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RESUMO 

 

Introdução: Erros de medicação são comuns e causam sofrimento e custos 

financeiros que podem ser evitados. A mitigação da ocorrência de eventos adversos 

a medicamentos é tratada como prioridade na agenda política da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que recomenda a inclusão do conhecimento de segurança 

do paciente nos currículos das profissões de saúde e a educação permanente como 

medidas para reduzir riscos e evitar danos aos pacientes. Nesse contexto, foi 

desenvolvido um componente curricular sobre segurança no processo de medicação 

em ambiente virtual de aprendizagem para as profissões de saúde.  

Objetivo: Avaliar a consistência, qualidade e efeitos de uma intervenção de educação 

à distância, estruturada por recursos educacionais abertos, para a melhoria do 

conhecimento sobre medicação segura em profissionais e alunos da área da saúde.  

Método: Estudo com delineamento quase-experimental não controlado com o 

desenvolvimento e avaliação de um curso online aberto e massivo (MOOC) em 

plataforma Moodle, com carga horária de 30 horas. Dois questionários de avaliação 

foram aplicados, respectivamente, um de satisfação com seis perguntas e testes de 

conhecimento (pré e pós) contendo sete questões de múltipla escolha.  

Resultados:  O módulo foi disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

Sistema Único de Saúde (AVASUS), em fevereiro de 2018, sendo ofertado para 

profissionais e alunos da área de saúde. Dos 2.256 participantes inscritos, 731 

(64,7%) foram incluídos para a avaliação da reação e de aprendizagem, respondendo 

ao questionário de satisfação e aos testes (pré e pós). O questionário utilizado para 

avaliação de satisfação apresentou alfa de Cronbach de 0,8, o que demonstrou uma 

boa consistência interna. A avaliação de satisfação apresentou mediana de 1,0, ou 

seja, 100% do escore, demonstrando que o método e os recursos utilizados no curso 

foram bem avaliados como como estratégia educacional. Em relação ao nível de 

aprendizagem, após a aplicação do pré e pós-testes, foi observado o aumento das 

notas de 8,2 para 8,9 (p < 0,05). A melhoria relativa foi de, aproximadamente, 40%, o 

que demonstrou aprendizado significativo dos participantes. Farmácia foi a categoria 

profissional que apresentou melhor desempenho nos testes, com uma melhoria 

relativa de, aproximadamente, 65%, (p < 0,05).  



Conclusões: A estratégia utilizada neste MOOC, com o emprego de recursos 

educacionais abertos, mostrou-se efetiva para o ensino de segurança do paciente no 

processo de medicação nos níveis de satisfação e aprendizagem.    

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Educação Continuada; Educação à 

distância; Erros de Medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

Introduction: Medication errors are common and cause financial distress and costs 

that can be avoided. Mitigation of the occurrence of adverse drug events is addressed 

as a priority on the World Health Organization (WHO) policy agenda, which 

recommends including patient safety knowledge in health professions' curricula and 

lifelong education as measures to reduce risks and avoid harm to patients. In this 

context, a curricular component was developed on safety in the medication process in 

a virtual learning environment for the health professions. 

Aim: To evaluate the consistency, quality and effects of a distance education 

intervention, structured by open educational resources, to improve knowledge about 

safe medication in health professionals and students. 

Method: A study with an uncontrolled quasi-experimental design with the development 

and evaluation of a massive open online course (MOOC) in Moodle platform, with a 

workload of 30 hours. Two evaluation questionnaires were applied, respectively, one 

of satisfaction with six questions and knowledge tests (pre and post) containing seven 

multiple choice questions. 

Results: The module was made made available in the AVASUS - Virtual Learning 

Environment of the Brazilian Unified Health System, in February 2018, being offered 

to professionals and students in the health area. Of the 2,256 participants enrolled, 

731 (64.7%) were included for the evaluation of the reaction and learning, answering 

the satisfaction questionnaire and the tests (pre and post). The questionnaire used for 

satisfaction assessment presented Cronbach's alpha of 0.8, which showed a good 

internal consistency. The satisfaction evaluation presented a median of 1.0, that is, 

100% of the score, demonstrating that the method and resources used in the course 

were well evaluated as an educational strategy. Regarding the level of learning, after 

the application of the pre- and post-tests, the increase in grades from 8.2 to 8.9 (p 

<0.05) was observed. The relative improvement was approximately 40%, which 

demonstrated significant learning of participants. Pharmacy was the professional 

category that presented better performance in the tests, with a relative improvement of 

approximately 65%, (p <0.05). 



Conclusions: The strategy used in this MOOC, with the use of open educational 

resources, proved to be effective for teaching patient safety in the medication process 

at the levels of satisfaction and learning. 

