uma maior vulnerabilidade do paciente, o que aumenta os riscos. 

Estudos mostram a alta incidência de complicações e eventos que poderiam ser 

evitados. As complicações cirúrgicas evitáveis são responsáveis por uma grande 

proporção de lesões médicas evitáveis e mortes em todo o mundo. Estima-se que os 

eventos adversos afetem de 3 a 16% de todos os pacientes hospitalizados, e mais da 

metade desses eventos são sabidamente evitáveis (OMS, 2009). 

Por isso, os profissionais devem seguir as seguintes recomendações para que 

os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos: 

A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases: 
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I - Antes da indução anestésica, a etapa da participação do paciente é primordial, 
etapa na qual ele deverá ter respondido à equipe as seguintes perguntas: O paciente 
confirmou nome, sítio cirúrgico, procedimento e assinou o consentimento para 
intervenção cirúrgica? 
II - Antes da incisão cirúrgica; e 

III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia. 

 

Cada uma dessas fases corresponde a um momento específico do fluxo 

normal de um procedimento cirúrgico. Para a utilização da Lista de Verificação, uma 

única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens. Em cada 

fase, o condutor da Lista de Verificação deverá confirmar se a equipe completou 

suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. Caso algum item checado 

não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida e o paciente 

mantido na sala de cirurgia até a sua solução. 

 

3.5.3 Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos 

 

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam 

cuidados à saúde, em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos 

sejam utilizados para profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas 

paliativas (ANVISA, 2013c). 

As recomendações principais são: 

        

Na Prescrição: 

 

- Identificação: do paciente, prescritor identificação e estabelecimento de saúde; 

- A data da prescrição é imprescindível para conferir validade à mesma; 

- Legibilidade da prescrição; 

- Não usar abreviaturas; 

- O sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses desejadas; 
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- O cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros 
graves e este problema pode ser minimizado com a familiaridade do 
prescritor com o medicamento e com a conferência do cálculo; 

 

- A prescrição deverá conter informação sobre a duração do tratamento. 

 

Na Dispensação: 

- assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao 

paciente no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das 

características físicas, químicas e microbiológicas, contribuindo com seu uso seguro. 

 

Na Administração: 

 

Os nove certos não garantem que os erros de administração não ocorrerão, 

mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a 

segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente durante o processo de 

administração de medicamentos. 

 São eles: (1) Paciente certo, (2) medicação certa, (3) via certa, (4) hora certa, (5)   

dose certa, (6) registro certo, (7) orientação certa, (8) forma certa, (9) resposta certa. 

 Como exemplo, seguem maneiras de como o paciente poderia atuar, se  

empoderado, para minimizar os eventos adversos decorrentes de medicação: 

"Posso dar uma olhada no rótulo do medicamento?" 

"Este medicamento é destinado a mim?" 

 "Como é o nome do medicamento?" 

 "Para que ele serve?" 

"Como devo utilizá-lo e por quanto tempo?" 

 "Que efeitos pode causar? 

 

3.5.4 Protocolo de Identificação do Paciente 

 

A finalidade deste protocolo é garantir a correta identificação do paciente, a fim de 

reduzir a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente deve 
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assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Para 

assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar 

pelo menos dois identificadores em pulseira branca padronizada, colocada num 

membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado (ANVISA, 2013d). 

O profissional responsável pelo cuidado deverá perguntar o nome ao 

paciente/familiar/acompanhante e conferir as informações contidas na pulseira do 

paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material que será utilizado 

(BRASIL, 2017).  

Como exemplo, seguem maneiras de como o paciente poderia atuar, se 

empoderado, para minimizar os eventos adversos decorrentes de medicação: 

 

“Você conferiu meu nome?" 

“Este medicamento é realmente destinado a mim?” 

“Podemos conferir o nome descrito na etiqueta do tubo de coleta do sangue?” “Você 

percebeu que o paciente no leito ao lado tem o nome muito parecido com o meu? 

 

3.5.5 Prevenção de Queda 

 

Define-se queda como o deslocamento não intencional do corpo para um nível 

inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou 

não em dano. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou 

quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao 

chão (ANVISA, 2013e). 

O protocolo de prevenção de queda é um instrumento que tem como objetivo nortear 

os profissionais de saúde em ambientes hospitalares a implementar medidas para 

reduzir a ocorrência de queda e o dano dela decorrente. Dentre as medidas temos a 

avaliação de risco de queda desde a internação até a alta hospitalar, o cuidado 

multiprofissional, a educação do paciente, familiares e profissionais. A tecnologia de 

vídeo oferece ao clínico outro componente para prevenir quedas do paciente, 

colaborar com os pacientes e suas famílias e impactar os resultados da educação do 

paciente (OPSAHL et al., 2017). 
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Entre pacientes internados cognitivamente intactos, a educação do paciente e 

da família pode ser um componente útil de um programa de prevenção de quedas 

em toda a instituição. As técnicas educacionais devem envolver ativamente o 

paciente no plano de prevenção de quedas (TUNG; NEWMAN, 2014). 

 

3.5.6 Prevenção de Lesão por Pressão 

 

Promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão (UPP) e outras 

lesões da pele é o objetivo deste protocolo de segurança do paciente. 

Uma das consequências mais comuns, resultante de longa permanência em 

hospitais, é o aparecimento de alterações de pele. A incidência aumenta 

proporcionalmente à combinação de fatores de riscos, dentre eles, idade avançada e 

a restrição ao leito. A manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao 

leito tem por base o conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado 

relativamente simples. 

Para prevenir as lesões por pressão, são recomendadas as seguintes 

medidas: avaliação cuidadosa da pele pelo menos uma vez por dia, priorizando as 

regiões de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares); uso de colchão 

especial e de coxins, como colchão de espuma do tipo caixa de ovo ou colchão 

d’água; uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, a 

fim de erguer os pés e proteger os calcanhares; hidratação da pele do paciente com 

hidratantes; manutenção da higiene corporal e de uma nutrição adequada para 

favorecer a cicatrização dos tecidos; uso de barreiras protetoras da umidade 

excessiva, quando necessário (ex. película semipermeável, hidrocoloides, espuma 

de poliuretano, sacos retais e/ou substâncias oleosas); orientação do paciente e da 

família na prevenção e tratamento das lesões por pressão; mudança de posição para 

reduzir o tempo e pressão aos quais os indivíduos estão expostos (ANVISA, 2013g). 

A maioria das recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas 

podem ser utilizadas de maneira universal, ou seja, tem validade tanto para a 

prevenção de úlcera por pressão (UPP) como para quaisquer outras lesões da pele 

(ANVISA, 2013f). 
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3.6 Educação em Saúde 
 

o Qual a importância da educação em saúde na prevenção dos EA? 

 

As práticas educativas nas unidades assistenciais de saúde são de suma 

importância, seja para o aprimoramento dos profissionais, o fortalecimento da gestão 

e principalmente para a sociedade. Pacientes mais bem informados e mais 

engajados em seus cuidados de saúde têm maior satisfação com os cuidados e 

melhores resultados, sendo necessário mais estudos para saber como envolver os 

pacientes internados em seus cuidados (CREBER et al., 2016). 

A Educação em Saúde é o processo educativo de construção de 

conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população, que 

contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com 

os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com 

suas necessidades (BRASIL, 2012). 

Três atores são elos importantes no âmbito hospitalar para desenvolver ações que 

fomentem a participação do paciente em seus cuidados: os profissionais de saúde 

que atuam na prevenção e na promoção, por meio das práticas assistenciais e no 

processo educativo; os gestores que precisam apoiar e dar subsídio aos 

profissionais; e o paciente que precisa construir seus conhecimentos e aumentar sua 

autonomia nos cuidados, individual e coletivamente. 

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (PNEPS-SUS) destaca em seus princípios o diálogo, a 

amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a 

emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular 

(BRASIL,2013c). 

            As estratégias de promoção da participação dos pacientes na segurança dos 

cuidados de saúde podem ser utilizadas de forma individual ou complementar, sendo 

que é evidente a necessidade de estabelecer uma metodologia, para a preparação e 

utilização adequada da participação do paciente na segurança dos cuidados de 

saúde (FIGUEREDO et al., 2019). 
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Há várias metodologias que podem ser utilizadas no ambiente hospitalar para 

a educação ao paciente, sendo que é preciso estar atento à resposta dada pelo 

paciente em relação ao entendimento da mensagem passada, e a cada atividade 

educativa o profissional poderá perguntar como o paciente irá colocar em prática o 

que aprendeu, e caso ele tenha dificuldades em responder, o profissional deverá 

implementar técnicas de comunicação para facilitar o entendimento. Por isso, é 

importante o feedback em relação à aplicabilidade e funcionabilidade da educação 

em saúde. 

É bastante surpreendente ver que a educação do paciente - que afinal é um 

dos direitos básicos dos pacientes - é tão inadequada (JOHANSSON et al., 2003). 

Em uma pesquisa realizada para avaliar a atitude do paciente em relação a um 

vídeo educacional que visava o empoderamento do paciente, Pinto (2013) concluiu 

que os vídeos educacionais têm potencial significativo para capacitar os pacientes 

quanto à segurança e qualidade de seus cuidados, mas para implementar vídeos 

educacionais sobre segurança do paciente na prática é necessário considerar as 

necessidades e características de diferentes grupos de pacientes. 

De acordo com a Agency for Healthcare Research and Quality em discussões 

de grupos focais com a campanha “20 dicas” foi observado que os pacientes 

preferem mensagens com um tom diretivo inequívoco que abordem claramente 

quais informações devem ser fornecidas, quais questões monitorar e quais ações 

tomar, quando, como e para quem (SWIFT et al., 2001). 

Segundo Schwappach (2010), as evidências sugerem que as intervenções 

promovem mudanças comportamentais complexas se forem implementadas com 

sensibilidade nos ambientes de saúde; com isso, o envolvimento dos pacientes na 

prevenção de erros pode ser bem-sucedido. É mais fácil obter impactos positivos se 

a educação do paciente for adaptada às necessidades dos pacientes (JOHANSSON 

et al., 2003). 

Podemos utilizar a Educação em Saúde como uma forma de fomentar o 

empoderamento do paciente por meio de ações individuais e coletivas de maneira 

que os resultados sejam eficazes na prevenção dos eventos adversos, evidenciando 

esse referencial como uma ferramenta que pode ser utilizada para a promoção da 

saúde (SALCI et al., 2005). 
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O envolvimento do paciente ainda deve ser reconhecido como um fator de 

redução dos custos de saúde e de maior eficiência nos cuidados, quer na fase de 

diagnóstico, quer no tratamento (SOUSA, 2014). 

3.7 Formação profissional permanente em saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde 

o A formação do profissional em saúde pode refletir na educação em saúde aos 

pacientes? 

 

O processo educacional sempre foi um forte aliado no âmbito do sistema de 

saúde, independentemente do nível de atenção à saúde, visto que, diariamente 

temos inúmeras publicações sobre inovações tecnológicas, tratamentos e novas 

técnicas que podem ser aplicadas pelas diversas categorias profissionais. 

Para um bom resultado na abordagem da segurança e o processo de inserção dos 

pacientes ativamente em seus cuidados nas instituições de saúde, a política 

institucional precisa ter como uma de suas premissas a capacitação contínua dos 

profissionais, denominada de educação permanente. 

Em 2004 foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da educação permanente dos 

profissionais em saúde, dada a responsabilidade constitucional do Sistema Único de 

Saúde (SUS) de ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde e 

de incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Educação Permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar 

relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre docência e atenção à 

saúde (BRASIL,2009). 

 

3.7.1 O papel da Educação à Distância – EAD 

 

A Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional n° 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, regulamentada pelo decreto n° 5.622 de 20 de dezembro de 

2005, trouxe as bases legais para a modalidade da educação à distância. Ficou 

estabelecida a obrigatoriedade presencial para a avaliação, o estágio, a defesa de 

trabalhos e conclusão de curso, assim como a obrigatoriedade de carga horária igual 
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à modalidade presencial (AMORIM,2012). 

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 

(AMORIM,2012). 

A educação profissional na modalidade à distância é meio de democratização 

do ensino, qualificando para o trabalho. Utilizando recursos colaborativos on-line, 

como os ambientes virtuais de aprendizagem, é possível mitigar o descompasso 

entre o desenvolvimento global das tecnologias e empresas e o sistema educacional 

vocacional (MACEDO, 2015). 

Na modalidade de ensino à distância temos diversas ferramentas no meio 

digital, mas iremos abordar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é um 

espaço de construção do conhecimento por meio do desenvolvimento de atividades 

educativas, mediadas pelo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

valorizando a interação e o trabalho colaborativo (MARTINS; TIZIOTTO; CAZARINI, 

2016). 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS) é uma plataforma de 

Educação a Distância do Ministério da Saúde, que permite a qualificação e 

atualização dos trabalhadores e profissionais de Saúde. Os cursos são 

disponibilizados gratuitamente e podem ser acessados por profissionais e técnicos, 

estudantes e gestores da área da saúde, bem como pelo público em geral. Os 

módulos educacionais disponíveis no AVASUS são compostos por diversas mídias 

(textos, áudios, vídeos), que abordam temas clínicos e de organização do processo 

de trabalho em saúde (NOBREGA et al.,2016). 

Neste estudo, após as etapas iniciais de revisão da literatura e de construção 

do projeto de pesquisa foi delineado o desenvolvimento de um roteiro de vídeo que 

abordasse todos os protocolos de segurança do paciente, em conformidade com as 

orientações de produção de material educacional para o AVASUS, colaborando, 

desta forma, para o incremento da abordagem de empoderamento do paciente e de 

seu acompanhante na prevenção de EA, de acordo com a diretriz II da Portaria 

MS/GM nº 529 do PNSP, de envolver o paciente e seus familiares nas ações de 
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segurança do paciente (BRASIL, 2013a). 

Assim, espera-se que profissionais que tenham sido educados para 

empoderar o paciente em seu cuidado, tornem-se multiplicadores deste 

conhecimento em suas instituições, fomentando a cultura da Educação em Saúde e 

da prevenção dos EA também por meio de ações educativas. 

3.8 O empoderamento do paciente em seu cuidado 

 

o O Paciente Empoderado pode Prevenir os Eventos Adversos? 

 

A terminologia empoderamento dentro das ciências da saúde é utilizada de 

forma diversa. Inicialmente, foi adotada como espinha dorsal da promoção da saúde 

e posteriormente utilizada como forma de aumentar a autonomia e a participação do 

paciente na tomada de decisões relacionadas à sua saúde. Finalmente, com o 

aumento das doenças crônicas, o empoderamento passou a ser usado como uma 

estratégia para garantir que os pacientes participassem e se responsabilizassem por 

seus cuidados de saúde, a fim de melhorar os resultados dos tratamentos e controlar 

os gastos em saúde (DELGADO-HITO, 2016). 

A Organização Mundial de Saúde define empoderamento como "um processo 

através do qual as pessoas obtêm maior controle sobre decisões e ações que afetam 

sua saúde e, como tais indivíduos e comunidades precisam desenvolver habilidades, 

ter acesso a informações e recursos, e a oportunidade de participar e influenciar os 

fatores que afetam sua saúde e bem-estar”(OMS, 2009). 

