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RESUMO 

 

A atenção com a segurança dos pacientes é importante na qualidade da assistência 

de enfermagem e dos cuidados de saúde. No atendimento pré-hospitalar, estes 

cuidados são essenciais no local do evento, com propósito de minimizar possíveis 

consequências ao indivíduo, garantindo um atendimento precoce e adequado, com 

melhoria da morbidade e diminuição da mortalidade. Estes atendimentos igualmente 

associam-se a riscos significativos de eventos adversos e erros graves, que podem 

ser diminuídos com a conscientização dos profissionais, organização e qualidade da 

gestão. Trata-se de estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, com o 

objetivo de identificar os riscos para a segurança do paciente no atendimento pré-

hospitalar móvel sob a ótica dos enfermeiros, em uma cidade do Nordeste Brasileiro. 

A amostra da pesquisa foi formada por 23 enfermeiros. Os critérios de inclusão 

foram: ter no mínimo dois anos de experiência e aceitarem participar da pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada em duas etapas: primeiramente coleta de fotos através 

do método adaptado de análise fotográfica, e a segunda com a aplicação de 

questionário, dividido em duas partes: dados sócio-profissionais e instrumento de 

pontuação de fotografia digital sobre a segurança do paciente. Encontrou-se a 

predominância de enfermeiros com tempo médio de trabalho no atendimento pré-

hospitalar móvel de seis anos e seis meses, na faixa etária de 38 a 53 anos 

(69,56%) e com especialização Lato sensu (73,91%), sendo (29,41%) em urgência e 

emergência e (29,41%) em terapia intensiva. Possuem o Advanced Cardicologic Life 

Support (ACLS) (74%) e o Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) (100%); 

conhecem a temática segurança do paciente (91,30%). Nas fotos observou-se uma 

maior variabilidade de categorias (riscos) onde 44% de variância emergiu na foto 01 

do estudo. As fotografias 4 e 9, com médias abaixo de 5, foram classificadas como 

muito inseguras, enquanto que as fotos 7 e 3 com médias acima de 7, muito 

seguras. Dos resultados de riscos observados para a segurança do paciente no 

atendimento pré-hospitalar móvel emergiram cinco categorias: organização e 

acondicionamento de equipamentos e materiais, rotinas e especificidades no 

atendimento pré-hospitalar móvel, riscos para a administração de medicamentos, 

para traumas e para infecção. Partindo da análise desses riscos foram propostos 

dez passos para a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel: 1- 

Identificar o paciente; 2- Segurança relacionada à prevenção de infecção; 3- 



 

Segurança na administração de medicamentos; 4- Segurança e padronização do 

acondicionamento de equipamentos e materiais; 5- Atenção para as especificidades 

do atendimento pré-hospitalar móvel; 6- Incentivar e valorizar a participação do 

paciente e família; 7- Promover a comunicação com a central de regulação; 8- 

Prevenção de traumas e quedas; 9- Proteger a pele de lesões adicionais; 10- 

Compreender o benefício de todos os equipamentos da ambulância. Os múltiplos 

riscos e suas combinações emergidas no estudo indicam a multifatoriedade de 

ações a serem desenvolvidas e estimuladas, como a utilização de passos para a 

segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel que contribui como 

subsídio no gerenciamento de riscos, diminuição de erros, incapacidades e morte.  

 

Descritores: Segurança do paciente. Assistência pré-hospitalar. Fotografia. Gestão 

de riscos. 

 



 

ABSTRACT 

 

The attention with safety of the patients is important in the quality of the nursing and 

health care. In the pre-hospital care, such care is essential on site with the purpose of 

avoiding possible consequences to the individual, ensuring a fast and appropriate 

care, with improvement of the morbidity and reduction of the mortality. This medical 

attention is equally associated with the significant risks of adverse events and serious 

mistakes, which can be reduced with the awareness of the professionals, 

organization and quality management. It is a descriptive, transversal research, of 

quantitative approach, with the objective of identifying the risks for the safety of the 

patient during the mobile pre-hospital care under the view of the nurses, in a city of 

the Brazilian Northeast. The sample was formed by 23 nurses. The inclusion criteria: 

to have at least two years of experience and accept to participate on the research. 

The data collection was done in two steps, first photo collection, through the adapted 

method of photographic analysis, and the second with the application of 

questionnaire, divide in two parts: socio-professional data and digital photo 

punctuation instrument of the patient’s safety. The majority of the nurses had an 

average working time in the mobile pre-hospital care of six years and six months, in 

the age group of 38 to 53 years old (69,56%) and with Lato sensu specialization 

(73,91%), being (29,41%) emergency and (29,41%) in intensive care. The (74%) 

have the “Advance Cardiac Life Support” (ACLS) and (100%) have the Pre-Hospital 

Trauma Life Support (PHTLS); (91, 30%) know the thematic safety of the patient. On 

the pictures it was observed a bigger variability of the categories (risks) where 44% of 

variance emerged on the first picture of the research. The pictures 4 and 9 with the 

average below 5 were classified as very insecure, while pictures 7 and 3 with an 

average above 7, very secure. On the results of risks observed for the patient’s 

safety in the mobile pre-hospital care five categories emerged: organization and 

packaging of the equipment and materials, routines and specificities in the mobile 

pre-hospital care, risks on the management of medications, for traumas and 

infections. Starting from the analysis of these risks, it was proposed ten steps for the 

safety in the mobile pre-hospital care: 1- Identify the patient; 2- Safety related to 

prevention of infection; 3- Safety in the management of medications; 4- Safety and 

standardization of the packaging of equipment and materials; 5- Attention to the 



 

specificities of the mobile pre-hospital care; 6- Incentive and value the participation of 

the patient and family; 7- Promote the communication with the central of regulation; 

8- Prevention of traumas and falls; 9- Protect the skin from additional injuries; 10- 

Understand the benefit of all the equipment in the ambulance. The multiple risks and 

their emerged combinations on the research indicate a variety of actions to be 

developed and stimulated, like the use of steps for the patient’s safety in the mobile 

pre-hospital care which contributes with the aid and management of risks, reduction 

of mistakes, disabilities and death.  

 

Keywords: Safety of the patient. Pre-hospital care. Photography. Management of 

risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para o Ministério da Saúde (2006), o atendimento pré-hospitalar pode ser 

definido como a assistência prestada em um primeiro nível de atenção aos 

portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, 

quando ocorrem fora do ambiente hospitalar, podendo acarretar sequelas ou até 

mesmo a morte.  

Segundo Ramos e Sanna (2005), o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) tem 

sido objeto de atenção da sociedade como um todo, como se pode perceber através 

da mídia e, particularmente junto aos profissionais envolvidos nesse tipo de 

atendimento. Também os órgãos governamentais têm se preocupado em organizar 

melhor essa forma de atenção à saúde, tornando este modelo um assunto de debate 

constante em todos os meios. 

No Brasil, o APH está estruturado em duas modalidades: o Suporte Básico à 

Vida (SBV) e o Suporte Avançado à Vida (SAV). O SBV consiste na preservação da 

vida, sem manobras invasivas, em que o atendimento é realizado por pessoas 

treinadas em primeiros socorros e atuam sob supervisão médica. Já o SAV tem 

como características manobras invasivas, de maior complexidade e, por este motivo, 

esse atendimento é realizado exclusivamente por médico e enfermeiro. Assim, a 

atuação do enfermeiro está justamente relacionada à assistência direta ao paciente 

grave sob risco de morte. (MALVESTIO, 2000). 

No sistema de saúde, estima-se que cerca de 60 a 80% das situações 

prejudiciais ao paciente envolvem erros humanos. No entanto, afirmar que os 

acidentes aconteçam em decorrência deles conduz à culpabilidade e à humilhação 

das pessoas. Uma análise adequada mostra que é improvável que erros aconteçam 

como resultado do ato apenas do profissional de saúde e culpá-lo não elimina os 

fatores de risco subjacentes. (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSIN, 2002). 

Observou-se que os cuidados e ações dos profissionais de saúde no 

ambiente hospitalar, a fim de não causarem danos aos pacientes, têm sido 

fomentados por diversos órgãos no mundo todo desde a década de 90. Dados de 

pesquisa do Institute of Medicine of the National Academies (2006), obtidos dos 

Estados Unidos, em 1999, indicam que os erros de cuidado à saúde causam, 

aproximadamente, 44 a 98 mil eventos adversos anualmente nos hospitais daquele 
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país. A partir desse estudo inicial, tem se destacado movimento global para a 

segurança do paciente.  

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o projeto Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente, cujo objetivo fundamental é prevenir danos 

aos pacientes. Um dos elementos centrais da aliança mundial da OMS é a ação 

conhecida como Desafio Global, o qual lança um tema prioritário a cada dois anos 

para a adoção pelos membros da OMS. O foco prévio para a iniciativa do desafio 

global incluiu infecções adquiridas no hospital e administração de medicamentos 

segura. 

Seres humanos comentem erro por várias razões, muitas vezes relacionados 

com o ambiente de trabalho. Profissionais de enfermagem e outros da área de 

saúde são uma das forças mais instruídas e dedicadas. No que diz respeito à 

segurança dos pacientes, o principal problema reside nos sistemas que precisam ser 

transformados em ambientes mais seguros. (HARADA; PEDREIRA, 2009). 

Para Raduenz et al (2010), o avanço nas pesquisas de cuidado à saúde 

contribui para a melhoria do cuidado prestado. No entanto, mesmo com os avanços 

nos sistemas de saúde, as pessoas estão ainda expostas a diversos riscos quando 

submetidas aos cuidados, particularmente em ambientes hospitalares. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 
A temática Segurança do paciente, atualmente, recebe destaque na comunidade 

científica, bem como na mídia, nas quais pode-se ver repetidamente reportagens 

acerca de erros nas instituições de saúde, expondo o paciente a risco. Esses erros 

podem trazer danos e prejuízos diversos aos pacientes, desde o acréscimo no 

tempo de permanência em uma instituição hospitalar, necessidade de intervenções 

diagnósticas e terapêuticas, até consequências sinistras, como a morte (BOHOMOL; 

RAMOS, 2007).  

 O trabalho sob condições adversas, como disposição inadequada do ambiente, 

calor, ruído e tensões psicológicas extremas, pode levar o ser humano a cometer 

erros e dificilmente o profissional consegue controlar sozinho os riscos de sua 

atividade. Esses indicadores são instrumentos para descobrir falhas, discutir, 

planejar, promover melhorias através da construção de sistema de segurança para 

prevenção de acidentes. (CARDELLA, 1999). 
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Um estudo sobre as razões de morte de pacientes em hospitais americanos 

(National Center for Health Statistics) apresentou em 1997, que 44.000 mortes foram 

causadas por eventos iatrogênicos. Este montante excedeu as mortes atribuídas a 

acidentes com carros (43.458), câncer de mama (43.397) e AIDS (16.516). Os 

resultados econômicos, ou seja, os custos relacionados às perdas de rendimento 

profissional, queda de produção doméstica e outros prejuízos correlacionados foram 

estimados entre 17 bilhões e 29 bilhões de dólares, sem considerar as questões 

jurídicas que normalmente envolvem estas causas e o fator mais importante, os 

aspectos relacionados ao indivíduo. (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000). 

A Joint Commision on Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), 

organização não-governamental americana que avalia a qualidade dos serviços de 

hospitais dentro dos EUA, recomenda que existam ferramentas para medir e 

monitorar a performance de uma instituição e propõe a utilização de instrumentos de 

notificação. Sugere ainda, que exista uma análise crítica sobre as causas de sua 

ocorrência e implantação de medidas de qualidade. (SCHNEIDER; GIFT, 1998). 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2007) leva em 

consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 

população, os interesses do profissional e de sua organização e traz como 

pressuposto que os trabalhadores em enfermagem estejam aliados aos usuários na 

luta por uma assistência sem riscos, danos e acessível a toda população.  

Na interface com a questão, no âmbito hospitalar, evidencia-se uma 

preocupação com a atuação do enfermeiro na terapia intensiva, já que estudiosos 

apontam que a complexidade do cuidado, permeada pela objetividade e 

subjetividade e livre de riscos, demanda competências e habilidades do profissional 

que atua neste cenário, formando um perfil ideal para esse setor. A relevância disto 

reside na segurança do paciente, como um compromisso ético dos profissionais. 

(SILVA; FERREIRA, 2011). 

Parti da experiência profissional como enfermeira intervencionista no Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), com o conhecimento deste ambiente, 

as habilidades técnicas e emocionais requeridas nos procedimentos executados, 

visando o melhor cuidado no menor tempo possível. Refleti que não trabalhamos 

com o referencial de segurança do paciente, ou mesmo, insuficientemente com o 

reconhecimento de prováveis erros que submetam o paciente ou a própria equipe a 

agravos. Portanto, conhecê-los e trabalhá-los para que não persistam, assim como 
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criar um hábito de admiti-los, parece ser uma meta a ser atingida com o desenvolver 

deste trabalho. 

Sabemos ser de grande importância no exercício da prática da Enfermagem 

no APH a tomada rápida de decisão, uma gama de conhecimentos aprofundados 

sobre as emergências e raciocínio clínico no momento de executar intervenções 

prontamente, inclusive invasivas, habilidade na área da enfermagem destinada por 

legislação como restrita ao profissional enfermeiro.  

Esta discussão importa a segurança do paciente e a qualidade da assistência, 

a exemplo de uma pesquisa feita em uma UTI, quando das 113 ocorrências 

iatrogênicas, 85% tinham relação com a equipe de enfermagem (PADILHA, 2006). 

A mais recente resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

sobre a supervisão do enfermeiro, resolução 379/2011, dispõe que a partir de janeiro 

de 2012 a assistência de Enfermagem, prestada por Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, em qualquer tipo de unidade móvel (terrestre, aérea ou marítima) 

destinada ao Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, em situações de risco 

conhecido ou desconhecido, somente deva ser desenvolvida na presença e 

supervisão direta do Enfermeiro. 

A utilização de gerenciamento de riscos tende a racionalizar a aplicação dos 

recursos humanos e financeiros, visto que as etapas dessa metodologia auxiliam na 

determinação e priorização dos controles e procedimentos operacionais, objetivando 

a diminuição dos riscos associados. As causas de subnotificação de erros que estão 

apontadas na literatura são diversas, como medo da punição, falta de gestão ou 

mesmo desconhecimento sobre o assunto. Os profissionais só entendem que os 

erros devam ser evidenciados se ocasionarem algum dano ao paciente, quando na 

verdade evidenciá-los diariamente e trabalhá-los para que não gerem danos é o 

fundamental. (FELDMAN, 2004).   

Levantamos então o desafio: como podemos congregar fatores inerentes ao 

atendimento pré-hospitalar, trabalhando seguramente na prevenção de riscos, com 

agilidade, num cenário de adversidades? O evidenciamento e a vigilância dos riscos, 

assim como o treinamento para atos seguros podem ser a chave para a questão 

primordial e incalculável: segurança do paciente.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido ao seu teor e relevância, o tema segurança do paciente no ambiente 

de saúde está sendo estudado e discutido por diversos autores no mundo inteiro. 

Porém, ainda são escassos livros, relatos e artigos a respeito da discussão sobre 

atendimento no ambiente pré-hospitalar, que mantém especificidades de trabalho 

comumente adversas ao atendimento profissional na execução de suas técnicas 

invasivas, favorecendo ou potencializando riscos de atos inseguros. 

Tendo em vista a presença constante do risco de errar na vida de qualquer 

ser humano, especialmente do profissional de saúde, que lida diariamente com a 

vida humana, é necessário orientar e estimular os profissionais do suporte avançado 

de vida no APHM para identificação dos riscos nos atendimentos, com base nos 

requisitos de segurança existentes no âmbito hospitalar. Ações como avaliar, refletir 

e ponderar sobre os atos e condições seguras devem ser estimuladas, gerando uma 

rotina de segurança focada na melhoria continuada da assistência. 

Estamos na era da qualidade e dos avanços tecnológicos, presente também 

nos serviços de saúde. Com a velocidade e a acessibilidade de quaisquer 

informações, a população está cada vez mais ciente de seus direitos, participando 

ativamente de seus cuidados, fato que pode provocar situações judiciais nos 

serviços de saúde. 

Diante do exposto, vê-se como fator relevante desta pesquisa a contribuição 

com o conhecimento e o gerenciamento dos riscos e dos atos seguros no 

atendimento pré-hospitalar de suporte avançado à vida sob a percepção dos 

próprios profissionais na análise destes procedimentos, identificando e classificando 

possíveis causas de danos a que o paciente esteja submetido.  
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2 OBJETIVOS 

 

- Conhecer como os enfermeiros do APHM avaliam as condições de 

segurança da cena em que se encontra o paciente. 

- Categorizar os riscos para a segurança do paciente no atendimento pré-

hospitalar móvel sob a ótica dos enfermeiros. 

- Elaborar passos para a segurança do paciente no atendimento pré- 

hospitalar móvel. 

 

 



22 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

  

 3.1 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

A maioria dos acidentes e inúmeros agravos à saúde ocorrem, em geral, fora 

do ambiente hospitalar. Tal fato exige que a sociedade e os profissionais de saúde 

disponham dos recursos apropriados e criem condições para o atendimento ao 

indivíduo o mais precocemente possível e no próprio local do acidente ou no local 

onde se encontra a pessoa com a saúde agravada. Isso significa minimizar 

letalidades, sequelas e outros eventos adversos que possam ocorrer tanto do 

próprio acidente como de uma intervenção inadequada de leigos ou profissionais 

não habilitados. (DOLOR, 2008).  

As constantes e céleres mudanças aliadas ao desenvolvimento tecnológico 

ensejaram a regulamentação dos serviços pré-hospitalares e o estabelecimento de 

protocolos, harmonizadores de condutas em condições quase sempre incompatíveis 

com as condições ideais. A escassez de recursos tecnológicos diante de uma 

demanda por vezes superior à disponibilidade, também requer uma diretriz de 

atuação e determinação de prioridades. 

A portaria 2048/2002, do Ministério da Saúde, define o atendimento pré-

hospitalar móvel (APHM) de urgência, como: 

 

O atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter 

ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, 

inclusive, psiquiátrica) que possa levar a sequelas ou mesmo a morte, 

sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e /ou transporte 

adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado 

ao Sistema único de Saúde – SUS. 

 

As portarias do MS 1863 e 1864, assinadas em 18 de setembro de 2003, 

que instituíram a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), preconizam a 

implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192) em todas 

as unidades federativas, respeitadas as competências das três esferas da 

administração pública. (BRASIL, 2003). 



23 

 

Malvestio (2000) assegura que com os esforços e manobras desenvolvidas 

no atendimento pré-hospitalar (APH) ocorre uma melhora no estado clínico das 

vítimas, a ponto de modificar o seu perfil quando chegam aos setores de emergência 

dos hospitais, já que antes do desenvolvimento do APH os óbitos ocorriam na cena 

do acidente. Apesar do advento do APH, as vítimas chegam aos hospitais, ainda em 

situação extrema, com sérios agravos e cerca de 60% desses pacientes evoluem 

para óbito nas primeiras 24 horas após o trauma, apesar dos esforços pré e intra-

hospitalar.  

Para Dolor (2008), o atendimento pré-hospitalar envolve importantes fatores 

que dão maior segurança e garantia de sobrevivência, como o atendimento precoce 

qualificado e o encaminhamento rápido e seguro para centros de tratamento 

definitivo. Dentre os principais fatores, deve-se ainda destacar a segurança da cena 

e da equipe de atendimento e a denominada “golden hour” (hora de ouro). A hora de 

ouro significa que a vítima precisa estar no centro hospitalar para tratamento 

definitivo dentro da primeira hora após o evento, levando-se em conta que ela já 

tenha recebido cuidados nos primeiros dez minutos após o acidente. Outra condição 

importante para garantir a eficácia do APH: a remoção da vítima deve ser feita com 

recursos adequados dentro de uma estabilidade hemodinâmica, em um atendimento 

por unidade de suporte básico ou avançado, dependendo de sua gravidade. 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2006), estes serviços funcionam 

a partir de vinculação a uma central de regulação, com equipes e frota de veículos 

para atendimento, compatíveis com as necessidades de saúde da população. 

As ações no APH são divididas em suporte básico e avançado de vida. O 

Suporte Básico de Vida (SBV) constitui a estrutura de apoio oferecido a pacientes 

com risco de morte presumido como de baixa gravidade, promovida por profissionais 

de saúde, técnicos de enfermagem e socorristas, por meio de medidas 

conservadoras não invasivas, tais como: imobilização cervical, compressão de 

sangramento, curativos oclusivos, imobilização em prancha longa. (BRASIL, 2001). 

O Suporte Avançado de Vida (SAV) corresponde à estrutura de apoio 

oferecida a pacientes em risco de morte, promovida por profissionais, por intermédio 

de medidas não invasivas ou invasivas, tais como: intubação endotraqueal, 

toracocentese, drenagem de tórax, pericardiocentese, acesso venoso, entre outros. 

(BRASIL, 2001). 
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Conforme descrito na portaria GM nº 2048/2002, o atendimento no local é 

monitorado via rádio pelo médico regulador que orienta a equipe de intervenção 

quanto aos procedimentos necessários à condução do caso. Deve existir uma rede 

de comunicação entre a central, as ambulâncias e todos os serviços que recebem os 

pacientes.  

Tem-se em mente que o atendimento iniciado no local traz resultados 

favoráveis para as vítimas. A qualificação das equipes, bem como a elaboração de 

protocolos, é fator primordial, que está diretamente relacionado ao sucesso e rapidez 

de atendimento. Quando a equipe é bem treinada e faz a opção por procedimentos 

de suporte avançado imediatos no local, tais como intubação, acesso venoso, 

medicalização e transporte rápido, o resultado da ação é benéfico para os pacientes. 

(MALVESTIO, 2000). 

Jones e Jones (2007) afirmam que a prestação de cuidados em 

emergências apresenta complexo incremento de aspectos éticos e legais para o 

profissional. A decisão de iniciar ou interromper um tratamento leva diariamente a 

dilemas nas ações de emergências. Por esse motivo, a prática de tomada de 

decisão deve ser compartilhada entre a equipe multiprofissional, a partir da 

interpretação das leis, do pensar sobre o que o paciente deseja, sobre o que ele 

precisa e os eventuais testemunhos de familiares e amigos. 

No Brasil, são frequentes os dilemas experimentados por profissionais de 

saúde, especialmente enfermeiros, em inúmeras ocasiões, principalmente em 

situações de urgência/emergência. É o momento em que a tomada de decisão deve 

buscar o entendimento unânime da equipe, tendo em vista que além de questões 

técnicas, existem circunstâncias distintas, relacionadas com o contexto familiar e 

social. (DOLOR, 2008).  