Keywords: Patient safety; Education, Continuing; E-learning; Medication, Errors. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os eventos adversos (EA) são incidentes que resultam em danos não 

intencionais e que não estão relacionados à evolução natural da doença de base do 

paciente. Esses incidentes estão relacionados ao prolongamento do tempo de 

internação, ao aumento dos custos hospitalares e até a consequências mais sérias, 

como sequelas e óbitos.(1–5) Estima-se que, anualmente, ocorrem cerca de 400.000 

eventos preveníveis e são gastos em torno de 3,5 bilhões de dólares para o tratamento 

de danos provenientes de eventos adversos a medicamentos somente nos EUA.(1)  

A mitigação da ocorrência dos EA relacionados à assistência é tratada como 

prioridade na agenda política dos Estados-Membros da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a qual já recomendava em 2008 a inclusão do conhecimento de 

segurança do paciente nos currículos das profissões de saúde. A OMS defende que 

os estudantes estejam bem informados e capacitados quanto aos princípios e práticas 

seguras na assistência aos pacientes. Para isto, ela tem desprendido esforços na 

elaboração de guias curriculares multiprofissionais para que os alunos comecem a 

entender e a praticar a segurança do paciente em todas as atividades profissionais.(6) 

O terceiro Desafio Global da OMS “Medication Without Harm”, lançado em 

2017, elenca soluções para a garantia da segurança no processo de medicação com 

o objetivo de reduzir 50% dos danos evitáveis relacionados a medicamentos em um 

prazo de cinco anos.(7) Em nível nacional, a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (REBRAENSP) aliou-se à OMS e ao Ministério da Saúde do 

Brasil para levar adiante o Desafio Global e alcançar o objetivo de promover amplo 

engajamento e comprometimento de profissionais da saúde, docentes, estudantes, 

pacientes e familiares/cuidadores para reduzir os danos decorrentes do processo 

medicamentoso.(8) 

A criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi um 

marco para a implementação da cultura de segurança do paciente no país, tendo 

como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos e privados. De acordo com 

PNSP, uma das formas de promover e apoiar iniciativas voltadas à segurança do 

paciente é a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP). Os NSP 

devem estimular a prevenção, controle e mitigação de incidentes, além da integração 

dos setores, promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que 
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impactam nos riscos ao paciente e tem papel fundamental no incremento de qualidade 

e segurança nos serviços de saúde.(9)    

Outra iniciativa apontada pelo PNSP é a inclusão do tema segurança do 

paciente no ensino técnico, de graduação e de pós-graduação na área da saúde, 

incluindo os programas de residência em saúde.(9)  A inserção da segurança do 

paciente na educação permanente  também constitui um dos eixos do documento de 

referência do programa de segurança do paciente do Ministério da Saúde.(10)   

Deste modo, os hospitais de ensino são considerados um dos principais 

cenários de prática para a educação em saúde, ao se estabelecerem como campo de 

mediação entre a academia e os serviços, tornando possível a construção de práticas 

e conhecimentos que podem alterar ou tencionar significativamente a lógica dos 

serviços de saúde.(10) Todavia, os hospitais são ambientes bastante propícios a falhas 

durante o processo assistencial, denominados eventos adversos (EA).(11) Diante 

desse cenário, é necessário estimular o ambiente seguro, por meio de iniciativas como 

a educação permanente, abordando os principais riscos assistenciais e os cuidados 

necessários para a minimização de danos aos pacientes.(12) 

Com o objetivo suprir as necessidades de capacitação e educação permanente 

dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criado o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS) em 2010, possibilitando 

o acesso à formação continuada por meio também do Ensino à distância (EaD).(13,14) 

Nesse contexto, o EaD surge como uma alternativa para a difusão das práticas de 

segurança do paciente, pois permite ao aluno a compatibilização do curso com suas 

possibilidades de horário, a realização no ritmo desejado e em qualquer espaço 

disponível, além do desenvolvimento de habilidades e atitudes como independência, 

comportamento proativo e autodisciplina na busca de seu desenvolvimento. Para isso, 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), torna-se um meio propício para o ensino 

e capacitação de alunos e profissionais de saúde, sendo uma modalidade factível nos 

cenários de prática.(12) A adoção de atividades em AVA por instituições de ensino, é 

considerada uma importante contribuição para novas oportunidades de 

aprendizagem, tanto na formação, como treinamento ao longo da vida. (15) 

Desta forma, uma avaliação sobre a consistência, qualidade e efeitos dessa 

intervenção em profissionais de saúde será objeto desta publicação. 

 

 



13 
 

2. OBJETIVOS  

 

- Desenvolver um componente curricular sobre segurança no processo de 

medicação em ambiente virtual de aprendizagem; 

 

- Avaliar a consistência e qualidade do curso online aberto e massivo 

desenvolvido, além do seu efeito sobre o conhecimento em profissionais e alunos de 

saúde. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. DESENHO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo de delineamento quase-experimental não controlado 

com o desenvolvimento e avaliação de um módulo educacional em ambiente virtual 

de aprendizagem, com carga horária de 30 horas. O módulo foi disponibilizado na 

plataforma Moodle do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde 

(AVASUS).  

 

3.2. CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 

 

A articulação entre a Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) da Maternidade 

Escola Januário Cicco (MEJC) com a SEDIS/UFRN, por meio da Unidade de e-Saúde, 

foi determinante para a construção do módulo. O NSP/MEJC detectou a necessidade 

de capacitar profissionais e residentes em temas relacionados a segurança do 

paciente e foi o grande motivador para o projeto.  