Adicionadas às recomendações da WHO, pesquisas vêm mostrando novas 

perspectivas aos sistemas de saúde no âmbito da segurança e empoderamento do 

paciente, explorando evidências sobre os vínculos entre a experiência do paciente e 

os resultados clínicos de segurança e eficácia dos tratamentos em saúde, de 

maneira a inserir o paciente no processo do seu cuidado durante a internação 

hospitalar, com a diminuição dos riscos para os EA, implicando em melhorias na 

qualidade durante a assistência prestada bem como a redução dos custos 

hospitalares (FIGUEREDO, 2019). 
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É importante ressaltar que os avanços realizados quanto à assistência em 

saúde, tecnologia aplicada à saúde e bom aproveitamento pela população destes 

recursos, envolvem intrinsecamente, as relações entre profissionais e usuários, entre 

os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde. Destaca- 

se, pois, anterior à criação da PNSP, uma outra política, transversal e extremamente 

relevante para o empoderamento dos usuários dos serviços de saúde foi instituída 

em março de 2003; a Política Nacional de Humanização - PNH ou Humaniza SUS, 

durante o XXº Seminário Nacional dos Secretários Municipais de Saúde e I 

Congresso Brasileiro de Saúde e Cultura de Paz e Não Violência, realizado em 

Natal/RN (17 a 20 de março/ 2003) (OLGA, 2010). 

A Humanização deve, portanto, ser entendida como um conjunto de princípios e 

diretrizes que perpassam as ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e 

nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva e que traduz os 

princípios e os modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e 

usuários, entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de 

saúde e entre as instâncias que constituem o SUS (BRASIL, 2004). Desta forma, o 

empoderamento do paciente é central nesta política transversal. 

O paciente pode ser um parceiro relevante na identificação de sinais de 

complicações do tratamento e, consequentemente, na necessidade e no reajuste 

dos planos de intervenção, bem como na prevenção de eventos adversos (SOUSA, 

2014). 

Segundo Doyle; Lennox e Bell (2013), a experiência do paciente está associa 

da positivamente à eficácia clínica e segurança do paciente e corrobora o argumento 

da inclusão da experiência do paciente como um dos pilares centrais da qualidade 

na assistência à saúde. 

Muitos tipos de abordagens educacionais do paciente podem ser necessários 

para atingir a eficácia máxima e que, independentemente da abordagem específica 

empregada, o foco deve estar no motivo principal da hospitalização de um paciente, 

o que significa a hospitalização, por que aconteceu e o que paciente pode fazer para 

evitar que a hospitalização ocorra no futuro (CHU, 2008).  
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Os resultados de intervenções mais precisas inseridas em contextos clínicos 

produziram resultados positivos (DAVIS et al., 2013). 

Há evidência em diferentes áreas da saúde que indicam que a experiência do 

paciente é clinicamente importante e que sugerem que os pacientes possam ser 

usados como parceiros na identificação de práticas precárias e inseguras (DOYLE et 

al., 2013). 

A Aliança Mundial para Segurança do Paciente destaca que os pacientes 

devem se tornar participantes ativos em segurança médica, em vez de receptores 

passivos. Pesquisas mostraram que frequentemente observam, relatam e 

interceptam erros aqueles pacientes que estão mais envolvidos com seus cuidados, 

os quais tendem a obter melhores resultados (NA et al., 2017). 

Várias metodologias estão sendo utilizadas nos ambientes de saúde para 

envolver o paciente e familiares em seus cuidados, contudo, não há uma 

uniformidade nos métodos, o que dificulta a identificação de variáveis relevantes para 

a experiência do paciente e as recomendações de boas práticas neste sentido 

(JOHANSSON, 2003). 

Em sua pesquisa, Davis et al. (2013) observaram uma série de ansiedades 

dos pacientes sobre adotar os comportamentos ativos recomendados nas unidades 

de saúde, que em grande parte se deviam ao medo de ofender os profissionais de 

saúde envolvidos em seus cuidados. 

Uma forma de aumentar o controle percebido pelos pacientes poderia ser os 

profissionais de saúde encorajando diretamente os pacientes a se comportarem da 

maneira esperada, como por exemplo a equipe em incentivar os pacientes a 

perguntar sobre a lavagem das mãos (PINTO et al., 2013). 

O paciente ao perguntar qual a medicação que está sendo dada a ele, faz 

com que o profissional diga o nome da medicação, e esta atitude pode interromper 

uma cadeia de erro, que pode ter sido equivocada deste a prescrição médica, 

dispensação ou mesmo na administração. O paciente empoderado, poderá atuar 

como possível barreira para eventos adversos em relação a erros na administração 

de medicamentos. 
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Capacitar os profissionais de saúde em relação às suas habilidades de 

comunicação, pode promover uma abordagem centrada no paciente para a 

comunicação do medicamento e com isto, permitir o envolvimento do paciente neste 

momento (TOBIANO et al., 2019). 

Um estudo cujo objetivo era verificar se o envolvimento do paciente na 

prevenção de erros de medicação era baseado no conhecimento sobre medicações 

em uso, referiu que dos 50 pacientes da pesquisa, 44% acreditavam estar recebendo 

pelo menos um medicamento hospitalar que não foi realmente prescrito, apenas 28% 

(14 pacientes) relataram ter visto a lista de medicamentos (prescrição) do hospital, 

embora 81% relataram isso melhoraria sua satisfação com o atendimento hospitalar 

e 94% sentiram que a revisão da lista de medicamentos do hospital pelo paciente 

tinha o potencial de reduzir erros (CUMBLER et al., 2010). 

Em relação à incidência de quedas, Opsahl et al. (2017) referem que a 

utilização de um auxílio educacional eficaz para pacientes hospitalizados ajuda a 

apoiar as interações e as expectativas da equipe de saúde no sentido de diminuir a 

incidência de quedas e, por sua vez, pode reduzir potencialmente os custos 

associados à instalação. 

Em relação às práticas educacionais necessárias à prevenção dos eventos 

adversos, várias abordagens são necessárias. Mas, o foco deve estar no motivo 

principal da hospitalização de um paciente, o que significa a hospitalização, por que 

aconteceu e o que paciente pode fazer para evitar que a hospitalização ocorra no 

futuro (CHU et al., 2008). 

Anthon et al. (2003) indicaram que os pacientes se sentiam mais confortáveis 

conversando com seus profissionais de saúde sobre perguntas ou preocupações 

depois de assistir a um vídeo educativo e que eles classificaram seu conhecimento 

sobre a segurança do paciente como superior após esta abordagem. 

Assim, educar os profissionais de saúde sobre a importância do papel do paciente e 

como interagir com os pacientes é outra área importante de estudo (WHO, 2020). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção será apresentado, na sequência de realização, o método de 

cada estudo desenvolvido neste trabalho. 
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o Tipo de Estudo 

Esta pesquisa teve a sua consecução por meio de um estudo de método 

misto, que empregou os seguintes tipos de pesquisa: 

Estudo 1) Pesquisa de Revisão sistemática da literatura; 

 

Estudo 2) Pesquisa aplicada, de estudo de caso, do tipo descritivo-analítica; 

 

Estudo 3) Pesquisa aplicada, de estudo de caso, do tipo intervenção; 

 

Estudo 4) Pesquisa metodológica para a produção de roteiro de vídeo 

educativo a pacientes internados. 

As análises realizadas foram quantitativas (descritivas e inferenciais) e 

qualitativas de acordo com a análise de conteúdo de Bardin (BARDIN, 2011). Os 

testes estatísticos utilizados nas análises inferenciais serão apresentados na 

descrição de cada estudo em que foram empregados. Os resultados serão 

apresentados por meio de tabelas e figuras. 

Na Figura 1, a seguir, será apresentado um fluxograma com as quatro pesquisas 

realizadas para esclarecimento de suas etapas gerais. 
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Figura 1. Etapas dos estudos realizados 
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Método do Estudo 1: Revisão Sistemática 

 

Empoderamento do paciente na redução de eventos adversos em hospitais: 

Revisão Sistemática com MetaAnálise” 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de intervenção (Higgins, Green, 2011), 

seguindo as recomendações do Checklist PRISMA-P (Moher, et al. 2015). Foram 

utilizadas algumas ferramentas recomendadas para esta finalidade, a saber: 

registro do estudo na plataforma PROSPERO (Registro prospectivo de Revisões 

Sistemáticas - Centro de revisões e divulgação da Universidade de York, 

Heslington, York, Reino Unido, e do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde, 

Londres, Reino Unido) (About PROSPERO [Internet]); Sistema GRADE 

(Schünemann 2019); ROBBINS-I, RoBS 2 (Sterne, et al. 2016), Mendeley Desktop 

e Rayyan QCRI (Ouzzani et al. 2016). 

 

i. Tipo de revisão: Intervenção 

 

ii. Questão de pesquisa: 

 

A apresentação do protocolo desta pesquisa na 1ª EDIÇÃO DA COBRAPE 

– Conferência Brasileira de Pesquisas Baseadas em Evidências, em 2019, permitiu 

às pesquisadoras um refinamento na questão de pesquisa, que inicialmente foi 

elaborada como: “Qual o impacto do empoderamento dos pacientes e 

acompanhantes na redução dos eventos adversos?” e passou a ser, após a análise 

pela banca avaliadora do protocolo: 

 

iii. Tópico da Pesquisa e Critérios de elegibilidade: 

Para esta revisão sistemática foram elegíveis as pesquisas que abordassem  

a intervenção educacional ao paciente internado e seus familiares como 

instrumento para a redução de eventos adversos em ambiente hospitalar. 

“O paciente empoderado evita eventos adversos durante a hospitalização?” 

S
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Foram excluídos estudos segundo os seguintes critérios: 
 
1- Estudos com crianças e adolescentes; 

2- Estudos que não relatam o empoderamento do paciente; 

3- Pacientes não hospitalizados; 

4- Estudos que não possuíam alguma comparação ou controle; 

5- Resenhas, cartas, livros, resumos de conferências, relatos de 

casos, séries de casos, artigo de opinião, artigos técnicos e 

diretrizes; 

6- Estudos com amostra duplicada. 

 

iv. Protocolo e registro: 

 

Foi elaborado um protocolo para esta Revisão Sistemática (ANEXO 1) 

seguindo o Relatório de Itens para Revisões Sistemáticas e lista de verificação para 

Meta-Análise (Moher, et al. 2015). A revisão sistemática foi submetida no 

PROSPERO (Registro prospectivo de Revisões Sistemáticas-Centro de revisões e 

divulgação da Universidade de York, Heslington, York, Reino Unido, e do Instituto 

Nacional de Pesquisa em Saúde, Londres, Reino Unido). No momento aguarda-se 

o retorno do PROSPERO para confirmação do registro desta revisão. 

 

 

P- Pacientes adultos internados no hospital; 

I - Intervenção por meio de educação em saúde; 

C- 
Estudos que, dentro das práticas educativas, detalhem a intervenção. 

Utilizar, na metodologia, o grupo de controle não exposto  

O- As medidas de resultado inclusas no protocolos que medem eventos 

adversos durante a hospitalização antes e após intervenção focada no 

empoderamento do paciente; 

S- Os tipos de estudo incluíram ensaios clínicos randomizados e não 
randomizados. 

SS
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v. Fontes de informação e estratégia de busca: 

 

Os revisores 1 (VPA) e 2 (JSB) com a ajuda do subcoordenador (KVMT) 

desta revisão realizaram uma busca prévia dos estudos. Por meio dessa pesquisa 

foram escolhidos tanto os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH), 

quanto termos livres mais recorrentes em estudos com esse tema, para que fosse 

realizadas as combinações entre eles. Além disso, foram definidas estratégias 

adequadas e únicas para cada um dos seguintes bancos de dados: Cochrane, Latin 

American and Caribbean Center on Health (Lilacs), Pubmed (incluindo Medline), 

Scopus e Web of Science. Com o objetivo de ampliar o escopo da pesquisa, as 

referências dos estudos selecionados foram examinadas para encontrar mais 

artigos relacionados.Também foi feita uma pesquisa na literatura cinzenta do 

Google Scholar, Open Gray e Proquest Dissertations and Thesis. Da pesquisa 

realizada no Google Scholar, foram incluídos para análise somente os 100 

primeiros resultados encontrados nesta base. 

 

vi. Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)/MeSH no Pubmed - 

Estratégia de pesquisa: 

 

“Participation Rates, Patient”[Mesh]OR “Patient Involvement”[Mesh] OR 

“Involvement, Patient”[Mesh OR “Patient Empowerment”[Mesh OR “Empowerment, 

Patient”[Mesh] OR “Patient Participation Rates”[Mesh] OR “Participation Rate, 

Patient” OR “Participation Rates, Patient”[Mesh] OR “Patient Participation 

Rate”[Mesh] OR “Patient Activation”[Mesh] OR “Activation, Patient” OR “Patient 

Engagement”[Mesh] OR “Engagement, Patient” [Mesh] AND “Health Education” 

[Mesh] OR “Education, Health” [Mesh] OR “Health Promotion” [Decs] AND 

“Inpatients” [Mesh] OR “inpatient” [Mesh] AND “Adverse Events” [Mesh] AND 

“Adverse Events” [Mesh]. 

 

 

S
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vii. Busca nas bases de dados: 

 

A busca dos artigos por base foi realizada em 06/12/2019: Pubmed, Lilacs, 

Scopus, Cochrane, Web of Science, e na literatura cinzenta, Open Gray e Pro- 

Quest Dissertations and Thesis e dia 07/12/2019 no Google Scholar com os 

descritores selecionados no Decs e Mesh (ANEXO 2). 

 

viii. Gerenciamento de dados: 

 

Após as buscas nas bases, utilizamos o software Mendeley para o 

gerenciamento dos artigos e referências da revisão. 

O processo de revisão contou com dois revisores independentes (R1 - VPA 

e 2R - JSB) que selecionaram os artigos a partir da leitura do título e resumo, com 

base nos critérios de elegibilidade adotados no protocolo PRISMA-P. 

Para a seleção dos artigos foi utilizado o aplicativo web Rayyan QCRI 

(Ouzzani et al. 2016), que permite que seja feita de maneira cega a seleção entre 

os dois revisores, bem como a marcação sobre o motivo da exclusão ou inclusão 

dos artigos na amostra final de análise. 

Houve reunião de consenso entre R1 e R2 e não foi necessário acionar o R3 em 

ambas as fases da pesquisa. 

 

ix. Análise dos dados: 

 

Na fase 1 do estudo retornaram em resposta à busca realizada um total de 

784 artigos. Destes, após análise independente dos R1 e R2 restaram 10 para a 

leitura de texto completo, sendo que o passo a passo deste processo será 

apresentado na Figura 1. 

Na fase 2, os mesmos dois revisores (1R e 2R) fizeram a leitura do texto 

completo dos artigos selecionados. Não houve discordância entre os dois primeiros 

na seleção dos artigos, sendo então selecionados 6 artigos no total. 