 

3.2 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Existem muitas razões para abordar e investigar a segurança do paciente.  A 

premissa básica para essas razões é que os seres humanos são falíveis e erros 

podem ocorrer mesmo dentro das melhores organizações. Os erros são vistos como 

consequências e não causas, e têm suas origens no montante “fatores sistêmicos”, 

em vez do foco na perversidade da natureza humana. Tais fatores sistêmicos 

incluem armadilhas como deslizes recorrentes nos processos de trabalho e 
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organizacionais que permitem a ocorrência de erro. Contramedidas são baseadas na 

suposição de que, embora algumas condições humanas não possam ser alteradas, 

as condições de trabalho dos mesmos podem. (WALKER et al, 2006). 

Em 1999, o relatório publicado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos 

da América (IOM), denominado To Err is Human trouxe à tona o assunto dos 

eventos adversos, resultando em maior atenção da mídia e dos profissionais de 

saúde. Este relatório afirmou que cerca de 44.000 a 98.000 pessoas morriam todos 

os anos naquele país, vítimas de iatrogenias médicas e que 7.000 destes casos 

estavam relacionados aos erros com medicação. (BATES, 2007). 

Segurança do paciente é uma temática nova. As ameaças mais visíveis para 

a segurança do paciente associadas com o cuidado de enfermagem ocorrem em 

unidades de pacientes internados no hospital, com intervenções diretas da equipe. A 

equipe e o sistema organizacional devem fornecer o cuidado e vigilância a fim de 

facilitar o conforto do paciente, protegê-lo do mal e promover sua recuperação. 

(BLEGEN, 2006). 

O termo Cultura de Segurança foi utilizado pela primeira vez pelo Grupo 

Consultivo Internacional em Segurança Nuclear (INSAG) ao publicar o relatório 

sobre o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. De acordo com este grupo, cultura 

de segurança é um produto de valores, atitudes, percepções e competências, 

grupais e individuais, que determinam um padrão de comportamento e 

comprometimento com o gerenciamento de segurança da instituição. Desde então, o 

termo vem sendo utilizado por indústrias consideradas de alto risco. (FLIN et al, 

2006). 

O termo Clima de Segurança ou Safety Climate tem sido amplamente 

discutido na literatura da área de segurança do paciente e utilizado como sinônimo 

de cultura. Clima de segurança pode ser definido como a medida temporal do estado 

da cultura de segurança da instituição e pode ser medido pelas percepções 

individuais sobre as atitudes da organização quanto à cultura de segurança. 

(GONZALEZ-ROMÁ et al, 1999).   

Sendo assim, implementar a cultura de segurança nas instituições de saúde, 

pode ter associação direta com a diminuição dos eventos adversos e mortalidade, 

implicando melhorias na qualidade da assistência à saúde. (NAVEH, 2005). 

Nos últimos anos, tem-se assistido o desenvolvimento de políticas e 

estratégias globais em países com diferentes níveis de desenvolvimento, auspiciado 
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pela Organização Mundial da Saúde. A 55ª Assembléia Mundial de Saúde de 2002 

atribuiu à OMS a responsabilidade de estabelecer normas e dar suporte aos países 

para o desenvolvimento de políticas e práticas voltadas à segurança do paciente. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

Com este objetivo, em 2004, foi criado o projeto Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente da OMS, numa parceria entre Canadá, Alemanha, Países 

Baixos, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, propôs soluções para a 

segurança do paciente (Solutions for Patient Safety) mediante protocolos operativos 

baseados em evidências científicas. Estas soluções são intervenções ou ações para 

prevenir ou reduzir risco e dano ao paciente decorrente do processo de cuidado à 

saúde. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

Organizações americanas de grande repercussão internacional como a Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), o Institute of 

Medicine (IOM) e o Institute for Safe Medical Practices (ISMP) criam e revisam 

modelos que asseguram o aprimoramento de sistemas, visando principalmente a 

prevenção de erros na manutenção da segurança na assistência à saúde. (SILVER, 

2002). 

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) (2005), órgão responsável 

pelo assunto no Brasil, dispõe de Programas de Acreditação com o estabelecimento 

de metas claras e a mobilização constante de pessoal voltado para garantia da 

qualidade e da segurança na assistência prestada aos pacientes.  

Dessa maneira, a opção estratégica pela segurança tem sido incluída nas 

agendas das instituições, organizações e sistemas de saúde. Mas, além de 

iniciativas que podem parecer uma questão de moda, a segurança do paciente tem 

fundamento legal e ético. O problema da segurança clínica dos pacientes pertence 

ao mundo da saúde e não somente aos hospitais. Essa perspectiva inovadora está 

tendo repercussão nas várias ações e no fomento de boas práticas. (MARTÍNEZ; 

VÁZQUEZ, 2008).  

A subnotificação de erros é uma realidade vivenciada em vários países, 

mesmo nos que já possuem sistemas estruturados para a notificação de tais atos. 

No Brasil, alguns hospitais contam com instrumentos que auxiliam na notificação de 

erros, porém não se tem sistemas de notificação estruturados em nível nacional, no 

qual, além da notificação intra-hospitalar, os hospitais possam fazer a notificação 

para um local que gerencie estes dados e divulguem relatórios sobre erros ocorridos, 
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subsidiando estratégias que evitem a reincidência destes e contribuam para a 

segurança do paciente. (FELDMAN, 2004). 

As causas de subnotificação de erros apontadas pela literatura estão 

relacionadas principalmente a questões individuais, como medo de censura, medo 

de ser apontado como negligente ou incompetente, medo de exposição, 

desconhecimento do que é considerado erro, falta de credibilidade na notificação e 

medo de implicações legais. Vale salientar ainda que existem as questões 

organizacionais, como forma de punição e o foco da causa nos indivíduos e não no 

sistema. (BLEGEN et al, 2004). Um dos fatores contribuintes para a reincidência de 

erros é que os profissionais entendem que o mesmo só deva ser notificado se 

trouxer algum dano ao paciente (MEURIER; VINCENT; PARMAR,1997; BLEGEN et 

al, 2004). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2002), a segurança do 

paciente pode ser alcançada através de três ações complementares: evitar a 

ocorrência de eventos adversos, torná-los visíveis e minimizar seus efeitos, quando 

estes ocorrerem. Para tanto, faz-se necessário: (1) habilidade em aprender com os 

erros através de relatórios de notificação, investigação habilidosa dos acidentes e 

responsabilidade no compartilhamento destas informações; (2) capacidade de 

antecipar os erros e identificar as fragilidades dos sistemas que contribuem para 

ocorrência de eventos adversos; (3) identificação dos recursos já existentes dentro e 

fora da instituição de saúde; (4) aperfeiçoamento do sistema de distribuição de 

medicamentos nos serviços de saúde. 

Considerando o atendimento hospitalar de forma sistematizada, pesquisa 

sobre incidentes (INC) e eventos adversos (EA), referentes à assistência de 

pacientes críticos, demonstrou que enquanto problemas relacionados aos materiais 

e equipamentos ocorreram em 20% das situações, os 80% restantes foram 

ocasionados pelos recursos humanos. (WRIGHT, 1991). 

No caso das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a proposta de uma 

“cultura de segurança” em que os incidentes e eventos adversos são registrados e 

avaliados os fatores relacionados, são bem adaptáveis, tendo em vista que a 

presença destes eventos em pacientes críticos pode comprometer a qualidade e a 

segurança do serviço prestado, com consequências irreparáveis. (PADILHA, 2006). 
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3.3 GESTÃO DE RISCOS COMO FERRAMENTA 

 

Fazer gerenciamento no setor de saúde requer planejamento de ações, 

utilizando saberes administrativos, identificando e incorporando o conhecimento e as 

atitudes que se entrelaçam entre si, para lograr êxito. 

Quando se fala de reorientação de práticas, estratégias e gestores, coloca-se 

em foco a política de recursos humanos ou gestão de pessoas e nesse sentido, vem 

crescendo a preocupação permanente dos gestores com a capacitação para o 

exercício de funções dos profissionais em sua instituição de saúde. (LIMA; 

KURGANT, 2009). 

Para a condução mais participativa da equipe, é interessante que haja um 

planejamento estratégico nos níveis de assistência, a fim de que todos os membros 

envolvidos tenham conhecimento da missão institucional e do seu processo de 

trabalho. Somente assim poderão favorecer modificações que possibilitem a 

organização de um crescimento permanente, agindo de maneira responsável, 

mobilizando, integrando e transferindo conhecimentos, recursos, habilidades e 

assegurando a implantação de novas ideias. (ROSSI; LIMA, 2005; FINAMOR et al, 

2010). 

Riscos são condições, situações, procedimentos, condutas ou evento incerto 

(adverso) que se ocorrerem podem resultar em um efeito negativo para o ator e/ou 

organização, causando dano ao cliente, ao colaborador, ao ambiente e à 

organização. (D’INNOCENZO, 2006).  

A gestão de risco é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, 

procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos 

adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o 

meio ambiente e a imagem institucional. (FELDMAN, 2004). 

A manutenção de uma ferramenta ou metodologia aplicada ao 

gerenciamento destes riscos, fortalece o aprendizado, a visão sistêmica e a redução 

de ocorrência dos mesmos. Os profissionais de saúde devem compreender a 

interligação e a interdependência de suas áreas, focando no trabalho conjunto e em 

equipe, garantindo assim, a dignidade à vida humana. Neste pensar, Couto e 

Pedrosa (2003) salientam que as ferramentas de gestão são essenciais para mudar 

a qualidade da assistência.  
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 O processo centrado na prevenção de falhas e erros requer uma 

infraestrutura organizacional e de informações para dar suporte à adoção de um 

modelo de administração de riscos. (HARADA et al, 2006).  

O gerenciamento da qualidade da assistência deve incentivar as ações de 

participação e valorização dos profissionais, desenvolvendo uma cultura não punitiva 

dentro das instituições. (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000) 

O Mapeamento de Processo é uma das ferramentas possíveis, realizado 

com pessoas chave que dominam o procedimento em análise, cujo objetivo principal 

é defini-lo e criticá-lo, identificando principalmente, regras de trabalho e 

oportunidades de melhorias. O mapeamento é construído com o objetivo de 

reconhecer características e as necessidades do processo sob a visão de cada um 

dos papéis envolvidos e atingir o consenso entre eles. (PITTA, 2007).  
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO    

 

Como opção metodológica, buscou-se desenvolver um estudo quantitativo 

do tipo descritivo transversal, que procura esclarecer uma dada associação entre os 

procedimentos que envolvem o atendimento de suporte avançado à vida em APH e 

os possíveis fatores de risco que podem levar ao erro. (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004).  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O local de realização desta pesquisa foi o SAMU, localizado entre as 

avenidas Nascimento de Castro e Potiguares, Bairro de Lagoa Nova, sede do 

SAMU/Natal-RN, e possui 03 Unidades de Suporte Avançado (ou UTI móvel) para 

atendimentos de emergência e alta complexidade, sendo integrado à rede do SUS 

através da Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), por meio das 

portarias 2048 GM/MS/ 2002, 1863 GM/MS/2003, como também, da Portaria 1864 

GM/MS/2003. Esta institui o componente pré-hospitalar móvel por intermédio da 

implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) em 

municípios e regiões de todo o território brasileiro. (BRASIL, 2006). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta pelos enfermeiros das Unidades de Suporte 

Avançado de Vida do APHM, num total de 28. Para critério de inclusão foi considerado 

o tempo de experiência para especialistas recomendado pela associação brasileira de 

enfermagem em terapia intensiva – ABENTI, com base na resolução COFEN Nº 

389/2011, que atualiza os procedimentos para registro de especialidades na 

enfermagem, e que tenham realizado ao menos um curso de formação específica na 

área de atendimento. Utilizamos como critério de exclusão os enfermeiros com menos 

de dois anos de serviço. 

A amostra deste estudo foi constituída por aqueles que estão no serviço de 

atendimento pré-hospitalar há no mínimo dois anos, ao todo 23 enfermeiros, 
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constituindo-se em uma amostra intencional probabilística, por se conhecer a 

probabilidade de um elemento da população pertencer à amostra. (HULLEY et al, 

2003).  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Legalmente foram cumpridas as determinações da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, que diz respeito aos aspectos éticos de pesquisa com 

seres humanos. Foi obtido o consentimento formal da instituição do local da pesquisa e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, com certificado de apresentação para apreciação ética 

(0122.0.051.000-11) (anexo A). Os enfermeiros que estiveram dispostos a participar 

deste estudo deveriam assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE 

(apêndice A). Os enfermeiros e outros profissionais foram questionados quanto à 

autorização para registro fotográfico de suas ocorrências mediante autorização para uso 

de imagem (apêndice B), e após tratamento das fotos como descrito adiante. 

Anteriormente, um termo de anuência (apêndice C) foi enviado à coordenação 

geral do SAMU/Natal solicitando o consentimento para a coleta de dados. Esta 

autorização aconteceu mediante o preenchimento da declaração da instituição 

(apêndice D).  

 

4.5. VARIÁVEIS DO ESTUDO   

 

           Para Marconi e Lakatos (2006, p.138), uma variável pode ser considerada 

como “uma classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito 

operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, 

discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração”. 

     Considerou-se como variáveis dependentes a segurança na realização dos 

procedimentos no suporte avançado de vida, como por exemplo, todos os 

procedimentos executados pelos profissionais tomando por base os protocolos 

existentes nas Diretrizes 2010 da American Heart Association (AHA), a sequência 

correta A-B-C-D-E para o atendimento primário às vítimas de trauma e C-A-B-D-E 

para os casos de agravos cardiológicos. (AMERICAN HEARTH ASSOCIATION, 

2010). 
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    Entre as variáveis independentes foram considerados: os fatores de 

organização, distribuição e acondicionamento de materiais e equipamentos e 

segurança da equipe e do ambiente que possam interferir nas ações do enfermeiro 

no atendimento pré-hospitalar e possam gerar erro.  

 A despeito da influência do ambiente na ocorrência de erros, Harada et al 

(2006) verificou em literatura especializada, que barulho, agitação, estímulos visuais 

e calor estão frequentemente associados às falhas na assistência prestada ao 

cliente/ paciente, principalmente por desencadearem outros fatores, entre eles o 

estresse, ou ainda por tirarem a concentração e a atenção desejadas. 

   A variável moderadora, segundo Marconi e Lakatos (2006, p.144), “é um fator, 

fenômeno ou propriedade, que também é condição, causa, estímulo ou fator 

determinante para que ocorra determinado resultado, efeito ou consequência, 

situando-se, porém, em nível secundário”. Essa variável elenca importância em 

pesquisas cujos problemas são complexos, sabendo-se ou suspeitando-se da 

existência de vários fatores inter-relacionados. 

 

Figura 1 –  Variáveis do estudo.          

                                                                              

                                               Variáveis Moderadoras 
 
Variáveis Independentes                                                     Variáveis Dependentes 
 

 

 
 

 

 

 

   

A variável moderadora é relevante para saber até que ponto os diferentes fatores 

têm importância na relação entre as variáveis independentes e dependentes. A 

variável moderadora estudada foi a sóciodemográfica e de formação profissional, 

agrupada da seguinte forma:  

 

Segurança nos 
procedimentos 
do SAV 

Organização 
Distribuição 
Acondicionamento dos materiais 
Equipamentos 
Ambiente 
Segurança da equipe 

Sócioprofissional 
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Quadro 1 - Variáveis de caracterização sócio profissional, dos enfermeiros, 
segundo categorias de verificação, Natal/RN, 2012. 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

SOCIOPROFISSIONAL 

CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Sexo Masculino  

Feminino 

Idade  

Grau de formação profissional Graduado 

Pós graduado 

Especialidade Qual? 

Tempo de trabalho em anos   2  3   4   5   6   7   8   9   10  11 

Cursos na área Advanced Cardiologic Life Support  

Basic Life Support  

Pre Hospital Trauma Life Support 

Trauma Life Support for Nursing 

Outros 

Conhecimento sobre o tema segurança do 

paciente 

Não       Sim  

Outros vínculos Não       Sim          Quantos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

  

   Os participantes preencheram um questionário socioprofissional (apêndice E) e 

um instrumento de pontuação de fotografia digital (apêndice F) que serviram de base 

para os resultados e considerações obtidas no estudo. 

Para tanto, utilizou-se a técnica de análise fotográfica, em dezembro de 

2011, no período de 5 semanas, três vezes por semana, na qual foram fotografadas 

imagens dos procedimentos na assistência prestada, bem como a imagem da 

distribuição e acondicionamento de materiais e equipamentos utilizados na Unidade 

de Suporte Avançado, imagem da cena do atendimento de rua, de qualquer 

ambiente pré-hospitalar. As unidades de suporte básico que são supervisionadas 

por enfermeiros, foram captadas para posterior avaliação. (MARCK; CASSIANI, 

2005). 
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A fotografia é um tipo de imagem usada para investigar os significados 

atribuídos pelo homem, por meio de técnicas de registro, feedback, fotografia do 

autor, ou modelo. (NEIVA-SILVA; KOLLER, 2002). 

Este método consiste na utilização da fotografia digital proveniente do 

Desenvolvimento do Instrumento de Avaliação de Fotografia Digital (IAFD), uma 

pesquisa do Programa de Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade de Alberta, Canadá. Trata-se de um estudo desenvolvido por Marck, 

entre os anos de 2005 a 2006, em parceria com outros investigadores do Programa 

de Pesquisa e Restauração em Sistemas Modernos de Saúde.  

Tal técnica permitiu a visualização real dos dados obtidos, fornecendo uma 

avaliação válida e confiável dos fatores organizacionais que possam influenciar na 

segurança do paciente, já que as fotografias digitais foram capturadas em 

ocorrências realizadas pela equipe de suporte avançado a vida, em pleno serviço, 

pelo próprio pesquisador de acordo com a demanda espontânea.  

Esta captação de fotos foi realizada pela própria pesquisadora nas unidades 

de suporte avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal 

/RN a depender dos locais das ocorrências (em via pública, residência, instituição de 

saúde, locais de trabalho, entre outros). Já a aplicação do instrumento de análise 

fotográfica se deu na sede do SAMU Natal, na sala dos enfermeiros, 

individualmente, no momento do plantão, na central de regulação. 

 

4.6.1 Passos da técnica de análise fotográfica 

 

A partir dos seguintes passos adaptados de Marck et al (2005) os 

enfermeiros participantes do estudo puderam observar e interpretar através de 

fotografias digitais como está a segurança nos procedimentos ou rotinas do APH:  

- 1º Passo: coletadas aleatoriamente várias imagens através de fotografias 

digitais da organização, distribuição e acondicionamento dos materiais e 

equipamentos das Unidades de Suporte Avançado e básico de Vida, sendo estas 

seguras e/ou não seguras, juntamente com a colaboração da equipe de enfermeiros 

da unidade do estudo, inclusive indicando os locais onde estão organizados, 

distribuídos ou acondicionados os materiais e equipamentos.  

- 2º Passo: Foram eliminadas as fotos tremidas ou sem outras condições de 

uso. 
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- 3º Passo: Foram enviadas as imagens coletadas para estudiosos em 

segurança do paciente para seleção das imagens a serem utilizadas na pesquisa, 

sendo escolhido um total de 22 fotografias. (houveram critérios para pontuar, 

escolher as fotos?) 

- 4º Passo: escolha aleatória de 10 imagens pelo programa Microsoft Excel 

2010, através do recurso aleatório enter, com o posterior tratamento destas para 

manter o anonimato dos sujeitos fotografados;  

- 5º Passo: As imagens foram projetadas num computador de “14” através 

de fotografias digitais para os participantes. Os mesmos preencheram um 

instrumento para cada uma das 10 imagens - o Instrumento de Pontuação de 

Fotografia Digital (apêndice F), com propósito de narrarem e pontuarem sua opinião 

sobre as imagens.  

 

4.7 REGISTRO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As respostas dos enfermeiros participantes da pesquisa foram digitadas e 

organizadas em banco de dados eletrônico do programa Excel em 10 pastas 

enumeradas pela sequência de fotos, da foto 1 à foto 10, onde foram registradas as 

respostas abertas, questões 1 e 3, do Instrumento de Pontuação de Fotografia 

Digital -  (apêndice F). A questão 2 deste instrumento foi organizada em tabela, 

sendo posteriormente analisada no programa estatístico R.2.10. 

Foi utilizada a técnica de análise do conteúdo para categorização das 

respostas descritas nas questões abertas que emergiram na pesquisa. Após 

sucessivas leituras para compreensão, foram realizadas as categorizações destas 

respostas, de onde emergiram 12 temas sobre as rotinas do APHM que possam 

possibilitar riscos para segurança do ambiente, e após, uma nova categorização 

visando otimizá-los e foram obtidos 5 temas finais. A letra “C” foi utilizada para 

nomear as categorizações afins (C1, C2, C3, C4 e C5). (BARDIN, 2004).  

Em seguida, as informações foram lançadas salvas no banco de dados e 

tiveram o tratamento estatístico quantitativo. 

Utilizou-se da Estatística Descritiva, análise de componentes principais, 

empregando-se o programa Excel para organização do banco de dados e 

construção dos gráficos, e para análise descritiva o software de domínio público 

R.2.10. 
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O R.2.10 é um software estatístico livre de domínio público, de fácil utilização, 

cuja interface possui um ambiente amigável de se trabalhar, com facilidade na 

entrada de dados e possui recursos que não podem ser encontrados em outros 

softwares. (DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). 

Os enfermeiros participantes do estudo preencheram, na segunda etapa da 

pesquisa, um questionário com informações profissionais e, na terceira etapa, 

puderam observar e interpretar por meio das fotografias digitais selecionadas como 

está a segurança da cena no APHM através ao preenchimento do IPFD. Este teve o 

propósito de que a opinião dos participantes fosse narrada e pontuada com valores 

de um (cena muito insegura) a dez (cena muito segura) quanto à segurança da cena 

da ocorrência. As respostas foram mensuradas por meio de uma escala adaptada de 

Likert (14). Essa escala foi representada com cinco graus de variação, sendo o grau 1 

- inseguro totalmente (IT) representante da pontuação 1 a 2,9, e o extremo oposto 

grau 5 - seguro totalmente (ST) representante dos pontos 9 a 10; o ponto 

intermediário grau 3 - seguro (S), representativo de 5 a 6,9, e os graus 2 e 4 – 

inseguro e seguro parcialmente (IP e SP) respectivos as pontuações 3 a 4,9 e 7 a 

8,9. 

   

4.7.1 Teste de Fischer 

 

O teste de Fisher foi utilizado para verificar a associação entre as variáveis 

moderadoras com os temas abordados pelos mesmos nos resultados. Ao nível de 

significância α= 5%, não houve evidências de que exista associação entre os temas 

por foto com as variáveis. 