A partir da análise das listas de referências destes artigos foram identificados mais 4 

S
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artigos elegíveis para a análise, dos quais, após lidos o título e o resumo, os 4 

foram lidos na íntegra, com o somatório de dez artigos lidos na íntegra. 

Os dois revisores independentes (1R e 2R) coletaram os dados dos artigos 

selecionados. Uma vez selecionados, eles cruzaram as informações recuperadas. 

Destas dez leituras, foi observado que 5 estudos não se enquadravam nos critérios 

de elegibilidade estabelecidos nesta revisão, pelos seguintes motivos: o(s) estudo 

(s) não media (m) o resultado pretendido (eventos adversos) – nesta situação 

estiveram quatro pesquisas (BOYE DOYE, et al., 2017; HAINES, et al., 2013; 

DAVIS et al., 2011 e SEE et al., 2014); um estudo (HILL, et al., 2009) foi excluído 

por apresentar amostra duplicada em comparação a outro estudo inserido também 

na revisão (HAINES et al., 2011), sendo este último incluído na análise final pelo fato 

de ser mais atual. 

Para a análise da qualidade metodológica dos Ensaios Clínicos 

Randomizados (ECR) incluídos foi utilizada a ferramenta Cochrane Collaboration –

RoBS2, que avalia o risco de viés (CARVALHO et al., 2013; HIGGINS et al., 2019). 

(APÊNDICE A). Resumidamente, os métodos de randomização e alocação foram 

classificados como: baixo risco de viés, alto risco de viés ou risco de viés incerto 

(algumas preocupações). Ensaios Clínicos não Randomizados (não-ECR) foram 

analisados pela ferramenta ROBBINS-I (STERNE et al., 2016). 

 

x. Síntese dos resultados: 

 

Foi realizada a síntese qualitativa dos dados, os quais foram apresentados na 

Tabela 2, na seção Resultados. Além da síntese qualitativa realizou-se a síntese 

quantitativa, a qual contou com análises adicionais propostas (por exemplo, 

análises de sensibilidade do estudo não randomizado para a verificação de sua 

possível inserção na amostra final). 

O método de metaanálise utilizou o Review Manager 5.3 (RevMan 5.3, The 

Nordic Cochrane Centre, Copenhague, Dinamarca). A heterogeneidade foi 

calculada por índice substancial entre os estudos. 

Para avaliar a associação entre programas de educação do paciente para 

prevenção de quedas, as estimativas de risco relativo foram calculadas utilizando o 
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estimador Mantel-Haenszel. A análise foi realizada com modelo de efeito aleatório, 

a heterogeneidade entre as estimativas agrupadas foi avaliada por meio da 

estatística I2. A análise foi dividida em subgrupos baseada no desenho de estudo 

incluído. O gráfico em floresta foi gerado com o software Review Manager 

(RevMan 5.3, Copenhagen, Dinamarca), e o nível de significância foi estipulado em 

5% (Deeks et al., 2011). 

 

xi. Confiança nas evidências: 

 

Um resumo da força geral das evidências disponíveis será realizado por 

ocasião do encaminhamento do artigo para a publicação, usando a "Classificação 

das Recomendações, Desenvolvimento e Avaliação" (GRADE) (Schünemann et al., 

2013). Uma tabela resumo das descobertas será produzida pelo software GRADE 

(Universidade McMaster, Hamilton, Canadá) na ocasião do envio do artigo da RS à 

publicação. 

  

b. Método do Estudo 2 

 

Percepção dos profissionais de saúde de um Hospital Universitário sobre o 

empoderamento do paciente para prevenir eventos adversos 

Trata-se de um estudo de caso, do tipo descritivo-analítico, com análise 

qualitativa a respeito da percepção da equipe da clínica médica (n=53) do 

HUGV/AM sobre o empoderamento do paciente na prevenção de eventos adversos 

i. Participantes 

 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Fonoaudióloga, Nutricionista, Psicóloga e os Médicos, que foram subclassificados 

de acordo com o papel desempenhado na clínica (preceptores, médicos e 

residentes), totalizando um n amostral final de 54 participantes, em virtude de que 

32 profissionais não responderam ao questionário. Notou-se que a categoria dos 

técnicos em enfermagem foi a que retornou menos respostas. Ainda assim, houve 

representantes de todas as categorias profissionais na amostra analisada. 
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Uma breve caracterização dos participantes será apresentada na Tabela 1, a 

seguir. 

 

Tabela 1. Classificação dos profissionais respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos profissionais (n=54) que responderam ao questionário apenas 01 deles 

(técnico em enfermagem) tinha graduação, sendo que todos os demais informaram 

ter nível de pós-graduação (em especial, especialização). Sobre a carga de 

trabalho, 3 dos 54 profissionais trabalham até 20 horas, 14 até 30 horas, 18 até 40 

horas e 19 deles, mais do que 40 horas, dentre os quais estão 1 enfermeiro, 2 

técnicos em enfermagem e 16 médicos residentes. Sobre o tempo de serviço dos 

profissionais, com exceção dos médicos residentes, este é de no mínimo 6 anos, 

com alguns profissionais mais antigos contratados no hospital. 

 

ii. Local 

 

Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em 

Manaus/AM. A clínica médica possui 54 leitos para internação, destes atualmente 

somente 32 ativos para internação. A média de internação diária é de 5 cinco  

pacientes-dia, nas 11 especialidades clínicas. A internação por especialidade 

atende tanto a Rede de Saúde do Estado, como o ambulatório do próprio hospital. 

O tempo médio de permanência dos pacientes na clínica médica varia entre 05 a 

10 dias, sendo que muitos pacientes são internados para investigação diagnóstica, 

Categoria 
Profissional 

Participou da 
Pesquisa 

Total da 
Clínica 

Enfermeiro 13 15 
Técnico de Enfermagem 7 35 
Fisioterapeuta 1 1 
Fonoaudiólogo 1 1 
Terapeuta Ocupacional 1 1 
Assistente Social 1 1 
Médico Preceptor 12 12 
Médico Residente 13 13 
Médico Plantonista 5 7 
Total 54 86 
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o que demanda um tempo maior de internação. Dentre as clínicas de internação do 

hospital a clínica médica é diferenciada positivamente pela cultura de notificação 

dos eventos durante a assistência, assim como pela avaliação dos produtos para 

saúde que possam vir a provocar os eventos adversos. 

 

iii. Critérios de Elegibilidade 

➢ Critérios de inclusão: atuar na Unidade da Clínica Médica do referido 

hospital e consentir a participação na pesquisa assinando o TCLE (APÊNDICE B); 

➢ Critérios de exclusão: profissionais do hospital que não atuarem na Unidade 

de Clínica Médica do HUGV/AM. 

Os profissionais que não concordassem em assinar TCLE estariam 

automaticamente excluídos da amostra. 

 

iv. Instrumentos de Coleta 

 

Questionário com 10 (dez) perguntas, sendo 5 (cinco) perguntas fechadas e 

5 (cinco) perguntas abertas encaminhado aos profissionais por meio do aplicativo 

Google Forms® para autopreenchimento (APÊNDICE C). Este instrumento foi 

previamente validado por meio de seu estudo piloto no Hospital Universitário de 

Brasília (HUB/UnB), contando com a colaboração de um colega pesquisador do 

mestrado. Foram solicitados a responder o questionário 10 profissionais de 

diferentes categorias, a saber: 2 técnicos de enfermagem, 01 enfermeira, 04 

médicos residentes de especialidades distintas, 01 terapeuta ocupacional, 01 

fisioterapeuta e 01 psicóloga, os quais levaram em média também 6 minutos para 

responder, referiram boa compreensão do material e retornaram, conforme o 

esperado, as respostas ao mesmo, validando a característica de ser um 

instrumento breves e de fácil entendimento pelos participantes. Considerado o 

instrumento calibrado, partiu-se para a coleta de dados com os profissionais do 

HUGV/AM. 
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v. Procedimentos 

 

O questionário aos profissionais foi então encaminhado via correio eletrônico 

no qual previamente estava inserido o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), como primeiro tópico da pesquisa, o que impossibilitava seguir para 

as questões da pesquisa, caso não o assinasse previamente o TCLE. Do total de 

profissionais da clínica médica (n=86), após duas rodadas de solicitação de 

preenchimento, obteve-se 53 respondentes, distribuídos entre todas as categorias 

profissionais da clínica médica do HUGV/AM. Após o encerramento da coleta de 

dados, procedeu-se à tabulação destes, já organizados em planilha Excel ® para a 

sua análise. 

 

vi. Análise dos Dados 

A avaliação dos dados baseou-se na análise descritiva, bem como na abordagem 

de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), a qual consta de algumas etapas que 

serão sucintamente descritas. 

 

1) Pré-análise: a natureza código observado foi o linguístico escrito,  

2) Exploração do material: análise por categoria, por meio da análise temática 

(elementos comuns explicitados nas respostas dos participantes); de 

desmembramento do texto em unidades; que funciona por operação de textos 

curtos, optou-se por caracterizar as palavras e/ou expressões mais frequentes 

encontradas nas respostas, 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: para a síntese das 

percepções frutos da análise de conteúdo foram realizadas a análise sistemática 

quantitativa da frequência de ocorrência de determinados temas, bem como a 

análise qualitativa pela repetição do conteúdo das respostas entre os 

participantes.  
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4) A apresentação das análises realizadas foi organizada por meio de gráficos e 

tabelas. Optou-se, neste momento, por não utilizar extratos de escrita na exibição 

dos resultados, contudo conjectura-se fazê-lo na escrita do manuscrito deste 

estudo para a publicação. 

 

4.2.6. Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital Universitário Getúlio Vargas em julho 2019, com parecer aprovado sob 

o de nº 3.702.203, registro: 88/2019 (ANEXO 3). Ressalta-se que o protocolo de 

pesquisa submetido ao CEP continha a descrição das coletas dos estudos 2 e 3. 

 

c. Método do Estudo 3 

 

Análise do número de eventos adversos antes e após implementação de 

inovação na rotina da equipe de saúde em ambiente hospitalar. 

 

Trata-se de um estudo de caso, do tipo intervenção, com cegamento, 

composto por amostra de dados (eventos adversos) que contou com análise 

quantitativa do número de EA antes e após o período de 12 meses de intervenção, 

por meio de tecnologia leve (inserção de 3 perguntas nos protocolos de segurança 

do paciente). 

 

i. Participantes 

 

A pesquisa realizou-se em banco de dados consolidados do hospital, do qual 

foram extraídos dados dos números de EA no período anterior à intervenção (antes 

de abril de 2019), durante a intervenção (abril de 2019 a abril de 2020) e após a 

intervenção. Destes eventos adversos notificados foram objeto de análise os 

seguintes tipos: EA por queda, EA por falhas na identificação, EA por falhas na 

medicação e EA devido à lesão por pressão. Os eventos por falha de adesão ao 
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protocolo de higienização das mãos não foram computados nesta análise por 

falhas de registro dos mesmos observadas na planilha de dados. Os eventos por 

falha no protocolo de cirurgia segura não foram reportados, pois eles são 

referenciados para a unidade de cirurgia do hospital. 

Assim, os profissionais e pacientes da clínica médica, neste caso, foram 

participantes “indiretos”, pois os dados do questionário em si não foram analisados 

e nenhum prontuário foi visto pela pesquisadora principal. De qualquer forma, os 

participantes não poderiam ser alertados sobre a pesquisa por meio de convite e 

TCLE, dada a natureza da pesquisa, em virtude do “cegamento” proposto à 

intervenção. Não foram analisados os prontuários dos pacientes, visto que o 

interesse das pesquisadoras era apenas o de conhecer, antes e após os 12 meses 

de intervenção, o resultado da análise estatística sobre o número de eventos 

adversos no HUGV. 

 

ii. Local 

 

Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em 

Manaus/AM, já descrito em maiores detalhes no método do Estudo 2. 

 

iii. Critérios de Elegibilidade 

 

➢ Critérios de Inclusão: dados consolidados de planilha do Setor de 

Segurança do Paciente do HUGV que abordassem o número de EA no período 

entre maio de 2018 a março de 2020. 

➢ Critérios de Exclusão: dados que não fossem sobre o número de eventos 

adversos e dados fora do período de interesse para a análise estatística. 

 

4.3.4 Instrumentos de Coleta 

4.3.4.1. Instrumento de Intervenção 

 

O instrumento de intervenção foi definido a partir da revisão de literatura, 
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leitura dos protocolos de segurança do paciente e reuniões entre a pesquisadora 

principal e a orientadora de modo a elaborar as três questões a serem inseridas 

nos protocolos de uso corrente na clínica médica (Protocolo de Risco de Queda e 

Protocolo de Risco de Lesão), ambos apresentados nos ANEXOS 5 e 6. 

As perguntas orientavam o profissional a questionar paciente e seu 

acompanhante sobre seu conhecimento a respeito de que ele poderia prevenir 

eventos adversos em sua internação no hospital e uma questão era direcionada ao 

profissional para que se respondesse para si, se, no atendimento àquele paciente, 

ele havia abordado com o mesmo o seu empoderamento para a prevenção de EA 

durante a sua internação. 

A preocupação das pesquisadoras era a de que as questões fossem de 

resposta rápida e que não alterassem a rotina assistencial quanto ao tempo para a 

coleta de tais informações e para a proposta de autorreflexão a cada atendimento 

dos pacientes internados. Assim, ainda que com algumas limitações, 

compreendeu-se que esta tecnologia leve, que envolve a busca de acolhimento e 

vínculo entre os profissionais de saúde e os sujeitos internados, seria suficiente 

para provocar mudanças na rotina da clínica médica. 

 

O instrumento de intervenção encontra-se apresentado na Figura 2, a seguir. 

Figura 2. Instrumento de Intervenção 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.3.4.2. Instrumentos de Análise dos Dados 
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Como instrumento de análise dos dados, contou-se com a planilha de dados 

Excel® e software R para as análises estatísticas. 

 

4.3.5. Procedimentos 

 

A coleta de dados foi realizada com base na inserção das três perguntas 

chaves no protocolo de prevenção do risco de lesão e queda, as quais foram 

inseridas em março de 2019. 

Ressalta-se que os profissionais não foram alertados sobre a inserção das 

perguntas em momento algum da intervenção. A coleta de dados sobre os EA no 

HUGV ocorre mensalmente e a pesquisadora não participou desta coleta. Sendo 

assim, apenas ao final do período da intervenção os dados foram solicitados ao 

Setor de Segurança do Paciente, em uma planilha já consolidada para que pudesse 

ser analisada estatisticamente. 

 

4.3.6. Análise dos Dados 

 

Realizou-se o levantamento dos eventos adversos notificados mês a mês, 

de maio de 2018 a março de 2020, sendo que que a inserção das perguntas se deu 

em março de 2019. A planilha de dados das notificações da clínica foi encaminhada 

pelo setor de segurança dos pacientes à pesquisadora, sendo então, classificados 

os eventos adversos com base nos seis protocolos de segurança do paciente 

instituídos pelo Ministério da Saúde. 

Foi aplicado, por meio do software de análise estatística R®, o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, em que se constatou que os dados não proviam de 

distribuição normal, o que serviu de embasamento para o descarte de uso de teste 

paramétrico, conforme apresentado no quadro 1. 