O teste de Fisher deve ser usado em amostras pequenas, nas quais o teste 

de Pearson é inadequado, pois não consegue convergência para uma distribuição 

qui-quadrado, o teste de Fisher deve ser utilizado quando n < 20 ou quando 20 n 

 40 e a menor frequência esperada for menor que 5. O teste de Fisher permite 

calcular a probabilidade de associação entre as variáveis em análise. (SOUNIS, 

1971). 
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4.7.2 Média aritmética (X) 

 

Esta medida é muito utilizada e fornece uma ideia geral dos valores de uma 

amostra. Para o cálculo da média é necessário conhecer todos os valores dos dados 

da amostra, por este motivo ela é uma medida de posição que é afetada pela 

presença de valores discrepantes dentro da amostra. A média é calculada pela soma 

dos valores dos dados, dividida pelo tamanho da amostra. (SOUNIS, 1971). 

 

4.7.3 Mediana (md) 

 

A mediana é a observação que ocupa a posição central, depois que os dados 

são ordenados em forma crescente ou decrescente. Esta medida de posição não é 

afetada por valores discrepantes na amostra, já que depende do número de 

elementos da amostra e não dos seus valores. (SOUNIS, 1971). 

 

4.7.4 Desvio padrão 

 

É a forma mais importante e universalmente usada como medida de 

dispersão. É representada pela notação “sigma minúsculo” não obstante alguns 

autores preferirem “DP”. Como medida de variação, afere a dispersão dos valores 

individuais em torno da média. (SOUNIS, 1971). 

 

4.7.5 Nível de significância 

 

São os limites que se tomam como base afirmar que um dado desvio é 

decorrente do acaso ou não e consequentemente se o resultado é “significante” ou 

“não significativo”. A partir de um nível de significância convencionado, os desvios 

são devidos a lei do acaso e o resultado é considerado não significativo. São aceitos 

como estatisticamente significativos os níveis p=0,05 e p=0,01 que correspondem a 

5% e 1%, respectivamente. Para este estudo considerou-se o nível p=0,05. 

(SOUNIS, 1971). 
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4.7.6 Análise de componentes principais 

 

A técnica tem como alvo explicar a estrutura de variância e covariância de um 

vetor aleatório, composto de p-variáveis aleatórias, através de combinações lineares 

das variáveis originais. Estas combinações lineares são chamadas de componentes 

principais e não são correlacionadas entre si.  O objetivo principal é reduzir as 

variáveis de forma a encontrar o componente que melhor explique a variabilidade 

existente nas variáveis em estudo. (MINGOTI, 2005). 

 

4.8 Escalas tipo Likert  

 

Uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em 

relação a cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para 

manifestar o grau de concordância desde o inseguro totalmente (nível 1), até ao 

seguro totalmente(nível 5). Mede-se a atitude do sujeito somando, ou calculando a 

média, do nível selecionado para cada item. (LIKERT; ROSLOW; MURPHY, 1993).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Esta secção será composta da apresentação de três artigos científicos que 

serão submetidos à avaliação de periódicos qualificados e com impacto acadêmico e 

científico. 

 O artigo 1, “Avaliação da cena no atendimento pré-hospitalar móvel: uma 

questão de segurança sob a ótica dos enfermeiros”, objetivou-se conhecer como os 

enfermeiros do APHM avaliam as condições de segurança da cena em que se 

encontra o paciente, está editado conforme as normas do periódico Revista da 

Escola de Enfermagem da USP (ANEXO  B). (Qualis Capes em Enfermagem 2013: 

A2) 

 O artigo 2, “ Riscos na segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar 

móvel”, com o objetivo de identificar e categorizar os riscos para a segurança do 

paciente no atendimento pré-hospitalar móvel, está editado conforme as normas do 

periódico Revista Brasileira de Terapia Intensiva (ANEXO C). (Qualis Capes em 

Enfermagem 2013: B2) 

O artigo 3, “Proposta de passos para a segurança do paciente no atendimento 

pré-hospitalar móvel”, com o objetivo de elaborar passos para a segurança do 

paciente no atendimento pré- hospitalar móvel, está editado conforme as normas do 

periódico Revista Latino Americana de Enfermagem (ANEXO D). (Qualis Capes em 

Enfermagem 2013: A1) 
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5.1 ARTIGO 1 - AVALIAÇÃO DA CENA NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

MÓVEL: UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA  
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*
 

 

 

EVALUATION OF THE SCENE IN THE MOBILE PRE-HOSPITAL CARE:     A 

MATTER OF SAFETY 
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RESUMO 

Pesquisa descritiva de delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizada em um 

serviço de atendimento pré-hospitalar móvel do Rio Grande do Norte. Objetivou-se conhecer 

como os enfermeiros do Atendimento Pré Hospitalar Móvel avaliam as condições de 

segurança da cena em que se encontra o paciente, mensurada através de uma escala de likert. 

A amostra foi do tipo intencional, composta por 23 enfermeiros. Foi utilizado o método 

adaptado de análise fotográfica, com atribuição de pontuação à fotografia digital sobre a 

segurança da cena. A faixa etária predominante dos enfermeiros foi entre 38 e 53 anos 

(69,56%), com especialização em urgência e emergência (29,41%) e em terapia intensiva 

(29,41%). As fotografias, em sua maioria (80%), foram consideradas como cenas muito 

inseguras e 60% obtiveram a pontuação 01 como mínima. Os resultados evidenciam que as 

cenas avaliadas são, em sua maioria, inseguras com riscos de lesões adicionais decorrentes do 

transporte ou de assistência inadequada e exposições a riscos biológicos.  

Descritores: Segurança do paciente. Atendimento pré-hospitalar. Enfermagem. Fotografia. 

 

ABSTRACT 

Descriptive and observational research, of transversal design and quantitative approach, held 

in a mobile pre-hospital care service (APHM) of Rio Grande do Norte. The sample was of the 

probabilistic and intentional type, composed by 23 nurses of the APHM. The adapted 

photographic analysis method was used, with assignment of punctuation to digital 

photography about the safety of the scene. The prevalent age group of the nurses was between 

38 and 53 years old (69,56%), with emergency specialization (29,41%) and intensive care 

(29,41%). The pictures, mostly (80%), were considered as very insecure scenes and 60% 

obtained the score 01 as minimal. There was not convergence in relation to the punctuation 

average assigned, being the corresponding higher deviation to 2,88. The results reveal the 

need for a bigger reflexion about the conditions of safety of the scene in the APHM looking 

for a more qualified care. 

Keywords: Safety of the patient. Pre-hospital care. Nursing. Photography. 

 

RESUMEN 

Investigación descriptiva y observacional, de diseño transversal y aproximación cuantitativa, 

realizada en un servicio de atendimiento pre hospitalario móvil (APHM) de Rio Grande do 

Norte. La amuestra fue de tipo intencional probabilística, compuesta por 23 enfermeros de 

APHM. Fue utilizado el método adaptado de análisis fotográfico, con asignación de 
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puntuación a la fotografía digital sobre la seguridad de la escena. El grupo de edad 

predominante de los enfermeros fue entre 38 y 53 años (69,56%), con especialización en 

urgencia y emergencia (29,41%) y en terapia intensiva (29,41%). Las fotografías, en su 

mayoría (80%), fueron consideradas como escenas muy inseguras y 60% obtuvieron una 

puntuación 01 como mínima. No hubo convergencia en relación de los promedios de las 

puntuaciones asignadas, siendo el desvío estándar más elevado correspondiente a  2,88. Los 

resultados evidencian la necesidad de una mayor reflexión sobre las condiciones de seguridad 

de la escena en el APHM en busca de una asistencia más calificada. 
 

Descriptores: Seguridad del paciente. Asistencia pre hospitalaria. Enfermería. Fotografías. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante de quaisquer situações de agravamento à saúde, sejam de natureza clínica ou 

traumática, a prestação imediata dos primeiros cuidados ainda no local da ocorrência 

constitui-se como um elemento fundamental na determinação do prognóstico e na chance de 

sobrevivência da vítima
(1)

. 

O atendimento pré-hospitalar móvel (APHM) consiste na assistência realizada em 

situações de urgência ou emergência fora do contexto hospitalar e tem como principal 

finalidade minimizar as sequelas e agravos decorrentes da falta de socorro precoce
(2)

. 

A assistência prestada no âmbito do APHM divide-se em Suporte Básico de Vida 

(SBV), destinado à manutenção das condições vitais do indivíduo através de procedimentos 

não invasivos e Suporte Avançado de Vida (SAV), que engloba práticas invasivas de 

cuidados ventilatórios e circulatórios nos casos de maior gravidade e complexidade 
(2)

.  

Entre as principais características inerentes ao APHM estão: o atendimento precoce e 

qualificado; encaminhamento rápido e seguro da vítima a um centro de tratamento definitivo 

dentro da primeira hora após o evento e o uso de unidades adequadas ao suporte de vida
(2)

.  

Diante dos riscos pertinentes a qualquer processo, que no APHM incluem 

características que lhes são peculiares, como a própria dinâmica do serviço, ambulâncias de 

espaço restrito, movimentação constante, péssimo estado de conservação das ruas, avenidas e 

estradas
(3-5)

, deve-se ter com fator primordial a qualidade da assistência, que por sua vez, 

engloba a segurança do paciente. 

A qualidade da assistência no APHM consiste em não agravar o estado de saúde do 

paciente até sua chegada à instituição de tratamento definitivo, minimizar complicações e 

buscar estabilidade hemodinâmica, no menor tempo possível. O atendimento padronizado e o 
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trabalho em equipe contribuem para a qualidade da assistência, já que diminuem os riscos de 

erros
(6)

. É necessário também que cada profissional esteja preparado e consciente da 

importância de suas atividades, o que se torna possível a partir de um suporte teórico, bem 

como do estímulo crítico e reflexivo
(7)

. 

Se por um lado, a presença do enfermeiro garante maior segurança à equipe na 

tomada de decisão, já que este profissional tem iniciativa para a realização de procedimentos 

que beneficiem o paciente
(8)

, por outro lado, as ameaças mais visíveis para a segurança do 

paciente estão associadas com os cuidados de enfermagem, a qual possui relação mais direta 

com o indivíduo que se encontra com estado de saúde agravado.  

Portanto, a equipe de enfermagem, juntamente com o sistema organizacional, deve 

fornecer o cuidado seguro e vigilância constante, a fim de proteger o paciente de possíveis 

danos e promover sua recuperação.  

Os cuidados e vigilância de alta qualidade são construídos com base nos 

conhecimentos fornecidos pela qualidade da investigação e pela análise dos cuidados 

prestados, permitindo que muitos eventos adversos sejam minimizados
(9)

. 

Uma abordagem sistêmica dos erros, baseada na implementação de culturas 

organizacionais em que os profissionais possam identificar e explicitar falhas na estrutura 

e/ou nos processos permite a criação de estratégias de segurança que previnam resultados 

indesejáveis 
(10)

.       

A segurança do paciente pode ser alcançada através de três ações complementares: 

evitar a ocorrência de eventos adversos; torná-los visíveis, a partir de seu reconhecimento e 

das notificações; e minimizar seus efeitos, quando estes ocorrerem. Consiste em identificar, 

analisar e gerenciar os riscos relacionados com o paciente e constitui-se como um desafio 

enfrentado pelo cuidado em saúde 
(11)

. Tendo em vista que o APHM consiste na assistência 

prestada nas ruas, residências, escolas, locais de trabalho, entre outros, nas mais adversas 

situações, a segurança da cena é fundamental e inclui fatores físicos e psicológicos que 

influenciam e afetam a vida do paciente. Diversos fatores relacionados ao ambiente podem 

causar prejuízo ao paciente, desde a própria avaliação da cena à organização do serviço, 

distribuição e acondicionamento dos materiais e a segurança na realização dos procedimentos.   

Apesar da iniciativa de instituições e organizações mundiais com foco na segurança 

do paciente, os estudos nacionais acerca desta temática no âmbito do APHM são ainda 

incipientes. Assim sendo, surgiu a questão: como os enfermeiros do APHM avaliam as 

condições de segurança da cena em que se encontra o paciente? 



44 

 

Com a identificação desta avaliação, espera-se contribuir para um pensamento crítico 

e reflexivo dos enfermeiros envolvidos no APHM e levar a mudanças que contribuam para 

tornar a cena de atendimento mais segura.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo descritivo, de delineamento transversal, com abordagem quantitativa, 

realizado em um serviço de APHM, localizado em um município do Rio Grande do Norte 

(RN).  

A população do estudo foi composta por 28 enfermeiros das unidades de SAV. A 

amostra foi do tipo intencional e constituiu 23 enfermeiros que estão no APHM há no mínimo 

dois anos e que aceitaram participar da pesquisa.
 
 

O método utilizado para a coleta de dados foi a análise fotográfica proveniente do 

desenvolvimento do Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital (IPFD), do Programa de 

Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá
(12)

.
  

Este instrumento permite a visualização real dos dados obtidos para realizar uma 

avaliação válida e confiável dos fatores organizacionais que possam influenciar na segurança 

do paciente, já que as fotografias digitais foram capturadas no local e ambiente escolhido.  

O presente estudo adotou os seguintes passos, adaptados de Marck
(12)

: 1º passo: 

captura aleatória de 350 imagens dos atendimentos prestados pelas unidades de SBV e SAV, 

sendo estes seguros ou não; 2º passo: eliminação das fotos desfocadas ou sem outras 

condições de uso; 3º passo: envio das imagens para estudiosos em segurança do paciente a 

fim de que estas fossem selecionadas para o uso na pesquisa; 4º passo: escolha aleatória de 10 

imagens pelo programa Microsoft Excel 2010, com o posterior tratamento destas para manter 

o anonimato dos sujeitos fotografados; 5º passo: projeção das imagens em um computador de 

14” para os participantes preencherem o IPFD. 

As determinações da Resolução 196/96 
13

, do Conselho Nacional de Saúde, sobre os 

aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, foram plenamente respeitadas na condução 

deste projeto. Aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com certificado de apresentação para 

apreciação ética (0122.0.051.000-11). É importante salientar que os pacientes não foram 

submetidos a riscos ou exposições. A identificação dos pacientes e todas as informações 

obtidas na pesquisa foram mantidas em sigilo. 
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As entrevistas, com a aplicação do instrumento de análise fotográfica, aconteceram 

na sede do APHM, na sala dos enfermeiros, individualmente, no momento do plantão, três 

vezes por semana durante um período de cinco semanas. 

Os enfermeiros participantes do estudo preencheram, na segunda etapa da pesquisa, 

um questionário com informações profissionais e, na terceira etapa, puderam observar e 

interpretar por meio das fotografias digitais selecionadas como está a segurança da cena no 

APHM através ao preenchimento do IPFD. Este teve o propósito de que a opinião dos 

participantes fosse narrada e pontuada com valores de um (cena muito insegura) a dez (cena 

muito segura) quanto à segurança da cena da ocorrência. Estas foram mensuradas por meio de 

uma escala adaptada de Likert 
(14)

. Essa escala foi representada com cinco graus de variação, 

sendo o grau 1 - inseguro totalmente (IT) e o extremo oposto grau 5 - seguro totalmente (ST); 

o ponto intermediário grau 3 - seguro (S) e os graus 2 e 4 – inseguro e seguro parcialmente (IP 

e SP), conforme quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Respostas do questionário com suas respectivas pontuações na escala de Likert. 

Respostas Inseguro 

totalmente 

Inseguro 

parcialmente 

Seguro Seguro 

parcialmente 

Seguro 

Totalmente 

Escala de likert 1 2 3 4 5 

Pontuação do IPFD 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

O tratamento dos dados foi obtido a partir da estatística descritiva simples, com 

cálculo da média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo da pontuação atribuída 

pelos enfermeiros quanto à segurança da cena avaliada em cada fotografia. Em seguida, os 

resultados foram agrupados e interpretados com base na literatura.  

 

RESULTADOS 

 

Do total de 23 enfermeiros que participaram da pesquisa, identificou-se que a 

maioria destes possuía faixa etária de 38 a 48 anos (34,78%) e de 49 a 53 anos (34,78%), 

enquanto 26,09% possuíam idade entre 31 a 35 anos e 4,35% apresentaram mais de 54 anos.  

Em referência ao grau de escolaridade 73,91% dos participantes possuía título de 

especialização, 4,35% título de mestre e 21,74% eram apenas graduados. Como 

especialidades mais comuns entre os enfermeiros estavam a de terapia intensiva e de urgência 

e emergência, com 29,41% cada.  
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Quanto ao tempo de trabalho em APHM, 30,4% dos enfermeiros trabalham no 

serviço há 4 anos; 21,7% estavam no APHM há 11 anos, 17,4% há oito anos.  

Em relação aos cursos de aprimoramento na área de APHM, 74% realizaram o 

Advanced Cardiologic Life Suport (ACLS) e 100% realizaram o Pre-Hospital Trauma Life 

Suport (PHTLS). 

No que se refere à segurança do paciente, os profissionais (91,3%) relataram 

conhecer a temática, descrita em cada uma das 10 fotografias obtidas, conforme nos mostra o 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Caracterização das fotografias digitais selecionadas para o estudo. Natal/RN, 

Brasil, 2013. 

Fotografia Descrição da fotografia 

Foto 01 Foto de reanimação cardiopulmonar na praia; ambiente adverso, com a vítima 

na areia, em decúbito dorsal, com eletrodos do Desfibrilador Externo 

Automático (DEA) fixados no tórax; populares, policial e bombeiros 

observando o atendimento; profissional do APHM preparando medicação 

intravenosa; materiais espalhados na prancha rígida, próximo à vítima. 

Foto 02 Paciente corretamente imobilizado com coxins e colar cervical, prancha fixada 

à maca com tirantes bem posicionados. Materiais e equipamentos localizados 

na bancada ao lado do paciente e sem tela de proteção. 

Foto 03 Improvisação de lugar para equipamentos, bomba de infusão contínua próxima 

aos gases medicinais; profissional utilizando luvas e colocando o equipo 

corretamente. 

Foto 04 Vítima de trauma em decúbito dorsal no asfalto; equipe utilizando luvas, 

inserindo o colar cervical sem preservar o alinhamento da coluna; paciente com 

mochila nas costas; equipe com calçado inadequado; muito movimento de 

carros ao redor da cena. 

Foto 05 Preparo de medicamentos, aspiração de fármaco; dificuldade na administração 

de medicamentos. 

Foto 06 Auxilio à intubação, com materiais colocados no banco, sem organização. 

Foto 07 Materiais bem distribuídos e organizados na bancada, contudo misturados a 

alimentos. 

Foto 08 Materiais de imobilização desorganizados, situados na parte superior da 
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bancada. 

Foto 09 Paciente no interior da ambulância, deitado na maca e com o braço garroteado 

após procedimento de punção venosa; presença de sangue no antebraço; 

aguardando a instalação da solução intravenosa.   

Foto 10 Punção venosa difícil; membro superior do paciente posicionado por cima das 

pernas do profissional, o qual tenta a melhor forma de conseguir realizar o 

procedimento; oxímetro de pulso em cima do paciente.  

 

Segundo a análise dos enfermeiros quanto à segurança da cena nas dez imagens 

selecionadas e descritas acima, é importante ressaltar que não houve homogeneidade de 

respostas quanto à pontuação (de 01 a 10) atribuída às fotos, conforme pode ser evidenciado 

na tabela 01 representada a seguir.  

 

Tabela 1 - Caracterização da pontuação atribuída pelos enfermeiros à segurança da cena no 

APHM com a pontuação de likert. Natal/RN, Brasil, 2013. 

Fotografia Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Escala de 

Likert  

Foto 01 4,83 5,00 2,48 1,00 10,00 2 

Foto 02 5,30 5,00 2,18 1,00 9,00 3 

Foto 03 7,00 8,00 2,36 3,00 10,00 4 

Foto 04 4,70 4,00 2,88 1,00 10,00 2 

Foto 05 5,00 6,00 2,26 1,00 8,00 3 

Foto 06 5,44 5,00 1,81 2,00 10,00 3 

Foto 07 7,39 8,00 2,71 2,00 10,00 4 

Foto 08 6,61 7,00 1,56 4,00 9,00 3 

Foto 09 4,52 5,00 1,88 1,00 8,00 2 

Foto 10 5,04 5,00 2,84 1,00 10,00 3 

 

De acordo com a tabela acima, não obteve-se uma cena segura totalmente ( likert-5), 

e insegura totalmente ( likert-1). Observa-se que as cenas consideradas como as mais seguras 

foram capturadas na fotografia 07, com a média de 7,39 pontos, e na fotografia 03, com a 

média de 7,00 pontos, com descrição de parcialmente segura. Segundo a opinião dos 
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participantes, a cena mais insegura foi demonstrada pela fotografia 09, cuja média 

correspondeu a 4,52 pontos.  

Percebe-se, ainda, que 80% das fotos apresentadas foram avaliadas entre seguras a 

inseguras parcialmente, portanto, mais vulneráveis à ocorrência de erros, bem como 60% 

obtiveram a pontuação mínima equivalente a 01.  

Aquela que sofreu maior variação de respostas na pontuação foi a fotografia 04, com 

desvio padrão de 2,88, havendo pontuação desde muito insegura (01 ponto) a muito segura 

(10 pontos), seguida da foto 10 com desvio padrão de 2,84. Já a foto 08 foi onde os 

enfermeiros mais concordaram sobre a segurança do ambiente, portanto, a que sofreu menos 

divergências sobre sua avaliação, com desvio padrão de 1,56.  

Pode-se evidenciar também que as fotografias 07 e 03, respectivamente, são 

consideradas mais seguras parcialmente. Enquanto que as fotografias 09 e 04 são tidas como 

mais inseguras parcialmente. Para ilustração apresenta-se abaixo as fotos 07 e 09, 

respectivamente mais segura e mais insegura parcialmente. 

Figura 1 – Foto 07 de ambiente mais seguro parcialmente 
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Figura 2 - Foto 09 de ambiente mais inseguro parcialmente 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O comprometimento da segurança do paciente envolve a ocorrência de erros na 

prática de assistência à saúde e pode ser resultante de fatores humanos ou inerentes ao sistema 

de saúde. Tais erros podem não somente gerar incapacidades e aumentar as taxas de 

morbidade, o tempo de internação hospitalar e os custos com a saúde, como também provocar 

a morte, atingindo o paciente e sua família
(6)

.  

Sendo assim, as situações que possam levar ao erro e colocar em risco a segurança 

do paciente devem ser reconhecidas para evitar eventos adversos e para que novas estratégias 

sejam criadas e implementadas visando a promoção da segurança e, consequentemente, uma 

assistência qualificada. É importante estimular que cada indivíduo reconheça os riscos 

potenciais ao avaliar o ambiente, pois, desta forma, as falhas podem ser identificadas, 

minimizadas ou eliminadas
(15-16)

.  