 

 

Quadro 1. Análise da distribuição dos dados quanto à normalidade. 
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Variáveis p-valor Decisão 

Identificação do 

paciente 

0,000  

Os dados não provêm de uma 

distribuição normal Queda < 0,000 

Lesão < 0,000 

Medicamentos 0,003 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Desta forma, foi aplicado na sequência, o teste dos postos sinalizados de 

Wilcoxon, um teste de hipóteses não paramétrico utilizado quando se deseja 

comparar duas amostras relacionadas, amostras emparelhadas ou medidas 

repetidas em uma única amostra para avaliar se os postos médios populacionais 

diferem, isto é, um teste de diferenças pareadas. Pode ser usado como uma 

alternativa ao teste t de Student para pares correspondentes ou amostras 

dependentes quando não se pode assumir que a população é normalmente 

distribuída. 

Onde: Assim tínhamos as seguintes hipóteses para testar: 

H0: |𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖| = 0 

H1: |𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖| < 0 

x1,i são os valores 

antes da intervenção. 

X2,i são os valores 

depois da intervenção. 

 

Ou seja, 

✓ Hipótese nula: A diferença entre os pares segue uma 

distribuição simétrica em torno de zero; 

 

✓ Hipótese alternativa: A diferença entre os pares não 

segue uma distribuição simétrica em torno de zero 
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4.4 Método do Estudo 4 

 

Elaboração de roteiro de vídeo como material educacional para o 

empoderamento de pacientes internados na prevenção de eventos adversos. 

 

Por tratar-se do desenvolvimento de uma ferramenta, o estudo para a elaboração 

do vídeo enquadrou-se no tipo metodológico. Para a elaboração do material 

algumas etapas foram cumpridas, a saber: 

 

a) Aspecto Pedagógico: os conteúdos foram pensados com base na vivência 

dos pacientes durante o período de internação e as notificações referentes aos 

eventos adversos ocorridos na clínica médica, utilizamos as diretrizes da Anvisa 

por meio dos protocolos de segurança do pacientes já instituídos hospital. 

 

b) Revisão da literatura sobre os temas de empoderamento do paciente 

educação em saúde, comunicação em saúde; 

 

c) Escrita de um roteiro livre e gravação de cenas do roteiro, as quais, após o 

exame de qualificação, passaram por ajustes sugeridos e um novo roteiro foi 

adequado; 

 

d) Organização do novo roteiro no template utilizado pela Secretaria de 

Educação à Distância (SEDIS/UFRN); 

 

e) Apresentação do roteiro à responsável pela produção de materiais 

educacionais; 

 

f) Na comunicação e linguagem o roteiro passará por processo de validação 

pelos pacientes e profissionais que atuam na clínica. Em seguida daremos 

prosseguimento para produção do vídeo; 
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g) Como fazer o vídeo chegar aos pacientes? Ao internar os pacientes terão 

contato com o vídeo educativos assim como seus familiares, cujo objetivo, é ter de 

pacientes ativos em seus cuidados com o apoio dos profissionais de saúde que 

atuam na clínica e reduzir o máximo os possíveis eventos adversos. Os 

profissionais também receberam o vídeo e ficará disponíveis nos corredores da 

clínica e do hospital como todo. 

 

h) Ajustes realizados após as solicitações realizadas e revisão geral do roteiro 

finalizada. 

 É importante dizer que nem todas as análises possíveis deste material foram 

realizadas (ex: análise por um grupo de juízes), contudo, considerando as 

expertises das pesquisadoras envolvidas em sua elaboração e revisão, adotou-se 

como critério de validade do roteiro a concordância sobre os julgamentos 

realizados no decorrer do processo de produção do roteiro. 

O roteiro (APÊNDICE D) aguarda sua produção e deverá ser disponibilizado como 

material educacional no AVASUS. 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

  Assim como na seção Métodos, os resultados serão apresentados de forma 

objetiva, acerca dos estudos realizados, na mesma ordem em que foram 

apresentados anteriormente.
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4.1 Resultados da Revisão Sistemática 

Figura 3. Fluxograma da busca na literatura e critérios de inclusão

LILACS 

n= 43 

PUBMED 

n= 221 

SCOPUS 

n=256 

WEB OF SCIENCE 

n=35 

COCHRANE 

n=41 

Artigos identificados nas buscas nas bases de dados 

n= 596 + 188 = 784 

Literatura Cinzenta 

OpenGrey n=14 

ProQuest n=41 

Google Scholar n=133 

Estudos incluídos na síntese 

quantitativa 

n=4 
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Registros removidos após duplicatas 

n=398 

Artigos selecionados das bases de dados 

n=6 

Artigos selecionados 

a partir das listas de 

referências 

n=04 

Atualização da busca 

fevereiro de 2020 

n=0 

Artigos de texto completo elegíveis para análise 

n= 10 

Artigos completos excluídos/razões (n=06) 

 

1- Estudos com crianças e adolescentes 

(n=0) 

2- Estudos que não relatam o 

Estudos incluídos na análise qualitativa 

n=4 

empoderamento do paciente na redução de 

EA (n=5) 

3- Pacientes não hospitalizados (n=0) 

4- Estudos que não possuíam alguma 

comparação ou controle (n=0) 

5- Resenhas, cartas, livros, resumos de 

conferências, relatos de casos, séries de 

casos, artigo de opinião, artigos técnicos e 

diretrizes (n=0) 

6- Amostra duplicada (n=1) 
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Tabela 2. Tabela de Extração de Dados  

 

 

Autor, 
Ano; País 

 
N amostral 
(gênero /%) 

Intervenção 
Grupos 
(GC/GE) 

 
 

Média de 
Idade 
± DP 

(anos) 

 
Acompanhamento 

(meses/anos) 
 

Variáveis de 
Medida 

 
Achados 

(diferença das médias [DM];  
95% Intervalo de Confiança [IC]; 

Desvio Padrão [DP]; 
p valor) 

Conclusão 
Principal 

Desenho do Estudo 

Haines 

et al 

(2006) 

Australia  

  

n = 226 
 
GC = 111 
 
GE = 115  
 

Sessões de 
educação 
um para um, 
de 15 a 35 
min no leito, 
2 vezes por 
semana com 
um 
terapeuta 
ocupacional 
 

GC =111 
(sem 
intervenção) 
 
GE = 115 
(intervenção 
um a um)  

GC = 82 

GE = 83 

T0) Linha de 

Base  

T1) 4 semanas 

ou mais 

dependendo da 

necessidade do 

paciente  

Taxa de 

quedas/100

0 pacientes-

dia 

 Quedas GC  
 
16,0 quedas / 1000 participantes-
dias 
 
Quedas GE 
 
8,2 quedas / 1000 participantes-
dias 
Teste de log-rank: p = 0,007 
 
Análise da proporção de 
quedas entre GC e GE   
 
RR (risco relativo) = 1,21 
IC 95% (0,68 a 2,14) 

Um programa individual 
de educação do 
paciente 
parece ser eficaz 
como parte de um 
múltiplo 
programa de 
prevenção de quedas 
 

Intervenção  
ensaio 
randomizado  

Haines 

et al  

(2011) 

Australia  

n = 1206 
 
(53,2% 
mulheres)  
 
2 hospitais 
australianos 

 
 

2 formas de 

educação 

multimídia 

do paciente 

em 

comparação 

com o 

cuidado 

usual para a 

prevenção 

de quedas 

GC = 381  
 

GE1= 424 

(educação 

por meio de 

folhetos) 

GE2 = 401 

(programa 

complete-

vídeo, 

folhetos e 

acompanha

x = 74 

anos  

T0) Linha de Base  

T1) Janeiro - 2008 

a Abril - 2009 

Taxa de 

quedas/

1000 

pacientes

-dia 

 Taxa de Quedas GC  
 9,27/ 1000 participantes-dias 
Quedas GE1 (geral) 

8,61/ 1000 participantes-dias 

Quedas GE2 (geral) 
7,63 / 1000 participantes-dias 
Pacientes cognitivamente 
intactos 
Quedas GE1  
8,18/1000 pacientes-dia 
Quedas GE2  
4,01/1000 pacientes-dia 
RRA (razão de risco ajustada) = 

Educação multimídia 
de pacientes com 
treinamento pelo 
profissional de saúde 
reduziu as quedas 
entre os pacientes 
com função cognitiva 
intacta  

 
 

Estudo 
randomizado (cego)  
3 grupos com 
análise de 
subgrupos  
(pacientes 
cognitivamente 
intactos distribuídos 
no GE1 e GE2) 
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mento 

professional) 

0,51 
IC 95% (0,28 -0,93)  
Quedas GC  
8,72 por 1000 pacientes-dia  
RRA = 0,43 
IC 95% (0,24-0,78) 

Hill et al 

(2015)  

Australia  

n= 3.606 
 
(8 unidades de 
reabilitação em 
hospitais) 
 
GE = Mulheres 
(62%) e 
Homens (38%)  
  
GC = Mulheres 
(61%) e 
Homens (39%)  
 

Intervenção 

Individualiza

da ao 

paciente 

com apoio 

de vídeos e 

materiais 

educacionais   

GC = 1983  
 
GE = 1623  

GE x = 
81,4 anos  
 
(DP ±9,3)  
 
GC x = 
82,1 anos  
 
(DP ±8,3) 
 

T0) Linha de 

Base para 

Controle = 

10 semanas  

T1) 10 

semanas 

para cada 

duas 

unidades até 

que todas as 

8 unidades 

tivessem 

recebido a 

intervenção 

Taxa de 

quedas/1000 

pacientes-dia 

 Quedas em geral  
 
Quedas  GE  
 
n= 196 Taxa = 7,80/1000 
pacientes-dia  
 
Quedas GC  
 
n = 380 Taxa = 13,78/1000 
pacientes-dia 
 
RTA (razão de taxa ajustada) = 
0,60  
IC 95% 0,42 - 0,94  
p = 0,003  
 
Quedas com lesão  
 
Quedas  GE  
n = 66 (2,63/1000 pacientes-dia)  

 

Quedas GC  

n=131 (4,75/1000 pacientes-dia) 

Odds ratio ajustado = 0, 65  
IC 95% (0,42–0, 88) 
p = 0,006 
Pacientes que caíram GE  
 
n= 136 (8,38%) 
 
Pacientes que caíram no GC  
 
n = 248 (12,51%) 
 

Programas 
individualizados de 
educação do 
paciente 
combinados com 
treinamento e 
feedback para a 
equipe adicionada ao 
os cuidados usuais 
reduzem as taxas de 
quedas em 
pacientes internados 

Estudo 
randomizado por 
agrupamento  
(uso de 
sequências de 
alocação 
aleatórias 
geradas por 
computador) 



 

 

                         

47 

 

 

 

 Fonte: própio autor 

 

Odds ratio ajustado= 0,55  
IC 95% (0,38 a 0,81)  
p = 0,003  
  
Tempo de internação  
GE = 11 dias [IQR 7–19]  
GC = 10 dias [IQR 6–18] 

Cuttler 
et al 
 

(2017)  

 EUA 

n=120  

(32% 

mulheres) 

Vídeos 
educacionais 
com 4 min, 
sinalização 
visual de 
prevenção de 
queda 
(Ícones) e 
alarmes de 
sensibilidade 
nas camas 
 

n=120  
 
(pacientes 
médicos-
cirúrgicos 
adultos 
internados) 
 

x 56 anos  
 
(21% 
tinham 65 
anos ou 
mais) 

T0) Linha de Base 
(Jan 2009 a Set 
2010)  
T1) Seguimento 
de 12 meses 
(Jan a Dez 2015)  

Taxa de 
quedas/
1000 
paciente
s-dia 
  
 

 RTA pós intervenção = 0,80  
IC 95% (0,66 - 0,96)  
p = 0,01 
 
(4,78 para 3,80 por 1000 TIDs - 
redução de 20% de todos os tipos 
de quedas 
durante o período de intervenção) 
 
Quedas com qualquer lesão  
 
40% de redução  
1,01 para 0,61 por 1000 TIDs  
RTA = 0,60  
IC 95% (0,38 a 0,94) 
 
Quedas com lesão grave 
  
85% de queda   
0,159 a 0,023 por 1000 PDs  
RTA= 0,15  
IC 95% (0,01 a 0,85) 
*RTA = razão de taxa de 
acidentes 

A educação do 
paciente e o uso 
contínuo de alarmes 
de saída da cama 
foram 
associados a grandes 
diminuições nas 
quedas 
 
Ensaios clínicos 
randomizados 
multicêntricos 
são necessários para 
confirmar a eficácia 
dos ícones e das 
intervenções por  
vídeo 
e alarmes de saída 

Estudo de 
intervenção não 
randomizado  
 
(análise de 
melhoria de 
desempenho com 
histórico 
como controle) 
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Figura 4. Análise do risco de viés de acordo com o protocolo ROBBINS-I (estudos não 

randomizados) 

Legenda: D1:Viés de fatores de confusão; D2: Viés na seleção dos participantes do estudo; D3: Viés na classificação das 

intervenções; D4: Viés devido a desvios das intervenções pretendidas; 

D5: Viés devido à perda de dados; D6: Viés na medição dos resultados; D7. Viés na seleção do resultado esperado. 

Julgamento: em amarelo risco moderado de viés e em verde baixo risco de viés. 

 

Fonte: Análise dos R1 e R2 (elaborada na ferramenta Robvis em https://mcguinlu.shinyapps.io/robvis/) 

 

Figura 5. Análise do Risco de Viés de acordo com a Ferramenta RoBS 2 (estudos 

randomizados). 
 

 

Legenda: D1:Viés no processo de randomização; D2: Viés devido a desvios das intervenções pretendidas; D3: Viés devido 

a resultados perdidos; D4: Viés na medida do resultado; 

D5: Viés devido à seleção de divulgação dos dados.  
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Julgamento: em amarelo risco moderado de viés (algumas preocupações) e em verde baixo risco de viés. 

Fonte: Análise dos R1 e R2 (elaborada na ferramenta Robvis em https://mcguinlu.shinyapps.io/robvis/ 

 

Sobre a análise quantitativa dos resultados da RS, houve associação (p < 0,05) em 

relação ao risco de queda dos pacientes, apresentando diminuição da estimativa de risco 

(RR = 0.72; 95% CI = 0.53 – 0.98; I2 = 92%) quando aplicado o programa educacional. 

Houve diminuição da heterogeneidade global quando as estimativas foram divididas em 

subgrupos baseado no processo de alocação utilizado no estudo, contudo parte da 

heterogeneidade permaneceu (I2 = 58%). 

 

O resultado da MetaAnálise realizada pode ser vista no gráfico de floresta, a seguir. 

 

Figura 6. Gráfico em Floresta – MetaAnálise. 

 

 

Fonte: Próprio Autor 
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4.2 Resultados do Estudo 2: Como os profissionais de um Hospital Universitário percebem o empoderamento do paciente para prevenir 

eventos adversos? 

Os resultados do estudo 2 serão exibidos por meio de quadros, tabelas e gráficos, sintetizando as análises principais realizadas. 

Tabela 3. Análise por categoria profissional e frequência de ocorrência de palavras nas questões abertas do instrumento. 

 

Categoria Profissional Participou da 
Pesquisa 

(P1) Compreensão sobre 
o que é EA 

(P3) Fatores envolvidos no 

EA 

(P5) Como 
pacientes e 
acompanhantes 
podem ajudar a 
prevenir os EA 

(P7)Como o profissional poderia 
trabalhar com o paciente para 
evitar os EA? 

Assistente Social 1 Tudo que compromete a 

segurança do paciente 

n.a. Seguindo as orientações dadas 

pelos profissionais de saúde 

Através do empoderamento do 

paciente e acompanhante. 

Enfermeiro 13 Ocorrência de evento não 
desejado que pode 
ocorrer durante algum 
tratamento. 

A falta de atenção, sobrecarga 
de trabalho e a falta de 
comprometimento do cuidado 
pelo acompanhante/ família. 

Ter atenção e seguir as 
orientações. Manter vigilância e 
pedir esclarecimentos sobre os 
procedimentos realizados no 
paciente. 

Empoderamento, melhor 
comunicação e conhecimento. 

Fisioterapeuta 1 Contratempos Instabilidade do paciente Participando ativamente dos 
cuidados 

Através do conhecimento. 

Fonoaudiólogo 1 Qualquer ocorrência 
indesejável que possa 
comprometer a segurança 
do paciente durante sua 
internação. 

n.a. Estando alerta durante a 
administração dos 
medicamentos do paciente e 
seguir as orientações da equipe 
médica e multiprofissional que 
acompanha o paciente. 

Reforçando a comunicação 
relativa à segurança do paciente 
e aos procedimentos. 
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Médico Plantonista 5 Situações não planejadas 
e danosas ao paciente 

Emergência Monitorando o paciente e 
mantendo uma boa 
comunicação com a equipe. 

Melhor comunicação entre os 
envolvidos. 

Médico Preceptor 12 São situações danosas ao 
paciente que podem ser 
evitadas 

Falta de atenção, ausência de 
protocolo ou treinamentos. 

Comunicação com a equipe, 
conhecimento e seguindo as 
orientações. 

Informação, comunicação e 
vigilância. 

Médico Residente 13 Eventos desnecessários 
que podem acarretar ou 
não um agravo a saúde do 
paciente 

Erro médico, erro de equipe 
multiprofissional e problemas 
relacionados ao processo de 
comunicação. 

Participando ativamente do 
cuidado e boa comunicação 
com a equipe. 

Informação, comunicação e 
vigilância. 

Técnico de 

Enfermagem 

7 Qualquer procedimento 
que possa pôr em risco a 
saúde ou a vida do 
paciente em um ambiente 
hospitalar. 

Falta de atenção, excesso de 
demandas e falta de 
comprometimento dos 
acompanhantes. 

Atenção durante os 
procedimentos e boa 
comunicação com a equipe. 

Melhor comunicação e atenção 
aos procedimentos realizados. 

Terapeuta Ocupacional 1 Ocorrências indesejáveis 
durante o período de 
internação que possa 
comprometer a segurança 
do paciente. 

n.a. Se manter atento e seguir as 
orientações da equipe. 

Reforçando a comunicação 
relativa à segurança do paciente 
e aos procedimentos. 

Total 54     

Fonte: Próprio Auto
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Já esteve envolvido em EA? 

Fonoaudiólogo 

Terapeuta Ocupacional 

Fisioterapeuta 

Assistente Social 

Médico Plantonista 

Médico residente 

Médico Plantonista 

Técnico ou Auxiliar de Enfermagem 

Enfermeiro 

0 2 4 6 8 10 12 

Talvez Não SIM 

 

P2. Você já esteve envolvido em uma situação de evento adverso 

 

Figura 7. Resposta sobre o envolvimento dos profissionais em EA 

 

 

 

 

  

Enfermeiro 

Técnico ou 
Auxiliar de 

Enfermagem 

Médico 

Plantonista 

Médico 

residente 

Médico 

Plantonista 

Assistente 

Social 

 

Fisioterapeuta 
Terapeuta 

Ocupacional 

 

Fonoaudiólogo 

Talvez 5 1 2 2 1     

Não 2 2 1 1 2 1  1 1 

SIM 6 4 2 10 2  1   

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

P4. Você acredita que o paciente e /ou seu acompanhante poderiam ajudar a 
evitar os eventos adversos? 
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         Figura 8. Crença dos profissionais sobre o potencial dos pacientes para  
         evitar EA 

 

 

    

 

P5. Você acredita que poderia ter o paciente e seu acompanhante como parceiros     para 
prevenir os eventos adversos?   
 
Figura 9. Crença dos profissionais sobre o potencial dos pacientes como parceiros na prevenção 
de EA. 
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Médico Médico 
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2 

0 

4. Você acredita que o paciente e /ou seu acompanhante poderiam ajudar 
a 

evitar os eventos ocorresse? 
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P8. Você tem conhecimento de quais protocolos de segurança estão instituídos neste 

hospital? Figura 10. Conhecimento dos profissionais sobre os protocolos de 

segurança do paciente. 
 

Enfermeiros Técnico de Médico Médico Médico Assistente Fisioterapeuta Terapeuta Fonoaudiólogo 
Enfermagem Plantonista preceptor Residente Social Ocupacional 

 

Sim Talvez Não 

0 

1 1 1 1 

4 
 

2 

5 6 

7 

10 
 

8 

11 12 11 

12 

14 

Você acredita que poderia ter o paciente e seu acompanhante como parceiros 

para prevenir eventos adversos? 

8. Você tem conhecimento de quais protocolos de segurança estão 
instituídos neste hospital? 

Sim Não 

12 
10 10 

10 

8 

6 6 
6 5 

4 
4 3 3 

2 
2 1 1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
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P9. Se sim, sobre quais deles você tem conhecimento? 

Tabela 4. Frequência dos protocolos mencionados pelos profissionais para a 
segurança do paciente. 
 

Observação: Protocolos Instituídos no hospital: Prevenção de Queda, Prevenção de Lesão por Pressão, Higienização das 

Mãos, Identificação do Paciente, Cirurgia Segura, Segurança dos Medicamentos. 

 

P10. Das opções a seguir, marque aquela (s) que você considera importante (s) ou não para a 

prevenção de eventos adversos durante os cuidados em saúde no hospital. 

 

Tabela 5. Frequência das ações importantes para evitar EA mencionadas pelos 

profissionais. 

 
Fonte: Próprio Auto 
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4.3 Resultados do Estudo 3:  

Análise do número de eventos adversos antes e após implementação de inovação na rotina da 

equipe de saúde em ambiente hospitalar. O gráfico abaixo descreve os eventos adversos, por 

categoria, notificados no VIGIHOSP de maio de 2018 a março de 2020. 

Figura 11. Número de EA entre maio de 2018 a maio de 2020, por categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
               Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 12. Total de EA e tendência de queda após Intervenção. 
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Próprio Autor 

1 1 1 

0 0  

2 2 2 2 

4 4  

6 

8 

9 

10 10 
10 

11 

12 

Entrada de novos 
residentes 

10 EA por medicações 
13 

14 

Total de EA no Período do 
Estudo 



 

 

                         

57 

 

 

 

O estudo buscou ainda associar os índices de eventos adversos na clínica, antes e após 

intervenção com uso de tecnologia leve; as três perguntas inseridas no Protocolo de Prevenção de 

Lesão e Queda utilizado diariamente na assistência ao paciente na clínica. As perguntas foram 

inseridas em março de 2019. 

Analisando pelo total (soma do quantitativo de todos os eventos adversos), temos p-valor de 0,35. 

Ou seja, existe diferença significativa antes e após a intervenção, evidenciando que após a 

intervenção os eventos adversos tiveram diminuição. 

 

 

Tabela 6. Análise de diferença no número de EA no pré e pós-intervenção. 

 

Variáveis p-valor Decisão 

Identificação do 

paciente 

0,006

* 

Rejeita-se hipótese 

nula. 

Queda 0,021

* 

Rejeita-se hipótese 

nula. 

Lesão 0,170 Não rejeita hipótese 

nula. 

Medicamentos 0,252 Não rejeita hipótese 

nula. 
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5. DISCUSSÃO 

 

As consequências dos eventos adversos aos usuários de serviços de saúde, bem como seus 

custos estão bem documentados na literatura (KHON et al., 2000; BUDNITZ et al., 2006; HA et al., 

2013; SINGH; MEYER; THOMAS, 2014; COUTO, 2017; ANVISA, 2020). 

Os eventos adversos (MENDES et al, 2009; ANVISA, 2015), ocorrências ocasionadas por 

uma complexidade de situações assistenciais, merecem estudados e as estratégias para seu 

combate melhor definidas por meio de evidências científicas. 

Há pelo menos uma década a mudança no paradigma quanto à assistência em saúde e a 

importância do cuidado centrado na pessoa e do empoderamento do paciente vem sendo debatida 

(OMS, 2009; SAHLSTRÖM et al., 2018; BRASIL, 2014; BRASIL,2017; SANTOS; GRILO, 2014; 

TADDEO et al., 2017; GONÇALVES; KAWAGOE, 2017; SOUSA, 2014), o que culminou, no 

Brasil, com políticas de assistência em saúde relacionadas à humanização do cuidado (OLGA, 

2010) e em relação à segurança do paciente (BRASIL,2013; BRASIL, 2014). 

A presente pesquisa, que se iniciou a partir de um diagnóstico situacional (VIGIHOSP, 

2016) e pela motivação da pesquisadora principal para a minimização de eventos adversos em 

seu ambiente de trabalho, pode contribuir, a partir de seus estudos (revisão sistemática, estudo de 

caso 1 e 2 e estudo metodológico - desenvolvimento de roteiro para vídeo educativo) com a 

identificação de evidências importantes para a prevenção de eventos adversos em ambiente 

hospitalar. 

A Revisão Sistemática de literatura com o conjunto de seus dados qualitativos e 

especialmente quantitativos, por meio da MetaAnálise, possibilitou segurança na evidência de que 

a intervenção educacional para o empoderamento do paciente, atuante como agente de seu 

autocuidado, previne eventos adversos (ANTHON et al,2003). Na pesquisa realizada, os quatro 

artigos de análise final abordaram o Evento Adverso Quedas, possivelmente por ser este o EA 

mais ocorrente nos países em desenvolvimentos dos referidos estudos (SOUSA, 2014; 

FIGUEREDO,2019). 

Sobre a análise quantitativa, observada no gráfico em floresta, as evidências apontaram de 

maneira favorável aos subgrupos analisados que participaram dos grupos experimentais dos 

estudos, ou seja, confirmou estatisticamente a efetividade da intervenção educacional, as quais 

se realizaram por meio de vídeos educativos, vídeos e panfletos e a somatória de vídeos, 
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panfletos e acompanhamento e orientação da equipe assistencial, demonstrando esta ser a 

opção mais eficaz dentre as estudadas, corroborando com a literatura que argumenta a favor de 

intervenções para a educação de pacientes internados para a redução do número de eventos 

adversos (ANTHON et al., 2003; JOHANSSON, 2003; CHU, 2008; CUMBLER et al., 2010; DAVIS 

et al., 2013;DOYLE et al., 2013; PINTO et al., 2013; NA et al., 2017; Opsahl et al., 2017). 

Sobre as variáveis de confusão neste estudo de revisão sistemática vale ressaltar que a idade dos 

pacientes pode influenciar a efetividade das intervenções educacionais propostas. Isto foi notado 

pois dos estudos incluídos na análise, Cuttler et al. (2017), demonstrou o menor tamanho de 

efeito (RR = 0.45 [0.44, 0.46]), e a sua inclusão na análise aumentou a heterogeneidade das 

estimativas agrupadas. Uma possível explicação para esta heterogeneidade entre os tamanhos 

de efeitos observados na análise, pode ser a média de idade da amostra de Cuttler et al. (2017), 

que utilizaram uma amostra com uma média de idade menor quando comparado aos demais 

estudos. 

Ainda assim, os resultados alcançados com esta RS nos trazem confiança para a 

proposição de estudos envolvendo a educação de pacientes internados e seus acompanhantes 

na prevenção dos eventos adversos em hospitais (HAINES et al., 2011, HILL, et al., 2015, 

CUTTLER, et al., 2017), ainda que se deva considerar a dinamicidade das situações de cada 

clínica médica em cada hospital, bem como as questões relacionadas à cultura, às condições 

físicas e de corpo clínico existentes, entre outras inumeráveis questões que tecem a 

complexidade da atuação dos gestores e de profissionais de saúde para atuarem na prevenção de 

todo e qualquer evento adverso (DOYLE et al, 2013). 

Esta complexidade certamente está relacionada à percepção e crenças dos profissionais 

sobre a sua atuação frente aos EA, seus conhecimentos sobre os protocolos de segurança 

estabelecidos pela instituição em que trabalha e pelas diretrizes do Ministério da Saúde, no caso 

do Brasil, sobre o que é esperado de cada profissional para a prevenção de EA, que funcionam 

como um indicador importante da qualidade da assistência prestada (SOUSA, 2014; SEALE et 

al.,2015). 

No estudo 2, observamos dados importantes que revelaram a necessidade de formação, 

especialmente dos médicos residentes e preceptores sobre os protocolos de segurança, 

conforme observado especialmente nos dados referentes às questões 9 e 10 do instrumento 

(conhecimento sobre os protocolos de segurança implementado no HUGV/AM e ações que 

podem evitar os EA). Notou-se que especialmente nestas duas categorias (n=25) há 
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desconhecimento da maior parte dos protocolos de segurança e as ações de cunho educativo 

(orientar) e especialmente nas quais o paciente é empoderado (estimular o paciente) foram 

aquelas de menor frequência relatadas pelos médicos, o que destaca a importância da formação, 

desde a graduação, para o empoderamento do paciente (WHO, 2020; OPSAHL et al., 2016). A 

categoria profissional que demonstrou melhor conhecer os protocolos foram os técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e o terapeuta ocupacional, para os quais também pode-se observar a 

maior frequência de resposta sobre comportamentos de empoderamento do paciente, marcando 

em todas as opções sobre orientar, estimular ações do paciente/acompanhante. Tais dados 

geram ainda mais discussões acerca da formação dos cursos nas áreas da saúde e a relevância 

da educação permanente em saúde para os profissionais da saúde (CUMBER et al., 2010; PINTO 

et al.,2013; NOBREGA, 2016; TOBIANO et al., 2019). 

Em relação ao envolvimento dos profissionais em eventos adversos, tivemos um número 

expressivo, 24 (vinte e quatro) profissionais de um total de 53 (cinquenta e três). Das nove 

categorias, seis já estiveram envolvidas em EA; mais de 50% dos técnicos de enfermagem, e dos 

13 (treze) médicos residentes, 10 (dez) afirmam o envolvimento em EA, o que corresponde a 

76,92%, o que também foi apontado pela análise dos dados do estudo 3, em que no mês de 

março de 2020, quando do ingresso dos residentes na clínica médica, houve um pico de 10 EA 

devido à falha na prescrição médica (Figura 12), o que reforça a necessidade de formação 

continuada e específica aos profissionais de saúde, por meio de recursos como por exemplo, o 

curso de Segurança do Paciente do AVASUS, o que valida ainda mais a proposta do estudo 4, no 

sentido de agregar a formação sobre o empoderamento do paciente à educação sobre a 

segurança do paciente já ofertada. 