Com base na análise fotográfica realizada pelos enfermeiros de uma instituição de 

APHM, as diferenças observadas na atribuição da pontuação a cada foto podem ser 

explicadas, em parte, pela subjetividade de avaliação de cada participante, bem como pelo 

grau de conhecimento que possuem, além da experiência em segurança do paciente e em 

APHM, que, de acordo com os dados referentes às informações profissionais, mostrou-se 
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divergente entre os participantes da pesquisa, já que os títulos de especialização foram 

variados, assim como a participação em cursos de aprimoramento na área. 

A fotografia 07, descrita no quadro 01, foi considerada pelos participantes da 

pesquisa como a cena mais segura, provavelmente em virtude da importância da organização 

dos materiais e do seu acondicionamento, o que facilita a identificação dos itens necessários 

no momento da urgência e contribui para a segurança do paciente. Os erros que comprometem 

a segurança do paciente estão, muitas vezes, associados ao fator humano, porém os aspectos 

estruturais também podem estar envolvidos
(17)

, entre eles a organização dos materiais. Aliado 

a isto, a necessidade de rápida decisão, exigida pelas situações de urgência ou emergência 

atendidas pelo APHM, também contribui para a ocorrência de erros
(18)

.  

Já a fotografia 03 provavelmente foi considerada pelos participantes como muito 

segura devido à instalação correta do equipo, bem como o uso de luvas de procedimento, não 

sendo dada a devida importância ao risco de gases medicinais próximos ao equipamento.  

A avaliação da cena inclui a verificação das condições de segurança da equipe, do 

paciente e de possíveis testemunhas ou familiares, a adoção de medidas de proteção 

individual, a observação da natureza da ocorrência e do número de vítimas. O uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é fundamental para o socorrista no momento de 

avaliação da segurança da cena, pois minimiza o contato com agentes biológicos ainda 

desconhecidos
(1)

, fato observado pelos participantes do estudo. 

A foto 10, assim como a foto 06, mostra a falta de espaço físico para o 

armazenamento de materiais, além de demonstrar o risco de o paciente sofrer algum tipo de 

trauma, devido à existência de equipamentos soltos, como pode ser visto também na foto 02.  

Devido às suas características particulares, o APHM constitui-se como um ambiente 

de risco para a segurança do paciente e da equipe, já que possui espaço físico limitado no 

interior da ambulância, iluminação inadequada e assistência ao paciente com a ambulância em 

movimentação brusca, além das condições não ergonômicas para o profissional, que incluem 

posições incômodas e prolongadas
(3)

, como também foi observado na fotografia 10.  

A fotografia 09 foi classificada pelos enfermeiros como a mais insegura, com a 

realização incorreta de uma punção venosa periférica. Este procedimento, quando realizado 

com o uso de cateter não rígido (ou flexível), exige um técnica rigorosa. 

A fotografia 04, também descrita no quadro 01, mostra o atendimento a uma vítima 

de trauma e foi considerada pelos enfermeiros como a segunda cena mais insegura, pois 

retrata a realização do procedimento de controle cervical da maneira incorreta. A estabilização 

da coluna cervical é de extrema relevância em vítimas de trauma, até que se prove a 
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inexistência de uma lesão raquimedular. O procedimento deve ser realizado matendo-se a 

cabeça e o pescoço em posição neutra
(1)

, o que não foi realizado pela equipe de APHM na 

cena da foto 04. 

Apesar de não haver uma concordância entre os enfermeiros no que se refere ao nível 

de segurança/insegurança da cena, vemos que algumas situações possuíram menor variação 

na pontuação atribuída, como pode ser visto na fotografia 08, que mostra os materiais de 

imobilização desorganizados e em local de difícil acesso, fato que pode atrasar o atendimento 

e contribuir para a piora do prognóstico da vítima. Em situações de trauma, que exigem o uso 

de materiais de imobilização, o atendimento no âmbito pré-hospitalar deve ser realizado 

rapidamente e com qualidade, assim como o transporte rápido da vítima
(1)

.  

Em suma, pode-se dizer que as cenas avaliadas são, em sua maioria, inseguras 

parcialmente não só para o paciente, que está exposto ao risco de sofrer outras lesões 

decorrentes do transporte ou da assistência inadequada, mas também para a equipe, que está 

vulnerável aos riscos biológicos e más condições ergonômicas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização do método de análise fotográfica permitiu aos enfermeiros participantes 

do estudo obter visão crítica e reflexiva acerca da segurança da cena nas ocorrências assistidas 

pelo serviço de APHM. 

Observou-se que a avaliação dos enfermeiros quanto à segurança da cena nas 

fotografias capturadas foi convergente no que condiz com o fato de que a maioria das cenas 

fotografadas mostrou-se como insegura para o paciente, apesar de a pontuação atribuída ao 

nível de insegurança/segurança ter sido diversificada, o que pôde ser evidenciado pelo valor 

elevado do desvio-padrão. 

A capacidade de avaliar a cena em busca da identificação de situações que possam 

comprometer a segurança do paciente deve ser estimulada, de modo que os riscos possam ser 

reconhecidos e minimizados, em detrimento da prestação de uma assistência qualificada ao 

indivíduo que se encontra com estado de saúde agravado. 

A avaliação da segurança da cena, apesar de ser um elemento fundamental no âmbito 

do APHM, é pouco retratada na literatura nacional e internacional, fato que limitou a 

finalização deste estudo, devido à incipiência de dados para comparação com os resultados 

obtidos.  
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5.2 ARTIGO 2 – CATEGORIZAÇÃO DOS RISCOS NA SEGURANÇA DO 

PACIENTE NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL SOB A ÓTICA DOS 

ENFERMEIROS 
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RESUMO 

Categorizar riscos para a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel.  Trata-

se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Adaptou-se o método de pesquisa 

fotográfica do Programa de Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade de Alberta, Canadá, para identificar a segurança em um atendimento pré-

hospitalar móvel em uma cidade do Nordeste Brasileiro. A amostra foi composta por 23 

enfermeiros com mais de dois anos de experiência. Obtiveram-se fotografias digitais dos 

atendimentos de unidades de suporte avançado. Para a coleta de dados utilizou-se instrumento 

de pontuação de fotografia digital adaptado para o tema e, subsequentemente, a apresentação 
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das fotos individualmente aos participantes da pesquisa, a fim de obter suas narrativas a 

respeito da segurança para o paciente no atendimento pré-hospitalar. Foram cinco categorias 

de riscos emergidas: Organização e acondicionamento de equipamentos e materiais (15,04%); 

Rotinas e especificidades do APHM (12,39%); Riscos para a administração de medicamentos 

(11,10 %); Riscos para infecção 11,06%; Riscos para traumas (8,85%). Os múltiplos riscos e 

suas combinações emergidas no estudo indicam uma multifatoriedade de ações a serem 

desenvolvidas e estimuladas para a segurança do paciente, tais como: reestruturação dos 

ambientes nas viaturas, higienização das mãos, organização dos equipamentos e materiais, 

segurança da cena, ações no âmbito da gestão e no científico e educacional entre outros.  

 

Descritores: Segurança do Paciente; Assistência Pré-hospitalar; Enfermagem; Fotografia; 

Gerenciamento de Segurança; Risco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os agravos à saúde e acidentes ocorrem em sua maioria fora do ambiente hospitalar. 

Fato que exige que os profissionais da saúde criem condições para o atendimento ao indivíduo 

com os recursos necessários o mais precocemente possível no próprio local do agravo ou 

acidente. Evitar agravos significa minimizar letalidades, sequelas e outros eventos adversos 

que possam decorrer tanto do próprio acidente como de uma intervenção inadequada.
(1) 

O atendimento pré-hospitalar móvel (APHM) consiste na assistência prestada fora do 

âmbito hospitalar, como em residências, locais de trabalho ou vias públicas. A demanda do 

atendimento pré-hospitalar tem se tornado cada vez mais significativa em decorrência do 

avanço dos casos de acidentes e violência, que causam graves desordens sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a sociedade.
(2,3)
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Por meio do trabalho desenvolvido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

(SAMU), o Governo Federal tem conseguido minimizar o número de óbitos, o período de 

internação e as sequelas provenientes da ausência de atendimento precoce. O serviço que 

funciona 24 horas por dia, conta com uma equipe de profissionais composta, dentre outros, 

por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e socorristas, os quais efetuam 

atendimentos a urgências de caráter clínica, traumática, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica 

e psiquiátrica.
(2)

 

 Esse tipo de atendimento lida com características que lhes são peculiares, como a 

própria dinâmica do serviço, que conta com ambulâncias de espaço restrito, movimentação 

constante, péssimo estado de conservação das ruas, avenidas e estradas. Cabe ressaltar ainda o 

curto período de tempo em contato com os pacientes e o não acompanhamento do tratamento 

definitivo do caso, já que um de seus objetivos é o atendimento rápido e encaminhamento a 

uma instituição hospitalar.
(4,5)

 

Existe também a falta de informações e as dificuldades em obtê-las, o que impossibilita 

a realização da história pregressa do paciente. Além dessas peculiaridades, podemos citar 

também o número excessivo de atendimentos; a extrema diversidade na gravidade do quadro 

inicial, tendo-se pacientes críticos e outros mais estáveis; a escassez de recursos; e a 

sobrecarga da equipe de enfermagem.
(4,5)

 

Na construção de uma cultura de segurança, os cuidados e vigilância de alta qualidade 

permitem que muitos resultados adversos desapareçam, para tanto, é importante considerar os 

conhecimentos pautados pela investigação e análise dos cuidados realizados em experiências 

anteriores.
(6) 

 

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o projeto Aliança Mundial 

para a Segurança do Paciente, cujo objetivo fundamental é prevenir danos aos pacientes.
(7) 

Ainda  no contexto da segurança do paciente, é consenso que erros ocorrem com certa 
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regularidade na prática de assistência à saúde, sendo resultado de uma conjunção de fatores 

inerentes à natureza humana e à complexidade do sistema.
(6) 

Assim, embora muitos erros não 

provoquem consequências, outros resultam em sérias lesões ao paciente e família, que variam 

desde a geração de incapacidades até a morte .
(8) 

As opiniões atuais sobre a segurança do paciente consideram que a responsabilidade 

primordial nos casos prejudiciais deva ser atribuída às deficiências na estrutura, na 

organização e no funcionamento do sistema e não ao profissional. A maioria dos casos 

prejudiciais não resulta de negligência ou falta de formação, mas de falhas nos próprios 

sistemas. Por isso, medidas corretivas dirigidas às mudanças nos sistemas são mais produtivas 

do que aquelas que visam práticas individuais e coletivas.
(9)

  

Os riscos são pertinentes a qualquer processo. Portanto, é necessário o uso de 

ferramentas adequadas e a equipe preparada e consciente da importância de suas atividades. 

Isso significa um suporte teórico, mas também o estímulo crítico e reflexivo, visando a 

versatilidade e velocidade de mudanças em procedimentos nesta área.
(10) 

 

A implementação de culturas organizacionais em que os profissionais possam 

identificar e explicitar falhas na estrutura e/ou nos processos, ou seja, uma abordagem 

sistêmica dos erros, permite a criação de estratégias de segurança que previnam resultados 

indesejáveis.
(10)

 

A partir das informações apresentadas, este estudo objetivou identificar e categorizar os 

riscos para a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel. 

 

MÉTODOS 

 

Estudo transversal e descritivo de abordagem quantitativa, realizado em um serviço de 

atendimento pré-hospitalar, localizado em um município do Rio Grande do Norte (RN). A 
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população do estudo foram os enfermeiros das Unidades de Suporte Avançado de Vida. A 

amostra constituiu-se de 23 enfermeiros que estão no APHM há no mínimo dois anos, e que 

aceitaram participar, constituindo-se em uma amostra intencional 
(11)

.
 
 

Foi utilizado o método de análise fotográfica proveniente do Desenvolvimento do 

Instrumento de Avaliação de Fotografia Digital, do Programa de Pesquisa e Restauração da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá.
(12)

 

O método permite a visualização real dos dados obtidos para realizar uma avaliação 

válida e confiável dos fatores organizacionais que possam influenciar na segurança do 

paciente, uma vez que as fotografias digitais foram capturadas no local e ambiente 

escolhido.
(12)

  

Os enfermeiros participantes do estudo puderam observar e interpretar através de 

fotografias digitais como estava a segurança nos procedimentos ou rotinas do APHM de 

acordo com os seguintes passos: 1º Passo: coleta aleatória de 350 imagens das rotinas das 

Unidades de Suporte Avançado e Básico de Vida, sendo estas seguras e/ou não seguras; 2º 

Passo: eliminação das fotos tremidas ou sem outras condições de uso; 3º Passo: seleção de 20 

fotografias, seguras ou não seguras para o paciente; 4º Passo: realizado sorteio de 10 imagens 

aleatoriamente com o software Microsolft Excel 2010 que foram tratadas, a fim de manter o 

anonimato dos indivíduos presentes nas fotos; 5º Passo: as 10 imagens foram projetadas num 

computador de 14” para que os participantes observassem e preenchessem para cada uma, um 

Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital (IPFD), com propósito de pontuarem e 

narrarem sua opinião.
(12)

 As entrevistas, com a aplicação do instrumento de análise 

fotográfica, aconteceram na sede do APHM, na sala dos enfermeiros, individualmente, no 

momento do plantão, na central de regulação, três dias na semana por 5 semanas. 

As determinações da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde sobre os 

aspectos éticos da pesquisa com seres humanos foram plenamente respeitadas na condução 
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deste projeto, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, com certificado de apresentação para apreciação ética 

(0122.0.051.000-11). É importante salientar que os pacientes não foram submetidos a riscos 

ou exposições. A identificação dos pacientes e todas as informações obtidas na pesquisa 

foram mantidas em sigilo. 

 

TRATAMENTO DOS RESULTADOS  

 

Após as avaliações dos enfermeiros, foi utilizada a técnica de análise do conteúdo
(13) 

para categorizações das respostas, onde emergiram doze (12) temas, e após, uma nova re- 

categorização visando reduzi-los, com resultado final de cinco (5) temas, utilizando o símbolo 

C1, C2, C3, C4, C5 para as categorizações de temas afins, onde a categoria expressasse a 

característica principal relacionada ao risco mencionado pelo enfermeiro sobre a segurança da 

cena. 

   

RESULTADOS 

 

Do total de 23 enfermeiros que participaram da pesquisa, identificou-se que a maioria 

destes possuía faixa etária de 38 a 48 anos (34,78%) e de 49 a 53 anos (34,78%), 

As observações dos enfermeiros participantes foram diversas e refletiram análises de 

diferentes aspectos para ambientes fotografados, contemplando desde fatores humanos como 

a lavagem das mãos, até questões estruturais como restrição do espaço físico para o trabalho 

(Quadro 1). 

[Inserir Quadro 1.] 
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Na Figura 1 observa-se que o tema mais abordado isoladamente nas fotos foi relativo às 

Dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais (C1) com 15,04%, seguido de 

Especificidades do trabalho no APHM (C2) com 12,39% e das combinações de 

Especificidades do trabalho no APHM e Risco de infecção (C2,C3) com 11,06% e 

combinações de Dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais e 

Especificidades do trabalho no APHM (C1,C2) com 10,60% do universo de cerca de 230 

respostas avaliadas.Os demais percentuais equivalem as respostas emergidas em categorias 

combinadas. 

 

[Inserir Figura 1]. 

 

Ainda em relação a figura 1, embora o Acondicionamento de equipamentos e materiais 

isoladamente tenha representação de 15,04%, não é o risco mais importante a ser trabalhado 

na visão dos enfermeiros. Ao serem somados os três dados subsequentes, nota-se que a 

categoria Especificidades do trabalho no APHM (combinado com outros riscos) aparece, em 

média, como o evento mais importante para a segurança do paciente no APHM com 34,10%. 

A Figura 2 a seguir, corresponde às categorias mais expressivas para segurança do 

paciente por foto. Verifica-se que os temas mais apontados como potenciais geradores de 

riscos para a segurança divergiram na avaliação de cada foto. Fica evidente que devido ao 

ambiente diverso, intrínseco ao APHM, cada cenário tem seu risco heterogêneo. 

 

[Inserir Figura 2.] 

 

 Na Tabela 1, apresenta-se a variância
(14)

 das dez fotos estudadas, com suas respectivas 

porcentagens da variância total explicada, onde observamos que a Figura 3 representa a foto 1 
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(Figura 3) do estudo como a mais importante, por captar a maior variabilidade de temas com 

44% ( a foto 1, absorve portanto, todos os temas elencado nas demais fotos) e a foto 2 

contribuiu com 14% (Figura 3) de variância. Como elas captam 58% das informações, 

explicam bem os resultados obtidos nas 8 fotos restantes e seus eventos. 

 

[Inserir Tabela 1]. 

[Inserir Figura 3]. 

 

DISCUSSÃO 

 

Observa-se que procedimentos invasivos mais complexos realizados durante o 

atendimento pré-hospitalar ao usuário têm se tornado mais frequentes, tais como realização de 

entubação, aspiração de conteúdo traqueal, rafia de vasos por amputação traumática, 

contenção de hemorragias por outras lesões, acesso central e periférico, massagem cardíaca a 

céu aberto, dentre outras.
(15)

 

 Os resultados deste estudo apontam nesta mesma direção, ou seja, as especificidades 

do trabalho no atendimento pré-hospitalar móvel, tais como diversidades de ambientes 

(cenários) e de fatores ambientais (luz, calor, som, estresse, segurança), nos fornecem uma 

análise preocupante do trabalho com o inusitado. Esta situação desfavorece as práticas de 

rotinas e fluxos, de modo que os profissionais possam avaliar seu próprio trabalho com 

segurança, bem como o seu impacto para o paciente.
(1,5) 

 

Importante ressaltar que todos os temas que emergiram, embora investigados em relação 

ao paciente, convergem para todos os participantes envolvidos na cena do atendimento: o 

paciente, os terceiros (acompanhante do paciente ou população participante) e a própria 

equipe, que é quem executa a ação. 
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Com relação ao risco de infecções e contaminações, alguns riscos podem se tornar mais 

elevados entre as equipes do APHM, pois fornecem atendimento às vítimas de trauma que 

podem apresentar e carrear para o interior das ambulâncias grande quantidade de sujidades e 

produtos, o que potencializa o risco às vítimas e à equipe de APHM.
(16)

 

Ainda sobre as infecções, cita-se os riscos originados do manuseio inadequado de 

fluidos corporais, roupas, materiais perfuro cortantes, campos contaminados, lixos e dejetos, 

todos realizados sem as precauções padrão. Muitas exposições laborais a material biológico 

podem ser prevenidas pelo emprego de barreiras de proteção: luvas, máscaras, óculos, entre 

outras, quando em contato com líquidos corporais 
(17)

. Estudos alertam que superfície exposta 

por sangue contaminado pelo vírus da hepatite B é fonte de contágio, tendo em vista que o 

vírus pode continuar viável no local por até uma semana.
(18) 

As situações que mais desfavorecem a segurança apontadas entre os profissionais do 

APHM foram: sobrecarga de trabalho, pressa de realizar o serviço, cansaço, viatura em 

movimento, estresse e emergência. Averiguou-se que as exposições relacionadas ao momento 

de realização do atendimento no APH chegaram a 68%.
(19)

 Outros estudos verificaram que 

23,2% das exposições ocorreram durante a administração de medicamentos.
(20)

 

A higienização das mãos deve ser feita sempre que tiver contato com o cliente, entre os 

procedimentos, após o contato com artigos contaminados ou fluidos corporais e antes de 

calçar as luvas e após removê-las.
(21) 

Como se observou, as dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais 

foi uma das categorias de relevância apontada neste estudo. Destarte, é importante frisar que a 

qualidade dos cuidados prestados depende do domínio da estrutura centrada nas 

características físicas das instalações e dos recursos materiais. Além disso, destaca-se que os 

fatores organizacionais podem aumentar a probabilidade de redução de erros.
(22) 
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Os resultados sobre risco de traumas (39,13%) obtidos na foto 1 (Figura 2) foram 

analisados sob dois pontos de vista: a queda do paciente por déficits na imobilização e a 

queda de objetos no paciente. São fatores inerentes à segurança do paciente: o paciente deve 

estar imobilizado e preso à prancha quando a prancha estiver indicada ou preso à maca; a 

prancha deve estar firmemente presa à maca; a maca deve estar firmemente presa à 

ambulância; caso o paciente seja transportado sentado, deve utilizar cinto de segurança.
(23) 

Incidentes adversos são indesejáveis em qualquer área de saúde, porém podem assumir 

dimensões ainda maiores quando acontecem com pacientes graves, como exemplo, os 

internados em unidade de terapia intensiva. Neste sentido, uma das medidas de segurança que 

a equipe de enfermagem deve prover refere-se à prevenção de quedas dos pacientes, pois em 

geral elas acontecem inesperadamente e levam a um desvio da qualidade do cuidado, 

refletindo consequências significativas para o paciente, para a equipe de enfermagem e para a 

instituição 
(24)

.
 

Isto retrata a importância da adoção de medidas preventivas para a organização dos 

processos de trabalho, tanto no que se refere à capacitação e treinamento dos profissionais 

envolvidos, para poder realizar as atividades de forma mais hábil e segura, apesar de ajuda 

dos populares (leigos), como também, na adequação da infraestrutura da viatura, visando fixar 

os equipamentos adequadamente, para que com o deslocamento, os mesmos não caiam por 

cima do paciente e equipe, ocasionando mais traumas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo evidenciam que fatores estruturais, físicos e organizacionais, 

como o acondicionamento de equipamentos e materiais nas ambulâncias, são importantes para 

a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel. Destaca-se também neste tema, 
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os fatores relacionados a administração de medicamentos; prevenção de infecção, 

principalmente sob o ponto de vista da ausência de pias para lavagem das mãos; locais 

específicos para preparação de medicamentos e prevenção de traumas, relacionados a impacto 

de equipamentos e materiais durante os atendimentos ou mesmo de queda.  

Os enfermeiros ainda relataram como quinto e mais importante tema que influencia a 

segurança do paciente, as especificidades do trabalho no atendimento pré hospitalar como a 

exposição aos fatores ambientais, naturais do trabalho na rua. Esses temas ressaltam que 

segurança não depende de fatores isolados ou de profissionais isolados, mas reside nos 

sistemas e em conjunto com os atos das pessoas e por isso deve ser estimulada e aperfeiçoada. 

Dentro dessa perspectiva, considerando a diversidade dos atendimentos efetuados, e as 

condições adversas identificadas por tais profissionais no desenvolver de suas atividades 

laborais, a segurança do paciente pode servir de importante estratégia na busca por um 

atendimento de qualidade que tenha por base não causar mal ao paciente. 
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CATEGORIA RISCO OBSERVADO  CÓDIGO 

Organização de materiais 

 

Dificuldades no 

acondicionamento de 

equipamentos e materiais 

C1 

Exposição e insegurança no 

atendimento de rua 

Segurança 

Risco de explosão 

Restrição do espaço físico 

Ergonomia 

Dificuldades na 

comunicação 

Especificidades do 

trabalho no APHM 

C2 

Utilização de EPIS’s 

Lavagem das mãos 

Risco de  

contaminação/infecção  

Risco de infecção C3 

Quedas e imobilização Risco de traumas C4 

Administração de 

medicamentos 

Dificuldades na 

administração de 

medicamentos 

C5 

Quadro 1 - Variáveis de eventos/riscos referidos para a segurança do 

paciente com suas categorias e codificações. Natal/RN, 2012. 
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Figura 1 - Resultado das 19 combinações de riscos encontradas nas 230 

respostas, com legenda. Natal – RN, SAMU/2012. 