Assim, a formação dos profissionais de saúde por meio da educação à distância, (BRASIL, 

2004; AMORIM, 2012; MACEDO, 2015) com o emprego de ferramentas como o AVASUS 

(MARTINS; TIZIOTTO; CAZARINI, 2016; NOBREGA, 2016) para o empoderamento do paciente 

é, pois, pertinente e viável (TOBIANO et al., 2019). 

Especificamente sobre a percepção do que é um EA, a maior frequência de palavras 

usadas para definir os eventos foram: danos, incidentes, complicações, ocorrência indesejável, 

eventos indesejáveis, complicações indesejáveis e eventos inesperados, os quais não estão 

relacionados à enfermidade do paciente, como apontado, por exemplo, por um técnico de 

enfermagem quando escreveu:  

“não faz parte da evolução da doença” e por um médico preceptor “falhas durante a assistência”, 
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sendo a maior parte destas definições, representativas das definições oficiais (MENDES et al., 

2009; ANVISA, 2015), o que nos faz inferir que há o conhecimento, por parte dos profissionais 

respondentes, sobre o que é um evento adverso. 

Nas questões que abordam a participação do paciente na prevenção dos EA, uma destaca o 

paciente como protagonista, proativo, pois a pergunta faz inferência a se o profissional acredita 

que o paciente possa prevenir eventos adversos, sendo que 71,69% dos profissionais afirmaram 

que sim. No entanto, quando se faz a mesma pergunta colocando o paciente como coadjuvante 

da equipe assistência na prevenção dos EA, 94,33% afirmaram que sim.  Foi observado ainda na 

análise que entre os respondentes, a maior diferença na resposta a esta pergunta foi na 

categoria dos médicos preceptores e residentes em relação aos demais profissionais, o que 

também pode indicar a necessidade de formação específica sobre o papel do sujeito em seu 

cuidado. 

Há a necessidade de realização de pesquisas nacionais para a identificação de outras 

intervenções favoráveis à redução dos eventos adversos. No HUGV, observou- se, a partir do 

estudo 3, em especial, a necessidade do trabalho com o protocolo de segurança do paciente 

sobre os medicamentos, dado que este foi o principal motivo de notificação de EA na clínica 

médica, antes e ainda durante o período de estudo. Um cuidado especial deve ser adotado para 

este protocolo de segurança, especialmente quando da entrada de novos colaboradores, como o 

caso do ingresso dos residentes na clínica médica, com uma subida abrupta das notificações de 

EA por medicamentos. Assim como este protocolo, o protocolo de lesão por pressão não 

apresentou queda relacionada à intervenção proposta, também devendo ser motivo de 

intervenções junto à equipe assistencial e pacientes e seus acompanhantes para minimizar este 

dano.  

Assim, notou-se, a partir dos estudos realizados no HUGV que a cultura de prevenção aos 

EA e em especial, de empoderamento do paciente ainda merece ser fortalecida na instituição. 

Destaca-se que o contínuo acompanhamento da equipe e treinamento em serviço é recomendado 

pela literatura (JOHANSSON, et al., 2003; CHU et al., 2008). 

Quanto à intervenção por meio de tecnologia leve, ela se mostrou efetiva na redução de 

EA que são notadamente mais “visíveis” tanto pela equipe como pelos pacientes, ou seja, 

identificação do paciente e queda, de modo que as perguntas simples lançadas nos formulários de 

segurança do paciente possivelmente fomentaram a maior atenção de profissionais, pacientes e 

acompanhantes para estes cuidados. Em relação aos demais protocolos de segurança 
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estudados, a saber, a lesão por pressão e EA por medicamentos, ambos não foram reduzidos e 

ainda, foi observado pico de EA relacionados à medicação. Uma hipótese é a de que estes dois 

tipos de eventos são mais complexos em si e envolvem mais atores em diferentes momentos em 

que o erro pode acontecer. Assim, é possível que a prevenção destes tipos de EA demande das 

equipes de saúde e gestores, tomadores de decisão, ações específicas que devem ser 

precedidas pelo estudo das causas de acontecimentos desses eventos. O maior índice de EA no 

HUGV é aquele relacionado às medicações, o que também ocorre em todo o país, quando 

olhamos o relatório 2019-2020 (SEGURANÇA DO PACIENTE, 2020). 

Dentre as limitações deste estudo estão a impossibilidade de ter testado, como outra 

intervenção proposta no projeto de pesquisa, o material educacional com os pacientes internados 

no HUGV; no entanto, devido à pandemia do Coronavírus, foi impossibilitada a coleta de dados 

na Clínica Médica. 

A continuidade desta série de estudos será proposta no HUGV como forma de instituir a 

forte cultura de prevenção aos EA, uma meta a ser alcançada mesmo em países desenvolvidos, 

destacando-se também o custo não apenas humano, mas financeiro às instituições 

(COUTO,2017) e governos que nem sempre observam que o investimento nos recursos 

humanos, inclusive à educação do paciente internado, pode gerar benefícios às diferentes esferas 

institucionais. 

Desta forma, a realização de estudos longitudinais nacionais, incluindo os de custo-efetividade, 

com a adoção de intervenções combinadas para a conscientização de equipes de saúde, 

pacientes e seus acompanhantes sobre o seu papel na prevenção de eventos adversos é 

desejável. 

 

6. CONCLUSÃO 

❒ A intervenção educacional para o empoderamento do paciente previne eventos adversos no 

ambiente hospitalar; 

 

❒ Existem evidências científicas de que o empoderamento do paciente por meio de vídeos e 

intervenções educativas previne quedas. 

 

❒ A percepção dos profissionais do HUGV/AM é a de que os pacientes e acompanhantes 

podem atuar como parceiros da equipe assistencial na prevenção de eventos adversos, no 
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entanto, há a necessidade de sistematizar trabalhos sobre o conhecimento de todos os 

protocolos de segurança, bem como no cuidado centrado na pessoa; 

 

❒ A intervenção por meio de tecnologia leve reduziu os eventos adversos de identificação do 

paciente e quedas no HUGV; 

 

❒ Sendo assim, é válido que o roteiro do vídeo elaborado neste estudo seja produzido como 

material educacional disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de 

Saúde – AVASUS. 
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               ANEXO 1 – Protocolo da Revisão Sistemática 
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ANEXO 2 - Buscas nas Bases de Dados 

Database Search (December 06th 2019) 

Cochrane "Inpatients" OR Inpatient in Title Abstract Keyword AND "Health Education" OR “Community 

Health Education” OR “Health Campaign” OR “Health Campaigns” OR “Health Promotions” OR 

“Promotion of Health” OR “Promotional Item” OR “Promotional Items” OR “Wellness Program” OR 

“Wellness Programs” OR "Patient Education as Topic" OR “Patient Education” OR “Education of 

Patients” in Title Abstract Keyword AND "Patient Participation" OR “Patient Involvement” OR 

“Patient Empowerment” OR “Patient Participation Rates” OR “Patient Participation Rate” OR 

“Patient Activation” OR “Patient Engagement” OR "Patient Safety" OR “Patient Safeties” OR 

“adverse events” in Title Abstract Keyword - in Trials (Word variations 

have been searched) 

LILACS “inpatients” OR “hospitalización” OR “internación hospitalaria” OR “internados” AND "Health 

Education" OR “educación en salud” OR “educação em saúde” AND "Patient Participation" OR 

“participation del paciente” OR “participação do paciente” OR “adverse events” OR “efeitos 

adversos” AND ( db:("LILACS")) 

PubMed (((("Inpatients" OR Inpatient))) AND (("Health Education"[Mesh] OR "Community Health 

Education" OR "Health Campaign" OR "Health Campaigns" OR "Health Promotions" OR 

"Promotion of Health" OR "Promotional Item" OR "Promotional Items" OR "Wellness Program" OR 

"Wellness Programs" OR "Patient Education as Topic"[Mesh] OR "Patient Education" OR 

"Education of Patients"))) AND (("Patient Participation"[Mesh] OR "Patient Involvement" OR 

"Patient Empowerment" OR "Patient Participation Rates" OR "Patient Participation Rate" OR 

"Patient Activation" OR "Patient Engagement" OR "Patient Safety"[Mesh] OR "Patient Safeties" OR 
"adverse events”) 

Scopus TITLE-ABS-KEY("Inpatients"OR Inpatient AND "Health Education" OR “Community Health 

Education” OR “Health Campaign” OR “Health Campaigns” OR “Health Promotions” OR 

“Promotion of Health” OR “Promotional Item” OR “Promotional Items” OR “Wellness Program” OR 

“Wellness Programs” OR "Patient Education as Topic" OR “Patient Education” OR “Education of 

Patients” AND "Patient Participation" OR “Patient Involvement” OR “Patient Empowerment” OR 

“Patient Participation Rates” OR “Patient Participation Rate” OR “Patient Activation” OR “Patient 

Engagement” OR "Patient Safety" OR “Patient Safeties” OR “adverse 

events”) 

Web of 

Science 

TOPICO:  ("Inpatients"OR  Inpatient)  AND  TOPICO:  ("Health  Education"  OR   “Community 

Health Education” OR “Health Campaign” OR “Health Campaigns” OR “Health Promotions” OR 

“Promotion of Health” OR “Promotional Item” OR “Promotional Items” OR “Wellness Program” OR 

“Wellness Programs” OR "Patient Education as Topic" OR “Patient Education” OR “Education of 

Patients”) AND TOPICO: ("Patient Participation" OR “Patient Involvement” OR “Patient 

Empowerment” OR “Patient Participation Rates” OR “Patient Participation Rate” OR “Patient 

Activation” OR “Patient Engagement” OR "Patient Safety" OR 

“Patient Safeties” OR “adverse events”) 

Google Scholar "Inpatients" AND "Health Education" AND "Patient Participation" OR “adverse events” filetype:pdf 

Open Grey "Inpatients" AND "Health Education" AND "Patient Participation" OR “ adverse events ”doctype:(U - 

Thesis) 

Pro Quest "Inpatients" AND "Health Education" AND "Patient Participation" OR “ adverse events ”doctype:(U - 
Thesis) 
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ANEXO 3 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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 ANEXO 4 - Avaliação do risco de lesão de pele 

 

 

 

Avaliação 
Recomendações 

Lesão de 

Pele 

Percepção sensorial 

1. Totalmente limitado 

2. Muito limitado 

3. Levemente limitado 

4. Nenhuma limitação 

Umidade 

1. Completament 
e molhada 

2. Muito molhada 

3. Ocasionalment 
e molhada 

4. Raramente 
molhada 

Atividade 

1. Acamado 

2. Confinado à cadeira 

3. Anda 
ocasionalmente 

4. Anda 
frequentemente 

● Realizar mudança de decúbito; 

● Manter pele seca, hidratada e limpa; 

● Proteger proeminências ósseas com dispositivos individuais; 

● Utilizar coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30°; 

● Utilizar superfícies de redistribuição de pressão, supervisionando sua eficácia (colchões caixa de ovo, pneumático ou viscoelástico); 

● Evitar fricção e cisalhamento; 

● Otimizar mobilização – Fisioterapeuta/ Terapeuta Ocupacional; 

● Otimizar a nutrição (nutricionista / fonoaudióloga); 

● Observar presença de dor. 

*Consultar o manual de prevenção de lesão por pressão para outras recomendações. 

Mobilidade 

1. Totalmente imóvel 

2. Bastante limitado 

3. Levemente limitado 

4. Não apresenta 
limitações 

Nutrição 

1. Muito pobre 

2. Provavelmente 
inadequado 

3. Adequado 

4. Excelente 

Fricção e 

cisalhamento 

1. Problema 

2. Problema em 
potencial 

3. Nenhum problema 

Resultado 

Score de 

Braden: 

Sr (a) ENFERMEIRO (A) PERGUNTE AO PACIENTE: 

O (A) Senhor (a) sabe que pode ajudar a evitar erros no seu tratamento 

hospitalar? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

Sr (a) ENFERMEIRO (A) PERGUNTE AO ACOMPANHANTE: 

O Sr (a) sabe que pode ajudar a evitar erros no tratamento hospitalar da pessoa que está acompanhando? 

SIM ( ) NÂO ( ) 

Data da 1ª avaliação: / / Enfermeiro (a) / COREN: 

Resultado Score de Braden: Reavaliação: Resultado Score de Braden: Reavaliação: 

  

Data: / / Enf. / COREN: Data: / / Enf. / COREN: 

Resultado Score de Braden: Reavaliação: Resultado Score de Braden: Reavaliação: 

  

 

Data: / / Enf. / COREN: 

 

Data: / / Enf. / COREN: 

Sr (a) ENFERMEIRO (A) PENSE SOBRE SUA ATUAÇÃO E RESPONDA: 

Você orientou o paciente ou o acompanhante sobre o papel deles na prevenção de Eventos Adversos? SIM ( ) NÃO ( ) 
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ANEXO 5 - Avaliação do risco de queda 

Prontuário: Data de internação: Clínica:

 Leito: Paciente:  

 Idade: 

Avaliação Recomendações para Prevenção 

Fatores de risco  Risco de queda? ( ) Não ( ) Sim 

( ) Jejum maior que 12 horas. 

( ) Alteração do nível de consciência (agitação, confusão, sonolência, etc.). 

( ) Déficit sensorial: visão e audição. 

( ) Déficit motor ou alteração do equilíbrio. 

( ) Uso de medicamentos diuréticos, sedativos, hipotensores, antidepressivos, 

hipoglicemiantes, neurolépticos, benzodiapínicos, etc). 

( ) Hipotensão postural/síncope. 

( ) História prévia de queda. 

( ) Urgências intestinais e urinárias. 

( ) Condição de saúde ou clínica específica, qual:    

( ) > 65 anos. 

( ) Obesidade mórbida. 

( ) Realizou procedimento invasivo na clínica em menos de 12 horas. 

Sr (a) ENFERMEIRO (A) PERGUNTE AO PACIENTE: 

O (A) Senhor (a) sabe que pode ajudar a evitar erros no seu tratamento hospitalar? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

• Manter grades do leito elevadas e cama em posição baixa; 

• Orientarpacienteeacompanhanteparasolicitaraenfermagemparasaídadoleitooupoltronaacadaplantão; 

• Orientar novos acompanhantes, sobre os cuidados para prevenir queda; 

• Adequar horário dosmedicamentos; 

• Avaliar e orientar o uso decalçados adequados; 

• Disponibilizar equipamento de auxílio à marcha, quando necessário; 

• Manter ao alcance os pertences e objetos mais utilizados (coletor de urina, óculos, entre outros); 

• Manter o ambiente limpo, seco, iluminado e organizado, com a área de circulação livre de móveis, fios e utensílios; 

• Orientar localização de banheiros e funcionamento de móveis e equipamentos; 

• Solicitar ajuda para o deslocamento ou mobilização do paciente, quando necessário. 

 

 

Sr (a) ENFERMEIRO (A) PERGUNTE AO ACOMPANHANTE: 

O Sr (a) sabe que pode ajudar a evitar erros no tratamento hospitalar da pessoa que está acompanhando? 