C1 - Dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais 

C2 - Especificidades do trabalho no APHM 

C3 - Risco de infecção 

C4 - Risco de traumas 

C5 - Dificuldades na administração de medicamentos 
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Figura 2 - Categorias mais expressivas para segurança do paciente por foto, com legenda 

lateral. Natal – RN, SAMU/2012.
*1,*2

 

*1 
Para o cálculo da porcentagem foram retiradas as observações nas quais não se observou 

anormalidades. 

*2 
Os cem por cento de cada tema foi calculado para cada foto. 
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 FOTOS (F) 

Componente (F)1 (F)2 (F)3 (F)4 (F)5 (F)6 (F)7 (F)8 (F)9 (F)10 

Variância total (%) 0,44 0,14 0,13 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 

Tabela 1 – A foto que melhor representa as demais do estudo, analisada através da 

variância decorrente de cada componente da Análise de Componente Principal, 

Natal/RN. 
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Figura 3 – Foto 1, conforme cálculo de variância, foto que melhor representa as outras 

nove fotos, por englobar a maior variabilidade das cinco categorias de riscos para a 

segurança. Natal/RN, 2012. 
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5.3 PROPOSTA DE PASSOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 

 

 

PROPOSTA DE PASSOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE NO ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL
1
 

 

Grayce Louyse Tinôco de CASTRO
2 

Francis Solange Vieira TOURINHO
3 

 

RESUMO 

Estudo transversal e descritivo, objetivando propor passos para a segurança do paciente no 

atendimento pré-hospitalar móvel. A amostra foi composta por 23 enfermeiros, por 

amostragem intencional, adaptou-se o método de pesquisa fotográfica do Programa de 

Pesquisa e Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá, 

para identificar a segurança em um atendimento pré-hospitalar móvel de Natal/Rio Grande do 

Norte. Obtiveram-se fotografias digitais das ocorrências de unidades de suporte avançado e 

básico. Os instrumentos de coleta de dados foram um questionário e um instrumento de 

pontuação de fotografia digital adaptado para o tema, a fim de obter suas percepções e 

narrativas a respeito do trabalho e da segurança para o paciente. Os resultados foram 

                                                 
1
 Estudo realizado pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Departamento de Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal (RN), Brasil. 
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analisados em consonância com a literatura sobre atendimento pré-hospitalar e segurança do 

paciente. Na análise das informações evidenciou dez passos para a segurança do paciente no 

atendimento pré-hospitalar móvel, como a segurança no acondicionamento de equipamentos e 

materiais; atenção para as especificidades do atendimento pré-hospitalar móvel; segurança 

relacionada à prevenção de infecção; prevenção de traumas; segurança para administração de 

medicamentos. A utilização de passos para a segurança no atendimento pré-hospitalar móvel 

subsidia o gerenciamento de riscos, a diminuição de erros, as incapacidades e até mortes.  

Descritores: Segurança do paciente. Gestão de riscos. Assistência pré-hospitalar. Fotografia. 

 

PROPOSAL OF THE STEPS TO FOLLOW FOR THE SAFETY OF A PATIENT 

DURING THE MOBILE PRE-HOSPITAL CARE 

 

ABSTRACT  

Transversal and descriptive study, aiming to propose the steps for the safety of the patient 

during the mobile pre-hospital care. The sample was composed by 23 nurses, by intentional 

sampling, the method adopted was the Restoration and Research Program from the Nursing 

School of the Alberta University in Canada, this with the objective of identifying the safety of 

the mobile pre-hospital care of Natal/Rio Grande do Norte. Digital pictures of the incidents 

were obtained, from both advanced and basic support units. The data collection instruments 

were a questionnaire and a digital photo punctuation instrument adapted for the subject, to 

obtain its perceptions and narratives related to the job and the safety of the patient. The results 

were analyzed in consonance with the literature about pre-hospital care and the patient’s 

safety. The analysis of the information revealed steps for the patient’s safety during the 

mobile pre-hospital care, such as the safety in the packaging of the equipments and materials; 

attention to the specificities of the mobile pre-hospital care; safety related to the prevention of 
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infections; trauma prevention; safety in the administration of medication. The use of steps for 

the safety in the mobile pre-hospital care helps the management of risks, decrease of errors, 

the disabilities and even deaths.  

Keywords: Safety of the patient. Risks management. Pre-hospital care. Photography. 

 

PROPUESTA DE PASOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EM EL 

ATENDIMIENTO PRE HOSPITALARIO MOVIL 

 

RESUMEN 

Estudio transversal y descriptivo, con el objetivo de proponer pasos para la seguridad del 

paciente en el atendimiento pre hospitalario móvil. La muestra fue compuesta por 23 

enfermeros, por muestreo intencional, se adopto el método de investigación fotográfica del 

Programa de Investigación y Restauración de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Alberta, Canadá, para identificar la seguridad en un atendimiento pre hospitalario móvil de 

Natal/Rio Grande do Norte. Se obtuvieron fotografías digitales de los atendimientos de 

unidades de soporte avanzado y básico. Los instrumentos de colecta de datos fueron un 

cuestionario y un instrumento de puntuación de fotografía digital adaptado para el tema, con 

el fin de obtener sus percepciones y relatos al respecto del trabajo de seguridad para el 

paciente. Los resultados fueron analizados en consonancia con la literatura sobre el 

atendimiento pre hospitalario y seguridad del paciente. En el análisis de las informaciones se 

evidencio diez pasos para la seguridad del paciente en el atendimiento pre hospitalario móvil, 

como la seguridad en el acondicionamiento de los equipos y materiales; atención para las 

especificaciones del atendimiento pre hospitalario móvil; seguridad relacionada a la 

prevención de infección; prevención de traumas; seguridad en la administración de 



76 

 

medicamentos. El uso de los pasos para la seguridad del atendimiento pre hospitalario móvil 

subsidia el manejo de riesgos, la disminución de errores, las incapacidades y hasta muertes  

Descriptores: Seguridad del paciente. Manejo de riesgos. Asistencia pre hospitalaria. 

Fotografía. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano está sujeito a situações de agravos urgentes ao longo do cotidiano. Essas 

situações necessitam de um atendimento no local da cena a fim de minimizar as possíveis 

consequências ao indivíduo, garantindo um atendimento precoce e adequado no ambiente pré-

hospitalar, além de acesso ao Sistema de Saúde. Sendo assim, a portaria nº. 2.048/2002, do 

Ministério da Saúde, define o atendimento pré-hospitalar móvel (APHM) de urgência, como: 

“Atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua 

saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que possa levar 

ao sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe 

atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e 

integrado ao Sistema Único de Saúde” 
(1)

.
 

Esse atendimento engloba várias classes profissionais com práticas e saberes 

específicos, formando equipes inter-relacionadas de forma coletiva, resultando em atos 

desenvolvidos por cada um deles e por todos, devendo estar preparadas para assistir qualquer 

tipo de agravo em todas as faixas etárias. Assim, o conhecimento técnico é o dominante de 

todos e transcorrem todas as categorias, considerando-se as especificidades, competências e 

responsabilidades de cada membro da equipe 
(2)

.   

No Brasil, o APHM está estruturado em duas modalidades: o Suporte Básico à Vida 

(SBV) e o Suporte Avançado à Vida (SAV). O SBV consiste na preservação da vida, sem 
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manobras invasivas, em que o atendimento é realizado por pessoas treinadas em primeiros 

socorros e atuam sob supervisão médica. Já o SAV tem como características manobras 

invasivas, de maior complexidade e, por este motivo, esse atendimento é realizado 

exclusivamente por médico e enfermeira 
(3).

  

Atingir um índice de qualidade na assistência do atendimento pré-hospitalar é 

basicamente não agravar o estado de saúde do paciente até sua chegada ao ambiente de 

tratamento definitivo, normalmente o hospital, minimizando complicações e buscando 

estabilidade hemodinâmica, no menor tempo possível 
(4).

 

Os cuidados de saúde inseguros resultam em expressiva morbidade e mortalidade 

evitáveis, gastos adicionais com a manutenção dos sistemas de saúde e representam uma 

grande preocupação na atualidade 
(5)

. Por outro lado, cuidados e vigilância de alta qualidade 

permitem que muitos resultados adversos desapareçam, sendo construído sobre os 

conhecimentos fornecidos pela qualidade da investigação e análise dos cuidados feitos 

anteriormente, gerando assim uma cultura de segurança 
(6).

 

Considerando que o paciente submetido aos serviços de saúde corre o risco de sofrer 

danos relacionados à assistência, a Organização Mundial da Saúde criou em 2004 a Aliança 

Mundial pela Segurança do Paciente com a missão de coordenar, disseminar e acelerar 

melhorias para segurança do paciente em termos mundiais 
(5-7)

. 

Profissionais do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) com 

experiência acumulada na assistência, no ensino e ou na pesquisa,em muitos anos de 

dedicação à área da saúde, elaboraram os dez passos para a segurança do paciente com base 

em evidências científicas atualizadas e procuraram apresentá-los de forma objetiva e prática. 

São eles: 1. Identificação do paciente; 2. Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das 

mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia segura; 5. Sangue e 

hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria segurança; 
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7. Comunicação efetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. 

Segurança na utilização de tecnologia 
(9)

.  

Garantir a segurança de todos que entram em contato com serviços de saúde é um dos 

desafios mais importantes que o cuidado em saúde enfrenta hoje
(10)

, Fato que a torna uma 

séria questão de saúde global. A identificação, análise e gerência de riscos relacionados ao 

paciente e possíveis incidentes, permitem realizar um cuidado mais seguro ao paciente e 

minimizar danos
(11)

.  

               Nesse contexto, é possível entender que a atuação dos órgãos e profissionais de 

saúde para a melhoria da qualidade dos serviços, utilizando estratégias, como a criação de 

passos para a segurança do paciente, estimula reflexões acerca de práticas seguras e colabora 

para uma ação eficaz. Contudo, observa-se que na área pré-hospitalar nacional são escassas as 

pesquisas específicas sobre o tema. Desta forma, a pesquisa objetivou elaborar passos para a 

segurança do paciente para o APHM sob a ótica dos enfermeiros, visando a facilitação da 

prática de segurança do paciente neste ambiente. 

 

MÉTODOS 

 

Tratou-se de um estudo transversal e descritivo, de abordagem quantitativa, realizado 

em um serviço de APHM, localizado em um município do Rio Grande do Norte (RN). A 

população do estudo foram 28 enfermeiros das Unidades de Suporte Avançado de Vida. A 

amostra consistiu de 23 enfermeiros que estão no APHM há no mínimo dois anos, e que 

aceitaram participar, constituindo-se em uma amostra intencional 
(12)

.
 
 

O método utilizado foi análise fotográfica proveniente do Desenvolvimento do 

Instrumento de Avaliação de Fotografia Digital, uma pesquisa do Programa de Pesquisa e 

Restauração da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Alberta, Canadá.
 
Este permite 
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a visualização real dos dados obtidos para realizar uma avaliação válida e confiável dos 

fatores organizacionais que possam influenciar na segurança do paciente, já que as fotografias 

digitais foram capturadas no local e ambiente escolhido 
(13)

.   

A partir dos seguintes passos adaptados
(13)

, os enfermeiros participantes do estudo 

puderam observar e interpretar através de fotografias digitais como está a segurança nos 

procedimentos ou rotinas do APH: 1º Passo: coleta aleatória, em média 320 imagens das 

rotinas das Unidades de Suporte Avançado e Básico de Vida, sendo estas seguras e/ou não 

seguras; 2º Passo: eliminação de fotos tremidas ou sem outras condições de uso; 3º Passo: 

envio das imagens para estudiosos em segurança do paciente para seleção das fotografias a 

serem utilizadas na pesquisa; 4º Passo: realizado o sorteio de 10 imagens aleatoriamente pela 

função do Microsolft Excel 2010, que foram tratadas a fim de manter o anonimato das 

pessoas; 5º Passo: projeção das imagens num computador de 14” para os participantes, que 

responderam um Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital (IPFD)
 
para cada foto. A 

coleta ocorreu na sede do APHM, nos meses de março a junho de 2012. 

Respeitando os aspectos éticos
(14)

, esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com certificado de apresentação 

para apreciação ética (0122.0.051.000-11). Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

RESULTADOS  

 

Os resultados revelaram diversos riscos presentes nas fotografias, não havendo uma 

linearidade nas respostas. Após sucessivas leituras das observações dos enfermeiros, foram 

realizadas categorizações de temas 
(15)

. Emergiram inicialmente doze (12) categoria, em 

seguida foi realizada uma nova categorização com resultado final de cinco (5) categorias, 
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utilizaram-se os símbolos C1, C2, C3, C4, C5 para sua identificação, que foram analisadas a 

luz dos 10 passos para a segurança do paciente preconizados pelo COREN/SP 
(9)

, 

fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento das propostas de passos para a 

segurança do paciente no APHM. 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição de categorias de riscos encontradas nas 230 respostas, total de 19 

combinações de respostas possíveis. Natal – RN, 2012.  

As 230 respostas obtidas nos resultados refletiram diferentes aspectos para os ambientes 

fotografados e apontam que os temas mais abordados isoladamente por foto, foram: 

Dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais (C1) com 15%; 

Especificidades do trabalho no APHM (C2) com 12,4%; combinações de Especificidades do 

trabalho no APHM e Risco de infecção (C2, C3) com 11,1%; e combinações de Dificuldades 

no acondicionamento de equipamentos e materiais e Especificidades do trabalho no APHM 

(C1, C2) 10,6%. (Figura 1) 

C1 - Dificuldades no acondicionamento de equipamentos e materiais                               

C2 - Especificidades do trabalho no APHM                   C3 - Risco de infecção          

C4- Risco de traumas          C5 - Dificuldades na administração de medicamentos 
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Ainda na Figura 1, o item Dificuldades na administração de medicamentos (C5) aparece 

isolado com 5,75%, como também combinado a mais cinco possibilidades. Com relação ao 

risco de traumas e quedas (C4), o mesmo aparece em combinação com risco de infecção (C3) 

3,98%, bem como isoladamente com 3,1 %, o que não significa que não apresenta 

importância, visto que o trabalho no APHM oferece risco de queda pelo atendimento, 

especialmente pela trepidação das ambulâncias em movimento.  

 Baseando-se nestas categorias de riscos evidenciados pelos enfermeiros participantes 

do estudo e nos 10 passos para segurança do paciente 
(9)

, elaborou-se uma proposta de 10 

passos para a segurança do paciente no APHM, visando o direcionamento dos profissionais de 

área tão específica e à melhoria contínua da segurança através do conhecimento e prevenção 

dos riscos. 

 A figura 2 apresenta relação de semelhança dos 10 passos para a segurança do 

paciente 
(9)

 com as categorias de riscos observado no estudo. 

Figura 2 - Relação de semelhança entre os 10 passos para segurança do paciente e as 

categorias de riscos observadas no estudo. Natal, 2013. 

10 PASSOS PARA A SEGURANÇA DO 

PACIENTE 
(9)

. 

CATEGORIAS DE RISCOS 

OBSERVADAS NO ESTUDO 

 

Passo 2: Cuidado Limpo é Cuidado Seguro 

-  Higienização das Mãos. 

(C3)  Utilização de EPIS’s 

(equipamentos de proteção individual); 

Higienização das mãos 

Risco de contaminação/infecção 

Passo 3: Cateteres e Sonda - Conexões 

Corretas. 

(C5) Dificuldades relacionadas à 

administração de medicamentos. 

Passo 7: Comunicação Efetiva. (C2)  Especificidades do trabalho no 

APHM. 
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Passo 8: Prevenção de Queda. (C4) Quedas e imobilização 

Risco de traumas e quedas 

 

Verifica-se também na figura 2, que não emergiram categorias de riscos relacionadas 

diretamente a alguns passos do COREN-SP. Isto se deve ao fato de os entrevistados não 

terem feito referência direta a riscos que equivalessem a um dos passos para a segurança do 

paciente. Entretanto, evidenciaram-se riscos específicos ao APHM, como dificuldades no 

acondicionamento de equipamentos e materiais (C1), além de outras Especificidades do 

trabalho no APHM (C2). 

Relacionando-se as semelhanças entre os passos e os riscos evidenciados e 

analisando os passos não avaliados, porém relevantes, sugere-se, na figura 3 a seguir, as 

propostas de passos para a segurança no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. 

Figura 3 - 10 passos para a segurança do paciente no APHM. Natal, 2013. 

PROPOSTAS DE PASSOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE NO APHM 

Passo 1:  Identificar o paciente por meio de pulseira, com cores que sinalizem sua 

gravidade, principalmente nos casos de múltiplas vítimas. 

Passo 2: Segurança relacionada à higienização das mãos. 

Passo 3 - Segurança na administração de medicamentos 

Passo 4 – Segurança e padronização do acondicionamento de equipamentos e 

materiais. 

Passo 5-  Atenção para as especificidades do atendimento pré-hospitalar móvel
 

Passo 6 - Incentivar e valorizar a participação do paciente e família no processo de 

cuidar. 

Passo 7 - Promover a comunicação com a central de regulação por meio de 

radiocomunicação correta ou outras tecnologias, tais como a telemedicina e tele-
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DISCUSSÃO 

 

A partir da apresentação dos resultados, nota-se que, embora dois passos não se 

apliquem ao APHM (Passo 4 - Cirurgia Segura e Passo 5 - sangue e hemocomponentes - 

Administração Segura), outros que se aplicariam não emergiram. Observa-se que os 

enfermeiros entrevistados não mencionaram diretamente categorias a passos relevantes, tais 

como: Identificação do Paciente (Passo 1),  Paciente envolvido com sua segurança (Passo 6), 

Prevenção de úlcera por pressão (Passo 9) e Passo 10: Segurança na utilização de tecnologia. 

Contudo, entende-se que estes passos merecem relevância em qualquer serviço de saúde e 

verifica-se, portanto, a necessidade de implementar soluções similares que promovam a 

segurança do paciente no APHM. 

Corroborando com a proposta do COREN-SP
(9)

, deste estudo emergiram 
 

as 

categorias que igualmente sugestionam passos para a segurança do paciente no APHM: 

Risco de Infecção (C3), Riscos de Traumas e Quedas (C4) e Riscos para Administração de 

Medicamentos (C5),que são referentes, respectivamente, a Cuidado Limpo e Cuidado 

enfermagem. 

Passo 8: Prevenção de traumas e quedas; Fixar os equipamentos devidamente na 

ambulância;  Checar cintos de segurança e travas das macas. 

Passo 9: Proteger a pele de lesões adicionais provenientes de fricção e 

cisalhamento; Retirar roupa suja e úmida de área de contato com a prancha; Evitar 

contato direto da pele com a prancha rígida. 

Passo 10: Compreender o benefício e o impacto do uso de todos os equipamentos 

da ambulância;  Zelar e verificar o funcionamento das máquinas e equipamentos. 
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Seguro (Passo 2); Prevenção de Queda (Passo 8); Cateteres e Sonda - Conexões Corretas 

(Passo 3). 

Em relação a Risco de Infecção (C3), das 19 combinações de respostas contidas na 

figura 1, esta categoria emerge em 9, que corresponde a 47,37% dos resultados. Nessa 

premissa, às exposições de riscos de contaminação e infecção, alguns autores mencionam que 

as superfícies carreiam um risco mínimo de transmissão direta de infecção. Contudo, 

acontecem secundariamente por meio das mãos dos profissionais de saúde e de instrumentos 

ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com essas superfícies e 

posteriormente, contaminar os pacientes ou outras superfícies 
(16)

. 

 Remetendo-se a risco de trauma (C4), citado isoladamente por 3,1% da amostra, e em 

combinações com outras categorias totalizando 31,57%, evidencia-se na literatura a 

importância de dimensionar quedas ocorridas com pacientes críticos com vistas à prevenção 

dos pontos vulneráveis no processo de cuidar, e implica em considerá-las como eventos 

passíveis de controle, sendo a atenção fornecida pela equipe às técnicas corretas de segurança, 

atenuante de possíveis falhas que possam comprometer a segurança do paciente 
(17)

. 

 Uma das categorias emergidas nos resultados desta pesquisa foi a que refere aos riscos 

para administração de medicamentos. Sabe-se que a preocupação com o impacto dos erros de 

medicação na segurança do paciente é responsabilidade dos profissionais de enfermagem 

visando assegurar aos pacientes uma assistência livre de imprudência, imperícia ou 

negligência. Entretanto, erros relacionados à administração de medicamentos ocorrem em 

muitos hospitais podendo trazer sérias consequências para os pacientes, instituição e 

profissionais. 
(18)

  

Os enfermeiros entrevistados evidenciaram ainda a dificuldade no acondicionamento 

de materiais e equipamentos. Nesse sentido, entende-se que é atribuição do enfermeiro 

conferir e repor os materiais da ambulância, bem como fazer check-list diário de 
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equipamentos e materiais
(19, 20)

. Além disso, a padronização dos kits de atendimento e da bolsa 

de medicamentos, a propósito de facilitar a utilização desses materiais no momento da 

assistência, também é atribuição do enfermeiro 
(20)

. Porém, sabe-se que a ambulância 

constitui-se de um espaço restrito, fato que dificulta esta organização. 

Conforme observa-se nos resultados, a categoria Especificidades do APHM (C2) é 

citada pelos enfermeiros como fator predisponente a erros. Tais resultados são esperados, e 

justificam-se pelo atendimento pré-hospitalar estar sujeito a fatores ambientais, como, 

mudanças climáticas, riscos de acidente de trânsito, e a necessidade de decisões imediatas, 

fazendo com que o profissional tenha que desenvolver-se constantemente para contornar as 

adversidades encontradas na sua rotina. Além disso, acrescenta-se a restrição de espaço físico 

e de tempo 
(20)

. 

Nos eventos adversos de procedimentos invasivos, como no tratamento das vias 

aéreas no Pré-Hospitalar, os erros são comuns e potencialmente prejudiciais. Estudos e 

opiniões destacam outros riscos para a segurança do paciente, como manuseio incorreto de 

equipamentos, mau funcionamento dos mesmos, má gestão médica e desvios de protocolo. 

Estes fatos frequentemente provocam estresse e sentimento de esgotamento, implicando 

diretamente na segurança da assistência 
(21)

. 

Apesar de neste estudo não terem sido observados riscos relacionados a alguns passos 

para a segurança do paciente
(9)

, sabe-se que atualmente diversas pesquisas retratam um 

aumento no interesse em envolver o paciente e família no processo de cuidar, a propósito de 

melhorar a qualidade do cuidado, com vista a aumentar a sua confiança no sistema de saúde. 

Além disso, o paciente desenvolve um papel ativo e participante na segurança do seu próprio 

processo de cuidar 
(22)

, fator importante para um bom prognóstico. 

Do mesmo modo, com relação ao Passo 7
(9)

, entende-se que a comunicação clara e 

efetiva entre os profissionais de saúde deva ser entendida como fator determinante para que 
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não ocorram eventos adversos. Estudos revelam que a comunicação ineficaz, potencializa 

estes eventos, e que as crenças e valores do paciente devem ser respeitados e valorizados 

pelos enfermeiros para a segurança do paciente 
(23)

. 

Outro ponto considerado importante, mesmo que não tenha sido mencionado como 

risco no APHM é a Prevenção de Úlcera por Pressão. Nessa premissa, ratifica-se que alguns 

fatores inerentes ao paciente, tais como condições de imobilização (duração), higiene, com a 

exposição à sujidade ambiental, além da umidade, contribuem para formação de úlceras de 

pressão 
(24)

. 

Destarte, as melhorias na qualidade dos cuidados de saúde estão ligadas à 

implementação de uma cultura de segurança nas instituições de saúde e pode ter uma relação 

direta com a diminuição de eventos adversos e de mortalidade 
(23)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Observa-se que as adversidades de trabalhar em domicílio, na rua, em detrimento de 

um ambiente teoricamente controlado como o de um hospital, tornam o meio mais arriscado, 

seja por fatores ambientais, de trânsito, emocionais, físicos ou de segurança, e portanto, mais 

propensos a erros. Sendo assim, considera-se que conhecendo os riscos podemos prevenir 

comportamentos de erros, fato que gera a segurança necessária no atendimento extra- 

hospital. 

Através do reconhecimento destes erros no APHM, sugere-se passos para a 

segurança, baseados em passos pré-existentes nacionalmente como os do COREN
- 
SP, mas 

que em alguns tópicos não se aplicavam diretamente às rotinas do APHM, como cirurgia 

segura, administração de hemocomponentes e prevenção de úlcera de pressão.  
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Com base nas categorias que mais emergiram neste estudo, sugerimos como passos 

para segurança no APHM: 1- Identificar o paciente por meio de pulseira, com cores que 

sinalizem sua gravidade principalmente nos casos de múltiplas vítimas; 2- Segurança 

relacionada à prevenção de infecção; 3- Segurança na administração de medicamentos; 4- 

Segurança e padronização do acondicionamento de equipamentos e materiais; 5- Atenção 

para as especificidades do atendimento pré-hospitalar móvel; 6- Incentivar e valorizar a 

participação do paciente e família no processo de cuidar; 7- Promover a comunicação com a 

central de regulação, por meio da melhor tecnologia; 8- Prevenção de traumas e quedas; 9- 

Proteger a pele de lesões adicionais; 10- Compreender o benefício e o impacto do uso de 

todos os equipamentos da ambulância.   

Para tanto, faz-se necessário também a implantação de capacitações e educação 

continuada que estimulem as práticas seguras, bem como a obtenção de recursos 

tecnológicos facilitadores, como a tele-enfermagem e a tele-medicina. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados evidenciam que fatores estruturais, físicos, da ambulância, ou 

seja, o acondicionamento de equipamentos e materiais nas mesmas é importante 

para a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel. Bem como 

fatores relacionados a administração de medicamentos, prevenção de infecção 

principalmente sob o ponto de vista da ausência de locais para lavagem das mãos e 

prevenção de traumas, relacionados a impacto de equipamentos e materiais durante 

às ocorrência ou  propriamente de queda.  

Observou-se que a opinião dos enfermeiros quanto à segurança da cena 

nas fotografias capturadas foi convergente, o que condiz com o fato de que a 

maioria das cenas fotografadas mostrou-se como insegura para o paciente, apesar 

de a pontuação atribuída ao nível de insegurança/segurança ter sido diversificada. 

Riscos como o mau acondicionamento de equipamentos e materiais, a 

exemplo dos medicamentos, podem fazer perder suas propriedades e não resolver o 

problema do paciente num momento crucial do atendimento, causando danos. Estes 

riscos foram observados em todas as imagens por praticamente todos os 

enfermeiros. 

Os enfermeiros ainda relataram como tema que influencia para a segurança 

do paciente, as especificidades do trabalho no atendimento pré-hospitalar, como o 

ambiente de trabalho em rua.            

A adoção de uma orientação através de passos que estimulem as boas 

práticas, seguras para a rotina do atendimento pré-hospitalar, servem como uma 

ferramenta de valor para evitar erros na assistência, prevenindo prejuízos tanto 

físicos quanto emocionais, evidenciando a importância da pesquisa na área e 

utilização de recursos com vistas a programar cuidados seguros e evitar 

complicações decorrentes desses cuidados. Pode-se estabelecer assim, um 

conjunto de ações prioritárias para a segurança do paciente no APHM, fomentando 

a atenção e discussão urgente junto aos gestores e sintetizada em ações pelos 

profissionais, que fazem desta atividade uma das mais reconhecidas no país. 

Com base nas categorias que mais emergiram, sugere-se como passos para 

segurança no APHM: 1- Identificar o paciente por meio de pulseira, com cores que 

sinalizem sua gravidade principalmente nos casos de múltiplas vítimas; 2- 

Segurança relacionada à prevenção de infecção; 3- Segurança na administração 
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de medicamentos; 4- Segurança e padronização do acondicionamento de 

equipamentos e materiais; 5- Atenção para as especificidades do atendimento pré-

hospitalar móvel; 6- Incentivar e valorizar a participação do paciente e família no 

processo de cuidar; 7- Promover a comunicação com a central de regulação, por 

meio da melhor tecnologia; 8- Prevenção de traumas e quedas; 9- Proteger a pele 

de lesões adicionais; 10- Compreender o benefício e o impacto do uso de todos os 

equipamentos da ambulância.   

Recomenda-se, para aplicabilidade na prática, que as equipes promovam na 

sua rotina, a discussão de cada atendimento após as ocorrências ou até mesmo 

durante o processo, e quando possível, com os pacientes, sobre o seu atendimento. 

Dessa forma, possíveis erros seriam previamente discutidos, através dos cenários 

para entender as causas do problema e propostas de melhoria nas rotinas 

redefinidas.  

É fundamental reconhecer a necessidade do constante aprendizado, 

reciclagem e consciência da susceptibilidade ao erro. Neste contexto, o respeito pelo 

ser humano deve nortear a conduta profissional, para não incrementar com 

procedimentos e atos inseguros a situação do paciente criticamente enfermo. 
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7 CONSIDERAÇÕES E LIMITAÇÕES 

  

A utilização do método de análise fotográfica permitiu aos enfermeiros 

participantes do estudo ter uma visão crítica e reflexiva acerca da segurança da 

cena nas ocorrências assistidas pelo serviço de APHM, visto que mostra a realidade 

dos acontecimentos. Obter dados sobre a segurança dos pacientes atendidos no 

APHM, sob o ponto de vista de quem faz o atendimento, analisando seus próprios 

atos, contribui para as reflexões das práticas nesta área que é tão específica. 

O vínculo entre o pesquisador e o espaço destinado à coleta de dados 

facilitou o acesso e, consequentemente, a própria coleta de dados. Destacam-se, 

portanto, os agradecimentos aos profissionais enfermeiros que colaboraram nesta 

coleta de dados, realizaram autoanálise e reconhecimento de pontos críticos no 

APHM, contribuindo diretamente para a qualidade deste cenário cada vez crescente 

de profissionais no Brasil, incentivando os estudos deste tema. 

As leituras auxiliaram a nortear o desenvolvimento da base teórica, bem 

como subsidiaram a discussão das análises, contemplando os aspectos 

relacionados isoladamente: a segurança do paciente e o atendimento pré-hospitalar, 

ou a segurança do paciente em unidades de terapia intensiva ou outras unidades de 

internação hospitalares e ainda sobre riscos no atendimento pré-hospitalar 

relacionados à segurança do trabalhador, porém não evidenciou-se estudos 

relacionados ao paciente no APHM. Considerou-se, portanto, um fator limitante para 

o enriquecimento das discussões a escassez de estudos na área.  

Entende-se que segurança não depende de fatores isolados ou de 

profissionais isolados, reside nos sistemas e em conjunto com os atos das pessoas 

e por isso deve ser estimulada e praticada. Apenas tentar evitar danos não é o 

suficiente; o melhor é que se reduzam os erros de todos os tipos e que se procure a 

alta confiabilidade como um componente essencial do atendimento de qualidade, 

para tanto é necessário conhecê-los. 

Em relação a representação da população, é possível entender que a 

população de estudo não seja totalmente representativa quando comparada a 

proporção de enfermeiros de APHM do Estado, contudo em razão de valorizar o 

estudo do tema numa equipe homogênea, foi selecionada uma amostra intencional 

de um único serviço. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, do 

estudo intitulado “SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR E SEGURANÇA DO PACIENTE: MAPEANDO RISCOS, 

EVITANDO ERROS”, realizado pelo Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 O objetivo geral desta pesquisa é avaliar e classificar os fatores 

relacionados à segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar de suporte 

avançado de vida, junto à equipe assistencial. Como objetivos específicos, o 

presente estudo busca identificar a visão de enfermeiros a respeito de atos 

seguros e inseguros mediante análise fotográfica dos procedimentos realizados e 

mapear os riscos para segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar, a fim 

de propor medidas preventivas e educativas.  

Para a coleta de dados, será utilizada a técnica de análise fotográfica. 

Este método permite a visualização real dos dados obtidos para realizar uma 

avaliação válida e confiável dos fatores organizacionais que possam influenciar na 

segurança do paciente, já que as fotografias digitais serão capturadas no local e 

ambiente escolhido. Vale salientar ainda que este estudo é pioneiro no Brasil, já 

que não houve registros deste tipo de pesquisa no atendimento pré-hospitalar.  

Além disso, o presente estudo possibilitará uma ampliação da produção científica 

e, consequentemente, renovação dos conhecimentos nesta área.  

Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos e estes 

serão reduzidos pelo cuidado que teremos com as atividades que realizarmos 

durante a pesquisa. Os participantes serão entrevistados no seu turno de 

trabalho, no ambiente do SAMU/Natal, logo não haverá deslocamento extra, 

gastos com alimentação ou outros eventuais. As fotos serão feitas durante as 

ocorrências, com foco na intervenção/ tratamento, aleatoriamente e mediante 
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assinatura de uma autorização para uso da imagem. Partindo deste pressuposto, 

os pesquisadores assumem a responsabilidade de dar assistência integral às 

complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, assim como a concessão 

de ressarcimentos e indenizações previstas, caso seja comprovada a sua 

necessidade. 

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas 

mediante a autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a 

assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 

participante e pesquisador, ficando estabelecido o sigilo absoluto sobre as 

informações recebidas e sua identidade por parte do pesquisador. 

Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em 

sigilo. Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para 

terceiros (outras pessoas). Somente os pesquisadores trabalhando com a 

pesquisa terão acesso aos dados coletados, os quais serão armazenados no 

Departamento de Enfermagem por um período de 05 anos. Se qualquer relatório 

ou publicação resultar deste trabalho, a identificação dos participantes não será 

revelada.  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-

se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo 

para o andamento do trabalho de pesquisa. Os benefícios em participar deste 

estudo são decorrentes de avaliarmos os riscos a que os pacientes atendidos no 

APH Móvel estão expostos, possibilitando através desse conhecimento a 

proposta de medidas para evitá-los. 

Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência e 

acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar 

em contato com a Pesquisadora Grayce Louyse Tinôco de Castro, Núcleo de 

educação permanente do Serviço de atendimento móvel de urgência de Natal, Dix 

Sept Rosado, Natal/RN - CEP. 59.320-280. Telefone: (84) 32329222. e-mail: 

graycelouyse@yahoo.com.br. 

 Dúvida a respeito da ética aplicada a esta pesquisa poderá ser 

questionada ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, 

59.078-970, Brasil, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55–84-3215-3135, 

Página na Internet: www.etica.ufrn.br. 

mailto:graycelouyse@yahoo.com.br
http://www.etica.ufrn.br/
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                  ____________________________________________ 
Profissional participante da Pesquisa 
 
 
Função: _________________________________ 
 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Grayce Louyse Tinoco de 

Castro, discuti as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 
 
 
Natal, ___ de ___________ de 2011. 
 
 
____________________________________________ 
Grayce louyse Tinôco de Castro 
 (Pesquisador Responsável) 
 

 

Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE B – Autorização para uso de imagem 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM (A título gratuito) 

Testemunhas: 

1)Nome:...................................................................................................................... 

Assinatura:..............................................RG: .................................................... 

2)Nome:......................................................................................................................

Assinatura:..............................................RG: ..................................................... 

Nome completo do participante:........................................................................... 

Nacionalidade:.........................................Idade:...........Profissão:............................ 

RG:...................................................CPF........ ......................................................... 

Endereço:................................................................................... Tel.:(   )         - 

Objeto: Fotografia (s) de procedimentos no atendimento pré-

hospitalar. Neste ato, a título gratuito, autorizo, por prazo indeterminado e sem 

limites de território, a Pesquisadora Grayce Louyse Tinôco de Castro, Núcleo de 

educação permanente do Serviço de atendimento móvel de urgência de Natal, Dix 

sept Rosado - Natal - RN - CEP. 59.320-280. Telefone: (84) 32329222. e-mail: 

graycelouyse@yahoo.com.br. a reproduzir a imagem de procedimentos realizados 

durante minhas intervenções no atendimento pré-hospitalar Móvel, objeto desta 

autorização nos resultados da pesquisa intitulada “SUPORTE AVANÇADO DE 

VIDA NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SEGURANÇA DO PACIENTE: 

MAPEANDO RISCOS, EVITANDO ERROS”  nos periódicos impressos, em CD- 

ROM,  em livros e outro suporte multimídia sem limite de tiragem, para todos os 

fins científicos e educacionais aqui não expressamente mencionados. 

Declaro, ainda, que autorizo, nas mesmas condições acima mencionadas, 

a reprodução da imagem dos procedimentos, objeto desta autorização em aulas 

teóricas de cursos de graduação, pós – graduação e aperfeiçoamento profissional 

e nos materiais impressos ou eletrônicos distribuídos aos alunos, em palestras, 

em trabalhos a serem apresentados em eventos científicos e para todos os fins 

científicos e educacionais aqui não expressamente mencionados. Somente não 

autorizo a inclusão do meu nome e rosto em nenhuma das imagens a serem 

utilizadas pela pesquisadora  

Grayce Louyse Tinôco de Castro.Natal, ..............de ............................de 2011. 

 

Assinatura:................................................................................................... 

mailto:graycelouyse@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – Termo de anuência 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 
 
 

 
ILMo Sr Coordenador do SAMU/Natal Adson José Martins do Vale 

 

                                                       Natal, ___ de _______________ 2011.  

 

Eu, Francis Solange Vieira Tourinho, que estou realizando a pesquisa 

intitulada “Especificidades do Suporte Avançado de Vida no atendimento pré-

hospitalar: mapeando riscos, prevenindo erros”, venho através desta solicitar sua 

autorização para a coleta e registro de dados nas ocorrências realizadas nas 

unidades de suporte avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência de Natal /RN (SAMU / Natal) e nas dependências do Núcleo de 

Educação Permanente (NEP) . Informo que não haverá custos para a instituição 

e, na medida do possível, a pesquisa não irá interferir na operacionalização e/ou 

nas atividades cotidianas da mesma. 

Esclareço que tal autorização é uma pré-condição bioética para execução 

de qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, 

em consonância com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Agradeço antecipadamente seu apoio e compreensão, certa de sua 

colaboração para o desenvolvimento da pesquisa científica. 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
Francis Solange Vieira Tourinho 
(Pesquisador Responsável) 
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APÊNDICE D – Declaração da instituição 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196. 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “ESPECIFICIDADES DO 

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: 

MAPEANDO RISCOS, PREVENINDO ERROS”. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Francis Solange Vieira Tourinho 

Conhecendo o propósito desta pesquisa, seus objetivos e 

metodologia, declaramos que: 

_____ Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

_____ Não autorizamos a coleta de dados na instituição.  

Quanto à divulgação: 

_____ Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-

científico. 

_____ Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório 

técnico-científico. 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

_____ Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

_____ Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

Comentário:____________________________________________________ 

 

Natal, RN, _____/_____/______ 

 

 

Adson José Martins do Vale 

Coordenador do Geral do SAMU/Natal 
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APÊNDICE E - Questionário 

QUESTIONÁRIO PERFIL SÓCIO-PROFISSIONAL 

 

1) Idade: ____anos 

 

2)  Grau de escolaridade  

(      ) Graduado 

(      ) Especialista, em _________________________ 

(      ) Mestrado, em ___________________________ 

(      ) Doutorado , _____________________________ 

 

3) Tempo de trabalho no local do estudo: 

__________anos e_______meses 

 

4) Cursos específicos na área: 

(       ) PHTLS – Pre Hospital Trauma Life Support 

(       ) ATLS – Advanced Trauma Life Support 

(       ) ACLS- Advanced Cardiologic Life Support 

(       ) TLSN – Trauma Life Support for Nurses 

(   ) outros _____________________________________________ 

 

5) Conhece o tema segurança do paciente?    

SIM (    ) NÃO  (     ) 

 

6) Possui outro vínculo de trabalho em serviços de urgência? 

      SIM (   ) NÃO(  ) 

 

  7)  Se a resposta anterior foi SIM, quantos? _________________ 
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APÊNDICE F – Instrumento de pontuação de fotografia digital 

 

INSTRUMENTO DE PONTUAÇÃO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 

 

 

1- A partir da observação das fotos que lhe foram apresentadas responda as 

seguintes questões: 

 

a) Faça uma avaliação geral da segurança da área fotografada em relação 

aos procedimentos invasivos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

b) Circule um número entre 1 ( inseguro totalmente) e 10 ( seguro totalmente) 

o qual, ao seu ver,  melhor represente a segurança do ambiente apresentado na 

fotografia. 

 

1  2  3   4    5          6         7     8       9     10 
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c) Faça uma avaliação geral da segurança da área fotografada em relação à 

utilização dos Equipamentos de proteção individual. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) Narre quaisquer comentários que queira sobre cada fotografia ou, se 

preferir, descreva seu comentário no espaço abaixo, destinado para este fim. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Fotos de 1 a 10 
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ANEXO B – Normas do periódico: Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

 

  

http://www.ee.usp.br/reeusp/index.php?p=area&are_id=22 

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP (REEUSP) 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Os manuscritos, que poderão estar em português, inglês e espanhol, devem ser inéditos 

e destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo 

permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto, 

como figuras ou tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou 

relatórios preliminares publicados em Anais de Reuniões Científicas. 

Os manuscritos que apresentarem semelhança a outro já publicado em qualquer 

fase será excluído do processo de avaliação. 

A REEUSP em 01/10/2012 institui taxa de submissão e de publicação. 

A partir do vol. 42, n.3 de 2009 passou a ter uma edição no idioma inglês, editada na 

versão online. Quando o trabalho for aprovado para publicação, a tradução deverá ser 

providenciada de acordo com as orientações da Revista, sendo o custo financeiro de 

responsabilidade dos autores. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia de 

aprovação emitida pelo Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

A REEUSP apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional 

de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão 

aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 

recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos 

validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 

disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deverá ser registrado no final 

do resumo. 

O(s) autor(es) dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e 

encaminhar a Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais. 

Categorias de manuscritos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem 

valores à ciência Enfermagem. Limitado a 15 páginas. Sua estrutura deve conter: 
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- Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua 

importância e as lacunas do conhecimento. 

- Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os 

critérios de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. Inserir o 

número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar 

que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. 

- Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo 

somente os dados encontrados sem interpretações ou comentários, podendo para 

maior facilidade de compreensão serem acompanhados por tabelas, quadros e 

figuras. O texto deve complementar e não repetir o que está descrito nas 

ilustrações. 

- Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando os novos e importantes aspectos observados no estudo e discutindo 

as concordâncias e divergências com outras pesquisas já publicadas. 

- Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, 

fundamentada nos resultados e discussão, coerente com o título, proposição e 

método. 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando ao questionamento de 

modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Limitado 

a 15 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso, contendo análise de 

implicações conceituais, ou descrição de procedimentos com estratégias de 

intervenção, evidência metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de 

interesse para a atuação de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 

páginas. 

Reflexão: apreciações críticas sobre temas atuais de interesse para a prática 

profissional da enfermagem nos seus diversos âmbitos, de modo a propiciar 

interlocução nacional e internacional. Limitada a 10 páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos 

publicados na revista, expressando concordância ou não sobre o assunto 

abordado. Limitada a meia página. 

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das 

normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo sumariamente devolvido em 

caso de não atendimento. Se aprovado, é encaminhado para avaliação de dois relatores, 

que o analisam com base no Instrumento de Análise e Parecer elaborado especificamente para 

tal finalidade, bem como, opinam sobre o rigor metodológico da abordagem utilizada. 

Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado 

a um terceiro relator. O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. 

Os pareceres dos relatores são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, 

indica as alterações a serem efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a 

aprovação final dos pareceristas e do Conselho Editorial. Relações que podem estabelecer 

conflito de interesse, ou mesmo nos casos em que não ocorra, devem ser esclarecidas 

Forma e preparação de manuscritos 

Os textos devem ser digitados na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com 

espaço entrelinhas de 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, e as margens 

inferior, laterais e superior de 2,5 cm. 

Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em 

português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) autor(es), 

indicando no rodapé da página a função que exerce(m), a instituição a qual pertence(m), 
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títulos e formação profissional, endereço (cidade, estado e país) para troca de 

correspondência, incluindo e-mail e telefone. Se o artigo for baseado em tese ou 

dissertação, indicar o título, o nome da instituição e o ano de defesa. 

Citações - deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores 

mencionados, de acordo com a ordem em que forem citados no texto. Os números que 

identificam os autores devem ser indicados sobrescritos e entre parênteses. Se forem 

seqüenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último, separados por hífen, ex.: (1-4); 

quando intercalados, os números deverão ser separados por vírgula, ex.: (2,6,8). 

Notas de rodapé - deverão ser indicados por asterisco, iniciadas a cada página e 

restritas ao mínimo indispensável. 

Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem 

seguir a mesma regra de citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das 

margens), porém em itálico, e com sua identificação codificada a critério do 

autor, entre parênteses. 

Ilustrações – as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem 

inseridas no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, 

todas as ilustrações devem ser designadas como figuras. As tabelas devem 

incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas, não 

utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser 

colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Quando a tabela 

ou figura forem extraídas de outro trabalho, a fonte original deve ser 

mencionada. 