SIM ( ) NÂO ( ) 

Q
u
ed

a 
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Apêndice A. Análise dos estudos randomizados por meio da ferramenta RoBS2. 

 

Domínios 

(questões 

norteadora

s) 

Julgamento Observações 

Haines 

et al, 2006 

Haines et 

al, 2011 

Hill et al, 

2015 

Haines 

et al, 2006 

Haines et al, 2011 Hill et al, 2015 

D1. Processo de Randomização 

1.1 Alocação PS S S Um subgrupo Uma sequência 8 semanas 

Randômica dos    de 226 de alocação antes do início 

participantes    participantes aleatória gerada do estudo, 

    de um grupo por computador TPH (que não 

    maior de um (sem blocos era associado 

    ensaio clínico permutados) foi ao 

    randomizado desenvolvida 
pelo 

recrutamento 

    (n = 626) investigador ou coleta de 

    foram principal 
(T.P.H.), 

dados, ou em 

    incluídos. e os números contato com 

     alocados as unidades) 

     aleatoriamente atribuiu 

     foram colocados aleatoriament

e 

     em envelopes as oito 

     opacos, unidades, 

pelo 

     numerados uso de uma 

     consecutivament
e 

sequência de 

     por 2 alocação 

     investigadores aleatória 

     (T.P.H. e gerada por 

     S.M.). Os computador. 

     envelopes de TPH 

     randomização comunicou os 
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     foram mantidos detalhes da 

     no escritório de alocação ao 

     pesquisa investigador- 

     trancado em 
cada 

chefe (AMH), 

     local e 1 
envelope 

que informou 

     foi aberto para os gestores 

     cada participante das unidades 

     na ordem de em meados 
de 

     recrutamento na dezembro de 

     conclusão da 2012; a 
equipe 

     avaliação inicial da enfermaria 

     pelos do hospital foi 

     profissionais de informada no 

     saúde treinados início da 

     intervenção 

em cada local 

(A.- 

M.H. e S.M.), 

que 

desconheciam 

o resultado do 

participante da 

avaliação inicial. 

Os profissionais 

de saúde 

treinados 

forneceram a 

intervenção 

apenas com 

materiais ou o 

programa 

completo aos 

participantes, 

seguindo esta 

sequência de 

alocação 

aleatória. 

pesquisa. 
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1.2 Alocação 

em segredo 

até iniciar a 

intervenção 

PS S S - - - 

1.3 A linha de 

base entre os 

grupos sugere 

algum 

problema com 

a 

randomização? 

N N N Os grupos 

(controle e 

intervenção

) eram 

semelhante

s 

Os grupos 

(controle e 

intervenção) 

eram 

semelhantes 

Os grupos 

(controle e 

intervenção

) eram 

semelhante

s 

D1. Risco de 

Viés 

Baix

o 

Baix

o 

Baixo    

D2. Desvios da Intervenção 

2.1 Os 

participantes 

estavam 

cientes de sua 

intervenção 

designada 

durante o 

ensaio? 

PS PS PS Por se tratar 

de estudo de 

intervenção 

educacional 

provavelment

e os 

participantes 

do GE 

sabiam que 

estavam 

participando 

de uma 

intervenção 

ao aceitarem 

participar da 

pesquisa 

Por se tratar de 

estudo de 

intervenção 

educacional 

provavelmente 

os participantes 

do GE sabiam 

que estavam 

participando de 

uma 

intervenção ao 

aceitarem 

participar da 

pesquisa 

Por se tratar 

de estudo de 

intervenção 

educacional 

provavelment

e os 

participantes 

do GE 

sabiam que 

estavam 

participando 

de uma 

intervenção 

ao 

Aceitarem 

participar da 

pesquisa 
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2.2 Os 
cuidadores ou 
pessoas que 
estavam 
realizando a 
intervenção 
estavam 
cientes da 
intervenção 
designada aos 
participantes 
durante 
o 
ensaio? 

S PS PS O terapeuta 

ocupacional 

que realizou 

a pesquisa 

era 

colaborador 

do hospital 

Os 

pesquisadores 

que estavam 

treinados para 

realizar a 

intervenção 

Os 

pesquisadore

s que 

estavam 

treinados 

para realizar 

a intervenção 

2.3 Se Y / PY / 
NI 

S N N O programa 
foi 
inicialmente 
planejado 
para ter 
inclusive de 
sessões de 
discussão 
em grupo 
facilitadas 
pelo 
terapeuta 
ocupacional; 
No entanto, 
tornou-se 
evidente no 
o início 
deste estudo 
que 
raramente 
haveria 
participantes 
suficientes 
no estudo ao 
mesmo 
tempo no 
processo 

educacional 
para 
viabilizar 
este tipo de 
intervenção. 

- - 

para 2.1 ou 2.2:      

Houve desvios      

da intervenção      

pretendida que      

surgiram devido      

ao contexto do      

ensaio?      
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2.4 Se Y / PY 
para 2.3: 
Esses desvios 
provavelment
e afetaram o 
resultado? 

PN NA NA - - - 

2,5. Se Y / PY / 
NI para 2.4: 
Esses desvios 
da intervenção 
pretendida 
foram 
equilibrados 
entre os 
grupos? 

NA NA NA - - - 

2.6 Foi usada 

uma análise 

apropriada 

para estimar o 

efeito da 

designação 

para 

intervenção? 

NI PS NI - - - 

2.7 Se N / PN / 
NI para 2.6: 
Havia potencial 
para um 
impacto 
substancial (no 
resultado) da 
falha em 
analisar os 
participantes 
no grupo para 
o qual foram 
randomizados
? 

PN NA PN - - - 

2.6 Foi usada 
uma análise 
apropriada 
para estimar o 
efeito da 
designação 
para 
intervenção? 

NI PS NI - - - 
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D2. Desvios 

da 

Intervenção 

Algumas 

preocupaçõe

s 

Baix

o 

Baixo    

D3. Perda de resultados 

3.1 Os dados 

para este 

resultado 

estavam 

disponíveis 

para todos ou 

quase todos 

os 

participantes 

randomizados? 

Y Y Y    

3.2 Se N / PN / 
NI para 3.1: Há 
evidência de 
que o resultado 
não foi 
enviesado por 
dados de 
desfecho 
ausentes? 

NA NA NA    

3.3 Se N / PN 
para 3.2: A 
falta no 
resultado 
pode 
depender de 
seu valor 
verdadeiro? 

NA NA NA    

3.4 Se Y / PY / 
NI para 3.3: É 
provável que a 
falta no 
resultado 

NA NA NA    
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dependesse de 
seu valor 
verdadeiro? 

      

D3. Perda de 
resultados 

Baix

o 

Baix

o 

Baix

o 

   

D4. Medidas de Resultados 

4.1 O método de 
medição do 
resultado foi 
inapropriado? 

N N N - - - 

4.2 A medida ou 
averiguação do 
resultado pode 
ter diferido entre 
os grupos de 
intervenção? 

N N N - - - 

4.3 Se N / PN / 
NI a 4.1 e 4.2: Os 
avaliadores dos 
resultados 
estavam cientes 
da intervenção 
recebida pelos 
participantes do 
estudo? 

PS PN N - - - 

4.4 Se Y / PY / NI 
para 4.3: A 
avaliação do 
resultado pode 
ter sido 
influenciada pelo 
conhecimento da 
intervenção 
recebida? 

PN PN N - - - 

D4. Medidas de 
Resultados 

Baix

o 

Baix

o 

Baix

o 

   

 
D5. Seleção dos Resultados Reportados 
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5.1 
Os dados que 

produziram este 

resultado foram 

analisados de 

acordo com um 

plano de análise 

pré-especificado 

que foi finalizado 

antes que os 

dados não 
cegos do 
resultado 
estivessem 
disponíveis 
para 
análise? 

PS PS PS - - - 

5.2 ... 
múltiplas 
medições de 
resultados 
elegíveis (por 
exemplo, 
escalas, 
definições, 
momentos) 
dentro do 
domínio de 
resultados? 

PN PN PN - - - 

5.3. Múltiplas 
análises 
elegíveis para 
os dados? 

PN PN PN - - - 

D5. Seleção dos 
Resultado
s 
Reportado
s 

Baixo Baix
o 

Baixo - - - 

Julgamento 

do Risco de 

Viés 

Algumas 

preocupaçõe

s 

Baix
o 

Baixo - - - 
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         Apêndice B. Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Profissionais) 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar do estudo de mestrado profissional em Gestão e 

Inovação em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN em parceria 

com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, que tem como título: 

Impacto do Empoderamento do Paciente e acompanhantes na redução dos eventos 

adversos em um Hospital de Universitário na Cidade de Manaus, AM. Este estudo 

tem por objetivo: avaliar o impacto da atuação do paciente e do acompanhante como 

participantes no cuidado durante a sua hospitalização, atuando como barreira para 

possíveis erros que possam acontecer. Você é convidado (a) a participar por estar dentro 

dos critérios de inclusão: profissionais e residentes que realizam assistência direta ao 

paciente internados na unidade de clínica médica e concorde em assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Não poderão participar desta pesquisa (critérios de 

exclusão) profissionais e residentes que estejam de férias, que não sejam fixos da clínica 

ou que não concorde em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Método: 

será utilizado um questionário para avaliar a sua percepção em relação ao 

empoderamento do paciente atuando como barreira na prevenção de eventos adversos; 

ele contém 10 (dez) perguntas abertas e fechadas, com aplicação de 10 (dez) minutos. 

Você também será convidado, junto aos seus pares profissionais, a participar de uma 

reunião de aproximadamente 1 (uma) hora, em dia e horário acordados com todos (grupo 

focal). Nesta oportunidade conversaremos, por meio de perguntas norteadoras e de 

exemplos dos 7 (sete) protocolos de segurança do paciente, sobre como sua categoria 

profissional percebe o empoderamento do paciente na prevenção de eventos adversos na 

assistência hospitalar. O ambiente desta reunião será reservado e não estarão presentes 

profissionais de outras categorias e/ou de maior hierarquia, de modo a minimizar 

eventuais constrangimentos durante as falas dos integrantes do grupo. A qualquer 

momento, você estará livre para deixar a sala ou não se pronunciar sobre determinada 

pergunta realizada ao grupo. A reunião será gravada em áudio para a transcrição dos 

dados e análise qualitativa dos mesmos e o sigilo sobre seu nome será mantido. Como 
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benefícios da pesquisa você participara de um grupo focal, cujo objetivo será um trabalho 

multidisciplinar a partir de 7 situações problemas relacionados aos 7 protocolos de 

segurança do paciente na UCM, a partir de eventos ocorridos, onde traçaremos medidas 

preventivas juntamente com paciente e acompanhantes de maneira que eles sejam 

evitados. Os riscos pela sua participação nesta pesquisa são mínimos, e envolvem a 

possibilidade de algum constrangimento no preenchimento do questionário. Caso ocorra, 

a atividade será finalizada imediatamente e será viabilizado suporte psicossocial. Assim, a 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sobre o 

caráter confidencial do registro, o seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma lhe identificar, será mantido em sigilo e os dados da pesquisa 

poderão ser consultados pelo Comitê de Ética do Hospital do Hospital Universitário Getúlio 

Vargas e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome nunca será revelado mesmo 

que a equipe de pesquisa precise usar as informações da entrevista feita com você para 

divulgar os dados de forma científica ou educacional, o que será feito independentemente 

dos resultados obtidos. Será garantido o livre acesso a todas as informações e 

esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu 

queira saber antes, durante e depois da sua participação. Sobre os custos 

(ressarcimento e indenização), caso exista algum custo para você comprovadamente 

resultante de sua participação nesta pesquisa você será ressarcido pela pesquisadora 

responsável. Não haverá qualquer forma de pagamento para o participante por colaborar 

com este estudo 
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Declaração 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável da 

pesquisa. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, 

e que concordo em participar. 

Nome do(a) profissional: 

 

Assinatura do(a) profissional: 

 

Nome pesquisador(a): ______________________________________ 
  
Assinatura pesquisador(a):   
Categoria 

Profissional do participante:___________________________________ 

 

Garantia de Esclarecimentos nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer 

momento do estudo. Neste caso, por favor, ligue para a enfermeira Valdelanda de 

Paula Alves no telefone 

(92) 99503-8067. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante 

do estudo clínico, também pode contar com uma terceira pessoa imparcial, a(o) 

Coordenador(a) do Comitê de Ética do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Dr.(a) 

Deborah Laredo Jezini e Dr. Plínio José Cavalcante Monteiro Rua Tomás de Vila Nova, 

nº 4, Praça 14 de Janeiro nº 04, telefone (92) 3305- 4707. 

 

 

Manaus,  dede ______________2019

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Apêndice C. Questionário para os Profissionais 

 

Questionário para os Profissionais 

Título da Pesquisa: Impacto do empoderamento do paciente e do acompanhante na redução dos 

eventos adversos em um Hospital de Universitário. 

 

Dados Gerais do Profissional 

 

Categoria profissional: ( ) técnico ou auxiliar de enfermagem ( ) enfermeiro ( ) médico residente ( 

) médico  clínico  geral  ( )  médico  especialista.  Qual especialidade?  ( ) 

nutricionista ( ) fonoaudiólogo ( ) fisioterapeuta ( ) Outro 

Especificar: 

 

Horas  de  trabalho semanal: ()  até 20h ( )  até 30h ( )  até 40h  ( ) mais que 40h ( ) Outro 
Especificar:  

Formação complementar: ( ) aprimoramento ( ) especialização ( ) mestrado ( ) doutorado ( ) 

Outro Especificar:   

 

Perguntas 

1. O que você entende por eventos adversos? 

 

2. Você já esteve envolvido em uma situação de evento adverso? ( ) sim ( ) não 
 

 
3. Se sim, qual o fator ou os fatores que você avalia que cooperaram para que este evento 

adverso ocorresse 
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4. Você acredita que o paciente e/ou seu acompanhante poderiam ajudar a evitar os eventos 
adversos? 