Figuras (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas exclusivamente em 

P&B, sem identificação dos sujeitos, a menos que acompanhadas de permissão 

por escrito de divulgação para fins científicos. As figuras não devem repetir 

dados já descritos em tabelas. 

Apêndices e anexos - devem ser evitados. 

Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 

trabalho como assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, 

mas que não preencham os requisitos para participar de autoria,devem constar dos 

"Agradecimentos", no final do trabalho, desde que haja permissão expressa dos nomeados. 

Também poderão ser mencionadas, as instituições que deram apoio, assistência técnica e 

outros auxílios. 

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade 

de errata, deverão enviá-la imediatamente à Secretaria da Revista, por e-mail. 

Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol 

(resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), com espaçamento (entre 

linhas) simples explicitando o objetivo da pesquisa, método, resultados e conclusões. 

Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o 

assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), 

inglês (Descriptors) e espanhol (Descriptores), extraídos do vocabulário DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) Medical 

Subject Headings, elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

Referências: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser 

normalizadas de acordo com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), atualizado em 2009, disponível no 

endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de 

acordo com a List of Journals Indexed for MEDLINE 

(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). O número de referências não deve ultrapassar 
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22. Incluir aquelas estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), 

de abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão de número excessivo de 

referências na mesma citação. A lista apresentada no final do trabalho deve ser 

numerada de forma consecutiva e os autores mencionados de acordo com a seqüência 

em que foram citados no texto. 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão online, a partir de 2009. 

MODELOS DE REFERÊNCIAS 

Periódicos 

Artigo padrão 

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41. 

Artigo com mais de 6 autores 

MacNeela P, Clinton G, Place C, Scott A, Treacy P, Hyde A, et al. Psychosocial care in 

mental health nursing: a think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-307. 

Artigo cujo autor é uma organização 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 

in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 

Artigo com múltiplas organizações como autor 

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American Dietetic 

Association and Dietitians of Canada: nutrition and women's health. J Am Diet Assoc. 

2004;104(6):984-1001. 

Artigo de autoria pessoal e organizacional 

Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S, Ratner R, Marcovina S; Diabetes 

Prevention Program Research Group. The effect of metformin and intensive lifestyle 

intervention on the metabolic syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized 

trial. Ann Intern Med. 2005;142(8):611-9. 

Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 

Coats DK, Stager DR Sr, Beauchamp GR, Stager DR Jr, Mazow ML, Paysse EA, Felius 

J. Reasons for delay of surgical intervention in adult strabismus. Arch Ophthalmol. 

2005;123(4):497-9. 

Santos ECM, França Junior I, Lopes F. Qualidade de vida de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS em São Paulo. Rev Saúde Pública. 2007;41 Supl.2:64-71. 

Artigo sem indicação de autoria 

Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health News. 2005;11(4):11. 

Artigo num volume com suplemento 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de 

serviços de saúde. Cad Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:S190-8. 

Artigo num fascículo com suplemento 

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication administration. 

J Infus Nurs. 2005;28(2 Suppl):37-41. 

Artigo num volume publicado em partes 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 

Int J Psychoanal. 2002;83 Pt 2:491-5. 

Artigo num fascículo publicado em partes 

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular carcinoma. J 

Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 2):S259-63. 

Artigo num fascículo sem volume 

Ribeiro LS. Uma visão sobre o tratamento dos doentes mentais no sistema público de 

saúde. Rev USP. 1999;(43):55-9. 
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Artigo num número especial 

Silva MS, Kimura M, Stelmach R, Santos VLCG. Qualidade de vida e bem estar 

espiritual em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Rev Esc Enferm 

USP;2009;43(n.esp):1187-92. 

Artigo sem indicação de fascículo e volume 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 

Jun:1-6. 

Artigo com paginação em algarismos romanos 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 

2002;16(2):iii-v. 

Artigo com publicação de errata 

Altizer L. Strains and sprains. Orthop Nurs. 2003;22(6):404-11. Erratum in: Orthop 

Nurs. 2004;23(1):38. 

Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print) 

Wangensteen S, Johansson IS, Björkström ME, Nordström G. Critical thinking 

dispositions among newly graduated nurses. J Adv Nurs. 2010 Apr 1. [Epub ahead of 

print] 

Artigo no prelo “In press” 
Botene DZA, Pedro ENR. Implicações do uso da terapia antirretroviral no modo 

de viver de crianças com AIDS. Rev Esc Enferm USP. 2011;45(1). No prelo 

Artigo provido de DOI 

Eduardo LP, Egry EY. Estatuto da Criança e do Adolescente: a visão dos 

trabalhadores sobre sua prática. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(1):18-24. 

DOI: 10.1590/S0080-62342010000100003. 

Livros e outras Monografias 

Livro padrão com autor pessoal 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. 

Porto Alegre: Artmed; 2010. 

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of câncer 

diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2005. 

Organizador, editor, coordenador como autor 

Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2005. 

Instituição como autor 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional 

DST/AIDS. A política do Ministério da Saúde para a assistência integral a usuários de 

álcool e outras drogas. Brasília; 2003. 

Capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra 

Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. Gênese da profissionalização da enfermagem; p. 23- 

31. 

Capítulo de livro, cujo autor é um colaborador 

Kimura M, Ferreira KASL. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos com dor. In: 

Chaves LD, Leão ER, editoras. Dor: 5º sinal vital: reflexões e intervenções de 

enfermagem. Curitiba: Ed. Maio; 2004. p. 59-73. 

Dissertações e teses (recomenda-se citar os artigos provenientes deste tipo de 

publicação) 

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 
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jun. 1986. Seção 1, p. 1. 

São Paulo (Estado). Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos 

usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências. Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 18 mar. 1999. Seção 1, p. 1. 

Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado; 1988. 

Dicionários e obras de referência similares 

Souza LCA, editor. Dicionário de administração de medicamentos na enfermagem 

2005/2006: AME. 4ª ed. Rio de Janeiro: EPUB; 2004. Metadona; p. 556-7. 

Documentos eletrônicos 

Artigo de periódico na Internet 

Miranda L, Onocko-Campos RT. Análise das equipes de referência em saúde mental: 

uma perspectiva de gestão da clínica. Cad Saúde Pública [Internet]. 2010 [citado 2010 

jul. 15];26(6):1153-62. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v26n6/09.pdf 

Artigo de periódico na Internet provido de DOI 

Leonello VM, Oliveira MAC. Integralidade do cuidado à saúde como competência 

educativa do enfermeiro. Rev Bras Enferm [Internet]. 2010 [citado 2010 jul. 10]; 

63(3):366-70. Disponível em: //www.scielo.br/pdf/reben/v63n3pdf 

DOI 10.1590/S0034-71672010000300003. 

Livro na íntegra na Internet 

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. Harrison's online [Internet]. 16th ed. Columbus 

(OH): McGraw-Hill; c2006 [cited 2006 Nov 20]. Available from: 

http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4 

Capítulo de livro na Internet 

Loizzo F, Menthonnex E, Menthonnex P, Filipack VA. A regulação das saídas das 

unidades móveis de cuidados intensivos na França (SMUR) e no Brasil (UTIM). In: 

Martinez-Almoyna M, Nitschke CAS, organizadores. Manual de regulação médica dos 

serviços de atendimento médico de urgência: SAMU [Internet]. Florianópolis; c1999 

[citado 2008 nov. 7]. Disponível em: 

neu.saude.sc.gov.br/arquivos/manual_de_regulacao_medica_de_urgencia.pdf 

Dissertações e teses 

Baraldi S. Supervisão, flexibilização e desregulamentação no mercado de trabalho: 

antigos modos de controle, novas incertezas nos vínculos de trabalho da enfermagem 

[Internet]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2005 [citado 

2006 set. 29]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde- 

20062006-144209/ 

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 27 de janeiro de 2007. Regulamenta o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 

saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 

controle [Internet]. Brasília; 2007 [citado 2009 mar. 25]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html 

Para outros exemplos recomendamos consultar o documento NLM’s Citing Medicine, 

adaptado pela NLM para as suas bases de dados e utilizado, atualmente, pelo Uniform 

Requirements. 

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura 

científica mundial e de difícil acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a 

uma instituição ou a um evento. Da mesma forma, informações citadas no texto, 

extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites, não 

devem fazer parte da lista de referências. 
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ANEXO C - Normas do periódico: Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 

 
 
INSTRUÇÃO AOS AUTORES 

A Revista Brasileira de Terapia Intensiva/Brazilian Journal of Intensive Care (RBTI/BJIC), 

ISSN 0103-507X, publicada trimestralmente, é a revista científica da Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB) e da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI). Tem 

por objetivo publicar pesquisas relevantes, que visam melhorar o cuidado dos pacientes 

agudamente doentes por meio da discussão, distribuição e promoção de informação baseada 

em evidências, aos profissionais envolvidos com medicina intensiva. Nela são publicados 

artigos de pesquisas, revisões, comentários, relatos de casos e cartas ao editor, em todas estas 

áreas do conhecimento, relacionadas aos cuidados intensivos do paciente grave. 

Os manuscritos podem ser submetidos em português, inglês ou espanhol. A RBTI é publicada 

na versão impressa em português e em formato eletrônico em português e inglês. Os artigos 

submetidos em português (ou espanhol) serão traduzidos para o inglês e os submetidos em 

inglês serão traduzidos para o português gratuitamente pela revista.  

Os manuscritos submetidos para apreciação serão encaminhados ao Editor, que fará uma 

análise inicial quanto aos padrões mínimos de exigências da revista e ao atendimento de todas 

as normas requeridas para envio dos originais. Aqueles que não apresentarem mérito, que 

contenham erros significativos de metodologia, ou não se enquadrem na política editorial da 

revista, serão rejeitados não cabendo recurso. Após aprovação pelo Editor chefe ou de um dos 

editores por ele designados, o artigo será encaminhado para avaliação por dois ou mais 

revisores. Os revisores serão sempre de instituições diferentes da instituição de origem do 

manuscrito, sendo o anonimato garantido em todo processo editorial. As opiniões expressas 

nos artigos, inclusive as alterações solicitadas pelos revisores, serão de responsabilidade única 

dos autores. O prazo para análise é de 30 dias, podendo ser ampliado até 30 dias. Após o 

recebimento dos pareceres dos revisores, os autores terão o prazo de 60 dias para submeter a 

versão com as modificações sugeridas bem como a resposta ponto a ponto para cada um dos 

revisores. Caso essa submissão não ocorra num período de 6 meses o artigo será retirado do 

banco de dados e uma eventual re-submissão seguirá os trâmites de uma submissão inicial.  

RBTI endossa todas as recomendações da International Committee of Medical Journal 

Editors - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 

atualizada em Abril de 2010 e disponível em http://www.icmje.org/urm_main.html. 

 

Os autores deverão encaminhar à Revista:  

� Autorização de todos os autores para publicação e transferência dos direitos autorais à 

revista.  

� Declaração mencionando que o artigo é inédito, não foi ou não está sendo submetido à 

publicação em outro periódico. 

� Declaração de Conflito de Interesse. A Declaração de Conflito de Interesses, segundo 

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1595/2000, veda que em artigo científico seja 

feita promoção ou propaganda de quaisquer produtos ou equipamentos comerciais. 

� Declaração de Aprovação do Trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição em que o mesmo foi realizado ou de outra que tenha CEP constituído, com 

menção a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido ou sua isenção pelo Comitê. 

� Informações sobre eventuais fontes de financiamento da pesquisa. 

 Para todos os manuscritos que incluem informação ou fotografias clínicas onde os pacientes 

possam ser identificados individualmente, deve ser enviado Termo de Consentimento escrito 

e assinado de cada paciente ou familiar.  

 

http://www.icmje.org/urm_main.html
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Quando relatando estudos em humanos, os autores devem indicar se os procedimentos do 

estudo estão de acordo com os padrões éticos definidos pelo Comitê responsável por estudos 

em humanos (institucional ou nacional, se aplicável) e de acordo com a Declaração de 

Helsinki de 1975, revisada em 2000. Quando se tratar de estudos em animais, os autores 

devem indicar se as diretrizes institucionais e/ou nacionais para cuidados e uso de animais de 

laboratório foram seguidas. Em qualquer pesquisa, clínica ou experimental, em humanos ou 

animais, essas informações devem constar da sessão Métodos.  

 

Critérios para autoria  
Somente pessoas que contribuíram diretamente para o conteúdo intelectual do artigo devem 

ser consideradas autoras, de acordo com os critérios: 

1. elaborou a ideia inicial e planejou o trabalho ou interpretou os resultados finais OU  

2. escreveu o artigo ou revisou sucessivas versões E 

3. aprovou a versão final do artigo. 

Posições administrativas, coleta de dados e estímulo não são considerados critérios para 

autoria e, quando cabível, devem constar apenas na sessão de agradecimentos.  

 

Preparo dos manuscritos 
Todos os artigos devem incluir:  

Página título: 
� Titulo completo do artigo 

� Nomes completos, por extenso, de todos os autores 

 Afiliação institucional de cada autor (apenas a principal, ou seja, aquela relacionada a 

instituição onde o trabalho foi produzido). O endereço completo (incluindo telefone, fax e e-

mail) do autor para correspondência. 

� O nome da instituição que deve ser considerada como responsável pelo envio do artigo. 

� Fonte financiadora do projeto. 

 Running title - Deve ser fornecido um titulo alternativo para o artigo, com no máximo 60 

caracteres (com espaços). Esse nome deverá constar no cabeçalho de todas as folhas do artigo. 

� Título de capa - Nos casos em que o título do artigo tenha mais de 100 caracteres (com 

espaços), deve ser fornecido um título alternativo, com no máximo 100 caracteres (com 

espaços) para constar da capa da revista. 

 

Resumo e Abstract 
Resumo: O resumo deve conter no máximo que 250 palavras, evitando-se ao máximo o uso 

de abreviaturas. Deve ser estruturado com os mesmos capítulos usados no texto principal 

(Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão) refletindo acuradamente o conteúdo do texto 

principal. Quando se tratar de artigos de revisão e relatos de casos o resumo não deve ser 

estruturado. Para Comentários o resumo não deve exceder 100 palavras. 

Abstract: O resumo em inglês deverá ser feito apenas para aqueles artigos submetidos nessa 

língua. Artigos submetidos em português terão seu resumo traduzido para o inglês pela 

revista.  

 

Descritores  
Devem ser fornecidos seis termos em português e inglês, que definam o assunto do trabalho. 

Devem ser, obrigatoriamente, baseados no MeSH (Medical SubjectHeadings) da National 

Library of Medicine, disponíveis no endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov/mesh. 

 

Texto  
Os artigos devem ser submetidos em arquivo Word, com letra 12 Times New Roman e espaço 

http://www.nlm.nih.gov/mesh
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duplo, inclusive em tabelas, legendas e referencias. Em todas as categorias de artigos, as 

citações no texto devem ser numéricas, sobrescritas e sequenciais.  

 

Artigos Originais 
Os artigos originais são aqueles que trazem resultados de pesquisas. Devem ter no máximo 

3.500 palavras no texto, descontadas folha de rosto, resumo, tabelas e referências. Artigos 

com maior número de palavras necessitam ser aprovados pelo editor. O número máximo de 

autores recomendado é de oito. Caso haja necessidade de incluir mais autores, deve vir 

acompanhado de justificativa, com explicitação da participação de cada um na produção do 

mesmo. Artigos originais deverão conter: 

Introdução - esta sessão deve ser escrita de forma a se dirigir a pesquisadores sem 

conhecimento específico na área e deve claramente oferecer - e, se possível, ilustrar - a base 

para a pesquisa e seus objetivos. Relatos de pesquisa clínica devem, sempre que apropriado, 

incluir um resumo da pesquisa da literatura para indicar porque o estudo foi necessário e o 

que o estudo visa contribuir para o campo. Esta sessão deve terminar com uma breve 

declaração do que está sendo relatado no artigo.  

Métodos - Deve incluir o desenho do estudo, o cenário, o tipo de participantes ou materiais 

envolvidos, a clara descrição das intervenções e comparações, e o tipo de análise usada, 

incluindo o poder de cálculo, se apropriados.  

Resultados - Os resultados devem ser apresentados em sequência lógica e clara. Os resultados 

da análise estatística devem incluir, quando apropriado, riscos relativo e absoluto ou reduções 

de risco, e intervalos de confiança.  

Discussão - Todos os resultados do trabalho devem ser discutidos e comparados com a 

literatura pertinente.  

Conclusão - Deve discorrer claramente as conclusões principais da pesquisa e fornecer uma 

clara explicação da sua importância e relevância.  

Referências - devem ser ordenadas por sequência de citação no texto e limitar-se a um 

máximo 40 referências. Ver abaixo normas para elaboração das referências. 

 

Artigos de revisão 
O artigo de revisão é uma descrição compreensiva de certo aspecto de cuidado de saúde 

relevante ao escopo da revista. Deve conter não mais que 4.000 palavras (descontadas folha 

de rosto, resumo, tabelas e referências) e até 50 referências. Devem ser redigidos por autores 

de reconhecida experiência na área e o número de autores não deve exceder três, salvo 

justificativa a ser encaminhada a revista. As revisões podem ser sistemáticas ou narrativas. 

Nas revisões é recomendado haver, também, o capítulo "Métodos" que relaciona as fontes de 

evidências usadas e as palavras chave usadas para realizar a busca da bibliografia. Revisões 

sistemáticas da literatura, que contenham estratégia de busca e resultados de forma 

apropriada, são consideradas artigos originais. 

 

Relato de casos 
Relata casos de uma determinada situação médica, especialmente rara, descrevendo seus 

aspectos, história, condutas, etc., incluindo resumo não estruturado, breve introdução e 

revisão da literatura, descrição do caso e breve discussão. Deverá ter no máximo 2.000 

palavras, com cinco autores e até dez referências. 

 

Comentários 
São artigos de opinião escritos por especialistas e lidos pela comunidade médica em geral. 

Usualmente são feitos a convite dos editores, contudo, os não solicitados são bem vindos e 

serão rotineiramente avaliados para publicação O objetivo do comentário é destacar algo, 
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expandindo os assuntos destacados, e sugerir a sequência. Qualquer declaração deve ser 

acompanhada por uma referência, mas prefere-se que a lista de referências não exceda a 15. 

Para a leitura, as sentenças devem ser curtas e objetivas. Usar subtítulos para dividir o 

comentário em sessões. Devem ser curtos, com no máximo 800 a 1.000 palavras, excluindo o 

resumo e as referências. O número de autores não deve exceder dois, salvo justificativa.  

 

Cartas ao editor 
Comentários em qualquer artigo publicado na revista, cabendo geralmente uma resposta do 

autor ou do editor. Não é permitida tréplica. Devem ter no máximo 500 palavras e até cinco 

referências. O artigo da RBTI ao qual a carta se refere deve ser citado no texto e nas 

referências. Os autores devem também enviar seus dados de identificação e endereço 

completo (incluindo telefone, fax, e e-mail). Todas as cartas são editadas e enviadas para os 

autores antes da publicação.  

 

Diretrizes 
A Revista publica regularmente as diretrizes e recomendações produzidas tanto pela 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) quanto pela Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos (SPCI).  

 

Agradecimentos 
Os autores devem usar esta sessão para agradecer financiamentos da pesquisa, ajuda de 

organismos acadêmicos; de instituições de fomento; de colegas ou outros colaboradores. Os 

autores devem obter permissão de todos os mencionados nos agradecimentos. Devem ser 

concisos não excedendo a 4 linhas. 

 

Referências  
Devem ser atualizadas contendo, preferencialmente, os trabalhos mais relevantes publicados 

nos últimos cinco anos, sobre o tema. Não devem conter trabalhos não referidos no texto ou 

não publicados. As referências deverão ser numeradas consecutivamente, na ordem em que 

são mencionadas no texto e identificadas com algarismos arábicos. A apresentação deverá 

seguir o formato denominado "Vancouver Style", conforme modelos abaixo. Os títulos dos 

periódicos deverão ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela National Library 

of Medicine, disponível em "ListofJournalIndexed in Index Medicus" no endereço eletrônico: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.  

Para todas as referências, citar todos os autores até seis. Quando em número maior, citar os 

seis primeiros autores seguidos da expressão et al. 

 

Artigos em formato impresso  
Dellinger RP, Vincent JL, Silva E, Townsend S, Bion J, Levy MM. Surviving sepsis in 

developing countries. Crit Care Med. 2008;36(8):2487-8.  

 

Levy MM, Vincent JL, Jaeschke R, Parker MM, Rivers E, Beale R, et al. Surviving Sepsis 

Campaign: Guideline Clarification. Crit Care Med. 2008;36(8):2490-1. 

 

Artigos em formato eletrônico 
Buerke M, Prondzinsky R. Levosimendan in cardiogenic shock: better than enoximone! Crit 

Care Med [Internet]. 2008 [cited 2008 Aug 23];36(8):2450-1. Available from: 

http://www.ccmjournal.com/pt/re/ccm/abstract.00003246-200808000-00038.htm 

 

Hecksher CA, Lacerda HR, Maciel MA. Características e evolução dos pacientes tratados 
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com drotrecogina alfa e outras intervenções da campanha "Sobrevivendo à Sepse" na prática 

clínica. Rev Bras Ter Intensiva [Internet]. 2008 [citado 2008 Ago 23];20(2):135-43. 

Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/rbti/v20n2/04.pdf  

 

Artigo de Suplemento 
Walker LK.Use of extracorporeal membrane oxygenation for preoperative stabilization of 

congenital diaphragmatic hernia.Crit Care Med. 1993;21 (Supp. l):S379-S380. 

 

Livro 
Doyle AC. Biological mysteries solved. 2nd ed. London: Science Press; 1991. 

 

Capítulo de livro 
Lachmann B, van Daal GJ. Adult respiratory distress syndrome: animal models. In: Robertson 

B, van Golde LM. Pulmonary surfactant. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1992. p. 635-66. 

 

Resumo publicado 
Varvinski AM, Findlay GP. Immediate complications of central venous cannulation in ICU 

[abstract]. CritCare. 2000;4(Suppl 1):P6.  

 

Artigo "In press"  
Giannini A. Visiting policies and family presence in ICU: a matter for legislation? Intensive 

Care Med. In press 2012.   

 

Tabelas e figuras 
Todas as figuras e tabelas devem ser numeradas e mencionadas no texto na ordem que são 

citadas. Tabelas e figuras devem ser colocadas ao final do texto, após as referências, uma em 

cada página, sendo as últimas idealmente feitas em Microsoft Excel®, Tif ou JPG com 300 

DPI. Figuras que necessitem melhor resolução podem ser submetidas em arquivos separados. 

Figuras que contenham textos devem vir em arquivos abertos para que possam ser traduzidas. 

Caso isso não seja possível, o autor se responsabilizará pela tradução.  