    ( ) sim ( ) não 

5. Se sim, como eles poderiam ajudar? 

 

6. Você acredita que poderia ter o paciente e seu acompanhante como seus parceiros  
            para prevenir eventos adversos? ( ) sim ( ) não 
 

7. Se sim, como poderia fazer isto? 

_________________________________________________________________________ 

8. Você tem conhecimento de quais os protocolos de segurança estão instituídos neste hospital? 
 
( ) sim ( ) não 
 

9. Se sim, sobre quais deles você tem conhecimento? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

10. Das opções a seguir, marque aquela (s) que você considera importante (s) e aquelas que 

não são importantes para a prevenção de eventos adversos durante os cuidados em saúde 

no hospital.
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Importante para evitar eventos adversos Não é importante para evitar eventos adversos 

( ) O paciente deve usar a pulseira de 

identificação todo o período de internação 

( ) A pulseira deve conter dados de identificação, 

informações sobre alergias e a idade do paciente 

( ) A pulseira deve ser checada por cada 

profissional que atende o paciente 

( ) Estimular o paciente a perguntar sobre as 

medicações administradas 

( ) Orientar paciente e acompanhante sobre a 

administração de medicamentos, incluindo 

informações sobre a prescrição, horários e 

possíveis efeitos colaterais 

( ) Questionar o paciente se este possui alergia à 

algum tipo de medicação 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante sobre 

o risco de queda 

( ) Estimular que o próprio paciente possa reduzir 

o risco de queda durante a internação 

( ) Orientar o paciente a realizar a mudança de 

decúbito 

( ) Avaliar as regiões com maior risco de 

desenvolvimento de lesão por pressão 

( ) Orientar o acompanhante a ajudar na mudança 

de decúbito 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante a 

cobrar a higienização das mãos de toda pessoa 

que vier tratá-lo 

( ) Fazer a higiene das mãos a cada assistência 

prestada ao paciente 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante sobre 

o risco de infecção hospitalar 

( ) Em procedimentos invasivos como acesso 

venoso periférico ou central, passagem de sonda, 

orientar o paciente a esclarecer as suas dúvidas 

quanto a tais procedimentos após sua explicação 

detalhada ( ) Orientar quanto ao uso de 

antibióticos ( ) Ter escuta ativa do paciente e de 

seu acompanhante, sanando as dúvidas deles 

( ) O paciente deve usar a pulseira de identificação todo 

o período de internação 

( ) A pulseira deve conter dados de identificação, 

informações sobre alergias e a idade do paciente 

( ) A pulseira deve ser checada por cada profissional que 

atende o paciente 

( ) Estimular o paciente a perguntar sobre as medicações 

administradas 

( ) Orientar paciente e acompanhante sobre a 

administração de medicamentos, incluindo informações 

sobre a prescrição, horários e possíveis efeitos colaterais 

( ) Questionar o paciente se este possui alergia à algum 

tipo de medicação 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante sobre o risco 

de queda 

( ) Estimular que o próprio paciente possa reduzir o risco 

de queda durante a internação 

(  ) Orientar o paciente a realizar a mudança de decúbito 

( ) Avaliar as regiões com maior risco de desenvolvimento 

de lesão por pressão 

( ) Orientar o acompanhante a ajudar na mudança de 

decúbito 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante a cobrar a 

higienização das mãos de toda pessoa que vier tratá-lo 

( ) Fazer a higiene das mãos a cada assistência prestada 

ao paciente 

( ) Orientar o paciente e seu acompanhante sobre o risco 

de infecção hospitalar 

( ) Em procedimentos invasivos como acesso venoso 

periférico ou central, passagem de sonda, orientar o 

paciente a esclarecer as suas dúvidas quanto a tais 

procedimentos após sua explicação detalhada 

( ) Orientar quanto ao uso de antibióticos 

( ) Ter escuta ativa do paciente e de seu acompanhante, 

sanando as dúvidas deles 
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Apêndice D. Roteiro do Vídeo Piloto 

AVASUS | LAIS | 2020.1 

TEMPLATE PARA VÍDEO 

ROTEIRO DE VÍDEO 

ÁREA: Enfermagem 

MÓDULO: Segurança do Paciente – Atuação do paciente na prevenção dos eventos adversos no ambiente hospitalar 

com base nos protocolos de segurança do paciente do MS 

CONTEUDISTAS: Valdelanda de Paula Alves 

TÍTULO DO ROTEIRO: Situação Problema; Unidade 1 - Aula 1 - Entendendo o papel do paciente 

empoderamento na Prevenção de Eventos Adversos; com base nos protocolos de segurança do paciente. 

CONTEÚDOS TRATADOS: 

- Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de 

segurança do paciente - Identificação do Paciente; 

-Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de 

segurança do paciente - Prevenção de Queda 

Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de segurança 

do paciente - Lesão por Pressão; 

-Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de 

segurança do paciente - Higienização das Mãos; 

-Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de 

segurança do paciente - Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos; 

-Participação ativa do paciente em seus cuidados na prevenção de eventos adversos com base no protocolo de 

segurança do paciente – Cirurgia Segura. 

SINOPSE: 

O vídeo retrata a atuação do paciente pela segurança do paciente, com participação ativa em seus cuidados, durante a 

internação hospitalar. A encenação é com base nos protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde: 

Identificação do Paciente; Prevenção de Queda e Lesão; Higienização das Mãos; Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos; Cirurgia Segura. Todas as encenações ocorrem na unidade de internação da clínica 

médica de um hospital universitário. 

 

CENÁRIO DA DEMONSTRAÇÃO 

Em um hospital universitário, o paciente após internação, encontra-se na enfermaria de clínica médica, com previsão de 

internação de um mês para investigação e tratamento, encontra-se deitado no leito, mas o paciente possui autonomia 
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para atuar em seus cuidados, os cuidados pela equipe de saúde estão sendo realizados por técnicos de enfermagem, 

enfermeira e o médico. 

 

 

PESSOAS OU PERSONAGENS ENVOLVIDO 

: 

A. Paciente 1: Antônio Luiz de Souza, aproximadamente 32 anos de idade, o uso e a função da pulseira de 

identificação no período de internação. 

B. Paciente 2: Antônio Luiz de Sá. Paciente que já se encontrava internado aguardando resultado de exames para 

alta hospitalar. 

C. Médico: Chama-se Eduardo, 26 anos de idade, plantonista da clínica nos dias de terça e quinta-feira da semana. 

D. Enfermeira: Chama-se Elielza, 40 anos, 10 anos de formada, de pele branca, e experiente na clínica, trabalha 

como diarista, no primeiro turno (07:00 às 13:00). 

E. Técnico de Enfermagem 1: Chama-se Raquel, 34 anos, experiente, plantonista. 

F. Técnico de Enfermagem 2: Chama-se Alan, 26 anos, plantonista recém formado. 

 

DESCRIÇÃO DO ROTEIRO 

CENA 1 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica do 

hospital: 

Enfermaria do hospital: 

Paciente 1(Antônio Luiz de Souza) que 

acaba internar, Paciente 2 (Antônio Luiz de 

Sá) já internado, aguardando alta. Ambos 

estão na mesma enfermaria. A enfermeira 

que chaga na enfermaria para dar 

orientações em relação a identificação do 

paciente. 

[Antônio Luiz de Souza] 

Bom dia, por que tenho que ficar com a pulseira? 

[Elielza] 

Bom dia, é para sua segurança no período de internação, todos os 

profissionais precisam conferir os dados da pulseira antes de qualquer 

procedimento e administração de medicamentos e sangue. 

2horas depois ......... 

[Antônio]: meu nome é Antônio Luiz de Souza, e o seu: 

[Paciente 2 Antônio] 

Antônio Luiz, só que de Sá. 

[Antônio Luiz de Souza]: Também está usando pulseira? 

[Antônio Luiz de Sá] 

Sim é para nossa segurança, ontem tivemos uma palestra sobre a 

importância do uso da pulseira de identificação 

[Antônio Luiz de Souza]: Hum, o que foi falando? 

Não lembro de tudo, mas ficou na minha cabeça que tenho que verificar se 

meu nome e a data de meu nascimento na pulseira se estão corretos e se 

tiver apagados pedir para trocar. Também eu posso colaborar na prevenção 

de erros na minha internação, verificando se os profissionais olham minha 
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identificação antes do cuidado. [Antônio Luiz de Sá]. 

[Elielza]: Entra dar bom dia e informa que o paciente que acabou de 

internar irá para outra enfermaria e explica o motivo: você percebeu que o 

paciente no leito ao lado tem o nome muito parecido com o seu? Para 

evitar que ocorra erros, o senhor ficará na enfermaria ao lado. Vamos? 

Seu leito já está preparado. 

CENA 2 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

Paciente (Antônio Luiz de Souza) após uma 

semana de internação, encontra-se na 

enfermaria, sentado no leito. 

[Antônio] 
Moça qual medicação que tomei às 10:00hs? Estou tonto!!!!! Quero tomar 

banho e não me sinto seguro. 

Você fez uso de anti-hipertensivo pode ser que tenha tido alteração na sua 

pressão arterial, vou verificar sua pressão, e já parabenizo você por 

participar do seu cuidado. [Técnica de Enfermagem - Raquel] 

[Técnica de Enfermagem - Raquel] outro ponto importante é que o senhor 

é idoso, por isso, peço ao seu acompanhante que o ajude no banho; vou 

providenciar uma cadeira de banho. 

CENA 3 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

Paciente na enfermaria na terceira semana 

de internação, encontra-se deitado no leito. A 

enfermeira entra na enfermaria. 

[Paciente - Antônio] 

Enfermeira estou sentido uma dorzinha bem aqui na minha costa e na hora 

do banho ardeu. 

Me mostra qual a região da sua costa para que eu possa avaliar. Pode 

apontar? [Elielza] 

[Antônio] 

Bem aqui no ossinho 

Esta região do ossinho tem um nome engraçado é cóccix, mas observo que 

há uma vermelhidão, que nós profissionais chamamos de lesão da 

epiderme, isto decorre devido a permanência por muito tempo em uma 

mesma posição. [Elielza] 

[Paciente - Antônio] 

Por favor enfermeira me diga logo o que tenho que fazer para que eu não 

tenha complicações e passe mais tempo internado. 

Todos os locais do nosso corpo onde os ossinhos são proeminentes 

(elevados) precisam de atenção durante a internação, pois passar muito 

tempo em uma posição, primeiro aparece a vermelhidão e pode ser que, 

também apareça feridas, que nós profissionais de saúde chamamos de 

lesão por pressão. [Elielza] 

CENA 4 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

CENA 4: Paciente na quarta semana de 

internação, no leito de enfermaria à noite 

[Antônio] 

Boa noite!!! Estou com dor!!! Ahhhh ia esquecendo, tenho alergia a dipirona. 

Não se preocupe vou avisar a enfermeira. [Técnico de enfermagem 1- 

Raquel] 
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com a assistência de dois técnicos de 

enfermagem 

Raquel – Técnica de Enfermagem 

experiente com 12 anos de trabalho na 

clínica 

Alan - Técnico de enfermagem remanejado 

de outra unidade de internação do hospital 

pela primeira para clínica médica; realizará 

plantão de 12 horas. 

[Antônio] 

Gostaria de saber quais medicações vou tomar, horários e por quanto 

tempo? Posso ter acesso? 

Claro é um direito seu. Já trago aqui a sua prescrição. [Técnico – Raquel] 

Após 40minuto aparece outro técnico 2 para falar com o paciente: 

[Técnico 2- Alan] 

Tudo bem? Meu colega está no descanso agora, vou administrar o 

medicamento para dor que está na sua prescrição em caso de necessidade. 

Deixa olhar os dados de sua pulseira para confirmar, está certo. 

Qual a medicação vou tomar para dor [Antônio] 

Técnico 2 [Alan]: Dipirona 

[Paciente – Antônio]: Não posso tomar, já havia comunicado ao outro técnico 

que tenho alergia a dipirona. 

Vou comunicar a enfermeira. [Técnico2 Alan] 
[Elielza] 
Avalia o paciente e pergunta sobre o quadro alérgico. Em seguida o 
paciente fez uso de outro analgésico prescrito pelo médico do plantão. 

 

CENA 5 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

CENA 5: Paciente Antônio internado na 

enfermaria do hospital com um mês de 

internação e o médico Eduardo na 

enfermaria passando visita avaliando os 

pacientes internados. Então, no momento 

que chega próximo ao paciente Eduardo, 

inicia um diálogo referente a importância da 

higienização das mãos. 

[Antônio] 

Dr bom dia. Posso fazer uma pergunta? 

Sim claro. [Eduardo] 

[Antônio] 

Estou preocupado. Nem todos os profissionais realizam a higienização das 

mãos antes de me avaliar. E até mesmo os meus acompanhantes. 

[Eduardo] 

Você está observando o cartaz com os passos da higienização das mãos 

na parede da pia? Justamente para lembrar aos profissionais, pacientes, 

acompanhantes e visitante, a importância de lavar as mãos para evitar 

contaminação a eles e a você . 

Relembre de forma cordial, você é a pessoa mais importante do hospital e 

é responsável juntamente com os profissionais por sua segurança. 

CENA 6 

VÍDEO ÁUDIO 
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Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

Cena 6: Paciente Antônio internado há um 

mês e cinco dias e precisa realizar um 

procedimento cirúrgico. A enfermeira Elielza 

de plantão na enfermaria da clínica médica, 

encontrasse na enfermaria dando 

orientações ao paciente Antônio, antes de 

encaminhá-lo ao Centro Cirúrgico. 

[Elielza] 

Bom dia, vim comunicar que hoje você realizará seu procedimento às 14:00 

lá no centro cirúrgico. 

Já estou sem comer nada desde as 6:00 da manhã [Antônio] 

[Elielza] 

Certo, então tome banho, mas não lave o cabelo e vista esta roupa que está 

aqui na sua mesa. 

[Antônio] 

O médico falou que vinha me ver antes da cirurgia. 

Já já ele está chegando para que você possa assinar o Termo de 

consentimento e fazer a demarcação do local da cirurgia. [Elielza] 

[Elielza] 

O técnico de enfermagem também virá para verificar os seus sinais vitais. 

Alguma pergunta? 

Não entendi, eu vou ter que assinar um termo. Por quê?? [Antônio] 

[Elielza] 

Seu Antônio o termo é uma forma de respaldar a equipe que realizará o 

seu procedimento, pois qualquer procedimento cirúrgico existe risco. O uso 

desde termo é obrigatório em todos os hospitais que realizam cirurgias. 

CENA 7 

VÍDEO ÁUDIO 

Enfermaria da Unidade de Clínica Médica 

hospital: 

Cena 7: Paciente Antônio com dois meses 

de internação, se encontra na enfermaria 

masculina com a enfermeira Elielza, onde 

ela segue dando orientações sobre a alta 

hospitalar. 

[Elielza] 

o médico prescreveu sua alta após o almoço. Então você vai finalizar as 

medicações prescritas até o meio-dia, em seguida vamos retirar o seu 

acesso. Você entendeu? 

Sim, estou de alta após o meio-dia. Posso ir embora após terminar a 

medicação e tirar o acesso. [Antônio] 

[Elielza] 

O senhor tem alguma dúvida? Alguma pergunta? 

Paciente Alan internado há dois dias em 

diálogo com o médico plantonista. 

Atuação na comunicação efetiva entre os 

profissionais de saúde e o paciente, é muito 

importante no ambiente hospitalar para 

evitar erros. 

Não, obrigado enfermeira. [Antônio] 

[Alan] 

Doutor não estou me sentindo bem com o medicamento que tomo com água 

às 10:00 

O que o senhor sente? [Eduardo] 

[Alan] 

Sinto várias coisas que nem me lembro agora. 

[Eduardo] 

Então vamos por parte: o senhor sente dor de cabeça? 

um pouco [Alan] 

[Eduardo] 

Aponte para mim no seu corpo o local onde sente mais dor 

Fala no peito [Alan] 

[Eduardo] 

pede novamente ao paciente que aponte o local da dor 
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Paciente aponta que a dor é na região epigástrica. 

Entendi, vou mudar o horário do medicamento para o senhor tomar após o 

almoço com a barriga cheia. E solicitarei exames para avaliação 

[Eduardo] 

Amanhã passo novamente e você me informa se houve melhora. Obrigado 

doutor, até amanhã. [Alan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