As grandezas, unidades e símbolos utilizados nas tabelas devem obedecer a nomenclatura 

nacional. As figuras devem vir acompanhadas de legenda explicativa dos resultados, 

permitindo a compreensão sem a consulta do texto.  

A legenda das tabelas e figuras deve ser concisa, porém autoexplicativa, permitindo a 

compreensão sem a consulta do texto. As unidades de medida devem vir no corpo da tabela e 

os testes estatísticos indicados na legenda. 

Fotografias de cirurgia e de biópsias, onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais, 

serão consideradas para impressão colorida, sendo o custo adicional de responsabilidade dos 

autores. Se as ilustrações já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de 

autorização por escrito do autor ou editor.  

A reprodução de figuras, quadros, gráficos e ou tabelas que não de origem do trabalho, devem 

mencionar a fonte de onde foram extraídas.  

 

Abreviaturas e siglas  
O uso de abreviaturas deve ser evitado no título do trabalho, no resumo e no título das tabelas 

e figuras. Seu uso deve ser minimizado em todo o texto. Devem ser precedidas do nome 

completo quando citadas pela primeira vez no texto. No rodapé das figuras e tabelas devem 

ser discriminados o significado das abreviaturas, símbolos e outros sinais. 

 

Envio do manuscrito 
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Os artigos deverão ser submetidos eletronicamente no endereço: 

http://mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo. 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

A partir de agora, a submissão de artigos científicos para a Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva deve ser feita eletronicamente. Por favor, clique no link abaixo para se logar ao 

sistema.  

http://mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo.  

Dúvidas: rbti.artigos@amib.org.br 

© 2012 Associação de Medicina Intensiva Brasileira/Sociedade Portuguesa de Cuidados 

Críticos 
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ANEXO D – Normas da revista Latino-Americana de Enfermagem 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0104-1169&script=sci_serial 

 

 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 

 
Instruções para preparação e submissão dos artigos 

Atualizada em 24 de agosto de 2012 

Essas instruções visam orientar os autores sobre as normas adotadas pela Revista Latino-Americana de Enfermagem 
(RLAE) para avaliação de artigos e o processo de publicação. As referidas instruções baseiam-se nas Normas 

para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas: Escrever e Editar para Publicações Biomédicas, estilo 

Vancouver, formuladas pelo “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) - tradução realizada por 
Sofie Tortelboom Aversari Martins, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. 

 

Missão da Revista 
Publicar resultados de pesquisas de enfermagem e áreas afins que contribuam para o 

avanço do conhecimento científico e para a prática profissional. 

Política editorial 
A Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) publica prioritariamente artigos 

destinados à divulgação de resultados de pesquisas originais recentes. 

A RLAE, além de números regulares, publica números especiais, os quais obedecem 
ao mesmo processo de publicação dos números regulares, aonde todos os artigos são 

avaliados pelo sistema de avaliação por pares (peer review). 

Os artigos devem destinar-se exclusivamente à RLAE, não sendo permitida sua 
apresentação simultânea a outro periódico, quer na íntegra ou parcialmente. 

Esta Revista desencoraja fortemente a submissão de artigos multipartes de uma 
mesma pesquisa. 

Cobertura temática 
Enfermagem e áreas afins. 

Público alvo 

Pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, enfermeiros e profissionais 

de áreas afins. 

Direitos autorais 
Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da revista, transferidos por meio da 
Declaração de Transferência de Direitos Autorais (presente no Formulário Individual 

de Declarações) assinada pelos autores. Para a utilização dos artigos, a RLAE adota a 

Licença Creative Commons, CC BY-NC Atribuição não comercial (resumo ou código 
completo da licença). Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), 

copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso 
não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos autorais a 

Revista Latino-Americana de Enfermagem. Nesses casos, nenhuma permissão é 

necessária por parte dos autores ou dos editores. 

Processo de julgamento 
A Revista possui sistema eletrônico de submissão, avaliação e gerenciamento do 

processo de publicação. Os artigos são encaminhados pelos autores, via on line, e 

recebem protocolo numérico de identificação. Posteriormente, é realizada a 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0104-1169&script=sci_serial
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conferência de normas pela secretaria, os artigos que atendem às normas de 

publicação são encaminhados para pré-análise e, se selecionados por apresentarem 
contribuições ao avanço do conhecimento científico em enfermagem, são enviados a 

três consultores, selecionados pelo Editor Científico, para análise com base no 

instrumento de avaliação da RLAE. 
Os artigos não adequados às normas de publicação da revista são devolvidos aos 

autores para adequação e os artigos não selecionados na pré-análise são recusados e 

os autores informados por mensagem do sistema. 
Utiliza-se o sistema de avaliação por pares (peer review), de forma sigilosa, com 

omissão dos nomes dos consultores e autores. As avaliações emitidas pelos 
consultores são apreciadas pelos editores associados em relação ao conteúdo e 

pertinência. Os artigos podem ser aceitos, reformulados ou recusados. 

Após a aceitação pelos editores associados, o artigo é encaminhado para aprovação 
do Editor Científico-Chefe que dispõe de plena autoridade para decidir sobre a 

aceitação ou não do artigo, bem como das alterações solicitadas. O parecer da revista é 

enviado na sequência para os autores. 

Registro de ensaios clínicos 
A RLAE apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde – OMS - e do International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE, 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 
internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 

somente serão aceitos para publicação os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos registros de Ensaios 

Clínicos, validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos 

endereços estão disponíveis na url: HTTP://www.icmje.org. O número de 
identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

Categorias de artigos aceitos para avaliação 

Artigos originais 
São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e inédita, que 

possam ser replicados e/ou generalizados. 
São também considerados artigos originais as formulações discursivas de efeito 

teorizante e as pesquisas de metodologia qualitativa, de modo geral. 

Revisão sistemática 
Utiliza método de pesquisa conduzido por meio da síntese de resultados de estudos 
originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder uma pergunta específica e 

de relevância para a Enfermagem e/ou para a saúde. Descreve com pormenores o 

processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para a seleção daqueles 
que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos 

resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser procedimentos de 
meta-análise ou metassíntese). As premissas da revisão sistemática são: a exaustão 

na busca dos estudos, a seleção justificada dos estudos por critérios de inclusão e 

exclusão explícitos e a avaliação da qualidade metodológica, bem como o uso de 
técnicas estatísticas para quantificar os resultados. 

Cartas ao Editor 
Inclui cartas que visam discutir artigos recentes, publicados na Revista, ou relatar 

pesquisas originais, ou achados científicos significativos. 

Estrutura do artigo 
Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores na opção pelo formato do artigo, 

sua estrutura é a convencional, contendo introdução, métodos, resultados, discussão e 

conclusão, com destaque às contribuições do estudo para o avanço do conhecimento 
na área da enfermagem. 

A Introdução deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua 

importância e as lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de 
abrangência nacional e internacional. 

Os Métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 
seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. 

Os Resultados devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados 

sem incluir interpretações ou comparações. O texto complementa e não repete o que 
está descrito em tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é necessário apresentar 

os resultados separados da discussão. 
A Discussão enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 

advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas 
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seções: Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil começar a 

discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis 
mecanismos ou explicações para esses resultados, comparar e contrastar os resultados 

com outros estudos relevantes. Descrever a inovação do conhecimento que o artigo 

apresentado traz a partir do que já foi publicado na RLAE sobre o tema. 
A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados 

encontrados. Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o 

artigo contenha os dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas hipóteses 
quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses. 

Autoria 
O conceito de autoria adotado pela RLAE está baseado na contribuição substancial de 

cada uma das pessoas listadas como autores (limitada a seis), no que se refere, 
sobretudo, à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e 

interpretação dos dados, redação e revisão crítica. Excepcionalmente, em estudos 
multicêntricos será examinada a possibilidade de inclusão de mais do que seis autores, 

considerando as justificativas apresentadas pelos mesmos. 

Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre nos 
critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção Agradecimentos. 

Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), 

não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho Editorial. 

Aprovação da versão final do artigo para publicação 
O autor receberá por e-mail o artigo diagramado nas versões português, inglês e 

espanhol, em formato PDF, para aprovação. Somente poderão ser solicitadas correções 

de forma, pois não serão admitidos ajustes de conteúdo. O prazo para revisão e 
resposta será de dois dias. Caso não haja manifestação do autor no referido prazo os 

arquivos serão considerados como aprovados e, portanto, publicados. As correções 
deverão ser descritas no mesmo e-mail em que os arquivos foram enviados ao autor. 

Publicação 
Os artigos são publicados em três idiomas, sendo a versão impressa editada em 

inglês e a versão on line, em acesso aberto, em português, inglês e espanhol. 

Submissão 
No ato da submissão, o artigo deverá ser encaminhado à RLAE em um idioma 

(português ou inglês ou espanhol) e, em caso de aprovação, a tradução deverá ser 

providenciada de acordo com as recomendações da Revista, sendo o custo financeiro 
de responsabilidade dos autores. 

A submissão de artigos é realizada somente no sistema on line no endereço 

www.eerp.usp.br/rlae. 
No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema: 

- checklist preenchido (download em www.eerp.usp.br/rlae) 
- formulário individual de declarações (download em www.eerp.usp.br/rlae) 

- arquivo do artigo 

- aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou declaração informando que a 
pesquisa não envolveu sujeitos humanos. 

O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do artigo de acordo com as 

normas da RLAE. 
A Revista efetuará a conferência do artigo e da documentação e, se houver alguma 

pendência, solicitará correção. Caso a solicitação de adequação não seja atendida, a 
submissão será cancelada automaticamente. 

Política de arquivamento dos artigos 
Os artigos recebidos pela RLAE, que forem cancelados ou recusados, serão eliminados 

imediatamente dos arquivos da revista. 
Os arquivos dos artigos publicados serão mantidos pelo prazo de cinco anos, após esse 

período, serão eliminados. 

Versão, tradução e correção gramatical 
Todos os artigos são publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Após a 
aprovação dos artigos pelo Conselho de Editores os mesmos são encaminhados para 

correção gramatical e versão/tradução para os outros dois idiomas diferentes daquele 

de origem da submissão. 
Para garantir a qualidade das versões/traduções, as mesmas somente serão aceitas 

com a certificação de uma das empresas indicadas pela RLAE. 
Os autores poderão escolher um dentre os credenciados, respeitando o prazo 

estabelecido pela revista para devolução do artigo. O custo das versões/traduções 
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para os outros dois idiomas diferentes da versão submetida é de responsabilidade 

dos autores que deverão efetuar o pagamento diretamente para a empresa contratada. 

Taxa de submissão 
Taxa de submissão de R$150,00 que deverá ser depositada em nome da EERP/USP 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, Conta Corrente Nº: 8486-7, Agência: 

1964- X - Banco do Brasil, CNPJ: 63025530/0027-43. Não será devolvida a 
taxa de submissão para os manuscritos não aceitos para publicação. 

Erratas 
As solicitações de correção deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 30 dias 

após a publicação do artigo. 

PREPARO DOS ARTIGOS 
Formulário on line de submissão 
- título (conciso em até 15 palavras, porém, informativo, excluindo localização 

geográfica da pesquisa e abreviações), nos idiomas português, inglês e espanhol; 
- nome do(s) autor(es) por extenso, categoria profissional, maior título universitário, 

nome da unidade e instituição aos quais o estudo deve ser atribuído, endereço 

eletrônico, cidade, estado e país; 
- nome, endereço postal, e-mail, os números de telefone/fax do autor responsável 

por qualquer correspondência sobre o artigo; 

- fonte(s) de apoio na forma de financiamentos, equipamentos e fármacos, ou todos 
esses; 

- agradecimentos - nome de colaboradores cuja contribuição não se enquadre nos 
critérios de autoria, adotados pela RLAE, ou lista de autores que ultrapassaram os 

nomes indicados abaixo do título 

- consultoria científica 
- revisão crítica da proposta do estudo 

- auxílio e/ou colaboração na coleta de dados 
- assistência aos sujeitos da pesquisa 

- revisão gramatical 

- apoio técnico na pesquisa; 
- vinculação do artigo a dissertação e tese, informando os títulos em português, 

inglês e espanhol e a instituição responsável em que foi obtida; 

- Resumo: Os resumos estão limitados a 200 palavras e estruturados em objetivos, 
método, resultados e conclusões incluindo a contribuição do estudo para o avanço do 

conhecimento científico. Citações ou abreviaturas (exceto abreviaturas reconhecidas 
internacionalmente, tais como pesos, medidas e abreviaturas da área de Física ou 

Química) não são permitidas. Os autores são fortemente encorajados a não 

apresentar a informação estatística, mas apenas indicar o que é significativamente 
diferente (ou não) entre os parâmetros descritos. 

- incluir de 3 a 6 descritores que auxiliarão na indexação dos artigos - para 

determinação dos descritores consultar o site http://decs.bvs.br/ ou MESH - Medical 
Subject Headings http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 

Arquivo do artigo 
O arquivo do artigo também deverá apresentar, na primeira página, o título, o 

resumo e os descritores, nessa sequência, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Não utilizar abreviações no título e no resumo. Os termos por extenso, aos quais as 
abreviações correspondem, devem preceder sua primeira utilização no texto, a menos 

que sejam unidades de medidas padronizadas. 

Documentação obrigatória 
No ato da submissão dos artigos deverão ser anexados no sistema on line a cópia da 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Declaração de que a pesquisa não 
envolveu sujeitos humanos, em formato PDF, com tamanho máximo de 1Megabyte 

cada um, o comprovante do depósito bancário da taxa de submissão e o arquivo do 

artigo a ser avaliado. 
O formulário individual de declarações deverá ser impresso, preenchido, digitalizado e 

anexado ao sistema on line. 
Formatação obrigatória 

- Papel A4 (210 x 297mm). 

- Margens de 2,5cm em cada um dos lados. 
- Letra Times New Roman 12. 

- Espaçamento duplo em todo o arquivo. 

- As tabelas devem ser elaboradas utilizando a ferramenta do word e estarem 
inseridas no texto, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem 
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em que foram citadas no texto e não utilizar traços internos horizontais ou verticais. 

Recomenda-se que o título seja breve e inclua apenas os dados imprescindíveis, a 
localização e ano, evitando-se que sejam muito longos, com dados dispersos e de 

valor não representativo. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das 

tabelas e não no cabeçalho ou título. 
- Figuras (compreende os desenhos, gráficos, fotos, quadros, etc.) devem ser 

desenhadas, elaboradas e/ou fotografadas por profissionais, em preto e branco. Em 

caso de uso de fotos os sujeitos não podem ser identificados ou então possuir 
permissão, por escrito, para fins de divulgação científica. Devem ser numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 
Serão aceitas desde que não repitam dados contidos em tabelas. Nas legendas das 

figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser identificados 

e seu significado esclarecido. As abreviações não padronizadas devem ser explicadas 
em notas de rodapé, utilizando os seguintes símbolos, em sequência: 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. 

- Ilustrações devem ser identificadas como figuras e estarem suficientemente claras 
para permitir sua reprodução em 7,2cm (largura da coluna do texto) ou 15cm 

(largura da página). Para ilustrações extraídas de outros trabalhos, previamente 
publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a reprodução 

das mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os artigos submetidos à 

publicação. 
- Tabelas, figuras, ilustrações e quadros devem ser limitados a 5, no conjunto. 

- Utilize somente abreviações padronizadas internacionalmente. 

- Notas de rodapé: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e 
restritas ao mínimo indispensável. 

- O número máximo de páginas inclui o artigo completo, com os títulos, resumos e 
descritores nos três idiomas, as ilustrações, gráficos, tabelas, fotos e referências. 

- Artigos originais em até 17 páginas. Recomenda-se que o número de referências 

limite-se a 25. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática 
abordada, atualizadas, de abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão de 

número excessivo de referências numa mesma citação. 
- Artigos de revisão sistemática em até 20 páginas. Sugere-se incluir referências 

estritamente pertinentes à problemática abordada, atualizadas, de abrangência 

nacional e internacional e evitar a inclusão de número excessivo de referências numa 
mesma citação. 

- Cartas ao Editor, máximo de 1 página. 

- Depoimentos dos sujeitos deverão ser apresentados em itálico, letra Times New 
Roman, tamanho 10, na sequência do texto. Ex.: a sociedade está cada vez mais 

violenta (sujeito 1). 
- Citações ipsis litteres usar apenas aspas, na sequência do texto. 

- Referências - numerar as referências de forma consecutiva, de acordo com a ordem 

em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificá-las no texto 
por números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, sem menção dos autores. 

A mesma regra aplica-se às tabelas e legendas. 

- Quando se tratar de citação sequencial, separe os números por traço (ex.: 1-2); 
quando intercalados use vírgula (ex.: 1,5,7). 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 
Como citar os artigos publicados na Revista Latino-Americana de Enfermagem: 

Os artigos publicados na RLAE devem ser citados preferencialmente no idioma inglês. 

Modelo de referências 
PERIÓDICOS 
1 – Artigo padrão 

Figueiredo EL, Leão FV, Oliveira LV, Moreira MC, Figueiredo AF. Microalbuminuria 

in nondiabetic and nonhypertensive systolic heart failure patients. Congest Heart 
Fail. 

2008;14(5):234-8. 
2 - Artigo com mais de seis autores 

Silva ARV, Damasceno MMC, Marinho NBP, Almeida LS, Araújo MFM, Almeida PC, et 

al. Hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas de Fortaleza, CE, 
Brasil. Rev. bras. enferm. 2009;62(1):18-24. 

3 – Artigo cujo autor é uma organização 

Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline 
in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the 
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PRESTO study. Arch Neurol. 2005;62(2):241-8. 

4 - Artigo com múltiplas organizações como autor 
Guidelines of the American College of Cardiology; American Heart Association 2007 

for the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation 

Myocardial Infarction. Part VII. Kardiologiia. 2008;48(10):74-96. Russian. 
5 – Artigo de autoria pessoal e organizacional 

Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAteer JB, Kahn SE, Knowler WC, Florez 

JC; Diabetes Prevention Program Research Group. Assessing gene-treatment 
interactions at the FTO and INSIG2 loci on obesity-related traits in the 

Diabetes Prevention Program. Diabetologia. 2008;51(12):2214-23. Epub 2008 Oct 7. 
6 - Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-12 and 

the measurement of health status in patients with cerebral aneurysms: 
performance, validity, and reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 

Infram JJ 3rd. Speaking of good health. Tenn Med. 2005 Feb;98(2):53. 

7- Artigo com indicação de subtítulo 
El-Assmy A, Abo-Elghar ME, El-Nahas AR, Youssef RF, El-Diasty T, Sheir KZ. 

Anatomic predictors of formation of lower caliceal calculi: Is it the time for 
three-dimensional computed tomography urography? J Endourol. 2008;22(9):2175- 

9. 

8 – Artigo sem indicação de autoria 
Dyspnea and pain in the left lower limb in a 52-year-old male patient. Arq Bras 

Cardiol 

2000;75(6):28-32. 
9 – Artigo em idioma diferente do português 

Grimberg M. [Sexualidade, experiências corporais e gênero: um estudo 
etnográfico entre pessoas vivendo com HIV na área metropolitana de Buenos 

Aires, Argentina]. Cad Saúde Pública 2009;25(1):133-41. Espanhol. 

10 – Artigo publicado em múltiplos idiomas 
Canini SRMS, Moraes SA, Gir E, Freitas ICM. Percutaneous injuries correlates in 

the nursing team of a Brazilian tertiary-care 
university hospital. Rev Latino-am Enfermagem set/out 

2008;16(5):818-23. Inglês, Português, Espanhol. 

11 – Artigo com categoria indicada (revisão, abstract etc.) 
Silva EP, Sudigursky D. Conceptions about palliative care: literature 

review. Concepciones sobre cuidados paliativos: revisión bibliográfica. [Revisão]. 

Acta Paul Enferm. 2008;21(3):504-8. 
12 - Artigo publicado em fascículo com suplemento 

Wolters ECh, van der Werf YD, van den Heuvel OA. Parkinson’s diseaserelated 
disorders in the impulsive-compulsive spectrum. J Neurol. 2008;255 Suppl 

5:48-56. 

Abstracts of the 7th Annual Cardiovascular Nursing Spring Meeting of the 
European 

Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions. 

March 
23-24, 2007. Manchester, United Kingdom. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007;6 Suppl 

1:S3- 
58. de Leon-Casasola O. Implementing therapy with opioids in patients with 

cancer. [Review]. Oncol Nurs Forum. 2008;35 Suppl:7-12. 

13 – Parte de um volume 
Jiang Y, Jiang J, Xiong J, Cao J, Li N, Li G, Wang S. Retraction: Homocysteineinduced 

extracellular superoxide dismutase and its epigenetic mechanisms in 

monocytes. J Exp Biol. 2008;211 Pt 23:3764. 
14 – Parte de um número 

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg 
in aging patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8. 

15 – Artigo num fascículo sem volume 

Vietta EP. Hospital psiquiátrico e a má qualidade da assistência. Sinopses 1988. 
16 – Artigo num periódico sem fascículo e sem volume Oguisso T. Entidades de 

classe na enfermagem. Rev Paul Enfermagem 1981;6-10. 
17 – Artigo com paginação indicada por algarismos romanos Stanhope M, 

Turner LM, Riley P. Vulnerable populations. [Preface]. Nurs Clin North Am. 

2008;43(3):xiii-xvi. 
18 - Artigo contendo retratação 
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Duncan CP, Dealey C. Patients’ feelings about hand washing, MRSA status and 

patient information. Br J Nurs. 2007;16(1):34-8. Retraction in: Bailey A. Br 
J Nurs. 

2007;16(15):915. 

19 - Artigos com erratas publicadas 
Pereira EG, Soares CB, Campos SMS. Proposal to construct the operational base of 

the educative work process in collective health. Rev Latino-am Enfermagem 

2007 novembro-dezembro; 15(6):1072-9. Errata en: Rev 
Latino-am Enfermagem 

2008;16(1):163. 
20 - Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead 

of print) 

Ribeiro Adolfo Monteiro, Guimarães Maria José, Lima Marília de Carvalho, 
Sarinho Sílvia Wanick, Coutinho Sônia Bechara. Fatores de risco para mortalidade 

neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. Rev Saúde Pública;43(1). ahead 

of print Epub 13 fev 2009. 
21 - Artigo provido de DOI Caldeira AP, Fagundes GC, Aguiar GN de. Intervenção educacional em equipes 

Do Programa de Saúde da Família para promoção da amamentação. Rev Saúde 
Pública 2008;42(6):1027-1233. doi: 10.1590/S0034-89102008005000057. 22 - Artigo no prelo 

Barroso T, Mendes A, Barbosa A. Analysis of the alcohol consumption phenomenon among adolescents: study carried 

out with adolescents in intermediate public education. Rev Latino-am Enfermagem. In press 2009. 

 

 

 

 

 

 

 