Após as articulações e pactuações, o módulo foi construído, seguindo um 

fluxograma proposto pela SEDIS com as seguintes etapas:  

A. Capacitação dos conteudistas: treinamento de 8 horas abordando o 

funcionamento do AVA, o fluxo de processos na SEDIS para a confecção de 

módulos de ensino e uma aula introdutória para a elaboração de conteúdos 

na plataforma do AVASUS; 

B. Elaboração do conteúdo: elaboração de sessenta e duas páginas de 

conteúdo em arquivo Word® com a temática proposta e a descrição dos 

recursos de mídia utilizados no ambiente virtual; 

C. Revisão técnico-cientifica: validação do conteúdo, organização do fluxo e 

criação de uma lista de ajustes para correções no Trello®. Após essa etapa, 

o conteúdo com as devidas correções foi submetido para a revisão 

pedagógica; 

D. Revisão pedagógica: revisão dos aspectos de comunicação utilizados no 

módulo AVA. Após as correções sugeridas pelo revisor, o conteúdo foi 

submetido para a etapa de revisão de estrutura. 
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E. Revisão de estrutura e língua portuguesa: checagem dos aspectos 

gramaticais e adequação do conteúdo às normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT); 

F. Formatação: criação de todos os recursos de texto, imagem e vídeo; 

G. Disponibilização na plataforma: adaptação do conteúdo à plataforma do 

AVASUS após a validação pelos conteudistas.  

Todos os processos foram gerenciados com o auxílio da ferramenta Trello®. 

 

3.2.1. O CONTEÚDO DO CURSO 

 

O conteúdo foi escrito de maneira dialogada e interativa, utilizando-se Recursos 

Educacionais abertos (REA). A carga horária disponibilizada viabilizou a divisão do 

conteúdo em quatro unidades:  

 UNIDADE 1: a importância da prescrição segura de medicamentos. A 

unidade foi composta por quatro aulas em formato de texto: 

o AULA 1: Por que falar em segurança do paciente? 

o AULA 2: Como prescrever de forma segura? 

o AULA 3: Cuidados nas prescrições de medicamentos injetáveis 

o AULA 4: O que mais pode ser evitado nas prescrições? 

 UNIDADE 2: compreendendo a dispensação segura de medicamentos. A 

unidade é composta por três aulas em formato de texto: 

o AULA 1: Entendendo os sistemas de distribuição de medicamentos 

o AULA 2: Como minimizar os riscos de falhas na dispensação de 

medicamentos? 

o AULA 3: Procedimentos para a dispensação segura de 

medicamentos 

 UNIDADE 3: a administração segura de medicamentos. A unidade é 

composta por duas aulas em formato de texto: 

o AULA 1: A administração segura de medicamento e os nove certos 

o AULA 2: Medidas adicionais para a prática segura de administração 

de medicamento 
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 UNIDADE 4: notificação de eventos adversos e outros incidentes 

relacionados a medicamentos. A unidade é composta por duas aulas em 

formato de texto. 

o AULA 1: O que é evento adverso? 

o AULA 2: Compreendendo o processo de notificação de eventos 

adversos 

As unidades são sequenciadas, apresentando textos em formato de pdf com 

histórias em quadrinhos que problematizaram situações envolvendo o processo de 

medicação. Ao final de cada unidade foram inseridas questões de aprendizagem, 

permitindo a reflexão e retomada dos tópicos abordados. Além desses recursos, na 

última unidade foi disponibilizado um jogo virtual, possibilitando a retomada de 

conceitos de maneira lúdica e interativa. 

3.3. OFERTA DO CURSO 

 

3.3.1. PÚBLICO ALVO  

 

O curso foi planejado utilizando-se uma abordagem interprofissional, de forma 

a contemplar público alvo foi composto por profissionais e alunos das seguintes 

categorias: medicina, enfermagem, farmácia e odontologia. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Para as avaliações de reação e de aprendizagem foram elaborados, 

respectivamente, questionários de satisfação e testes (pré e pós). O questionário de 

satisfação (APÊNDICE A) foi composto por seis perguntas, utilizando-se a escala de 

Likert de cinco pontos(14): discordo totalmente; discordo parcialmente; neutro; 

concordo parcialmente e concordo totalmente.  

Os testes para avaliação de conhecimento (APÊNDICE B) foram criados a 

partir um banco de dados de 10 questões, com o mesmo nível de dificuldade, julgadas 

por dois avaliadores experts, sendo relacionadas à temática abordada no módulo. O 

pré-teste foi disponibilizado na etapa de apresentação do curso, contendo sete 

questões de múltipla escolha. O segundo teste foi aplicado no final do módulo, 
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contendo sete questões, sendo três delas diferentes em relação ao pré-teste. Outro 

detalhe importante sobre os testes foi a aleatoriedade da ordem das questões e das 

alternativas, a cada tentativa, independentemente do tipo de teste. O objetivo dessa 

estratégia foi minimizar o viés relacionado a possibilidade de memorização da 

resposta certa no pré-teste, mascarando os resultados primários obtidos no pós-teste, 

interferindo, assim, na mensuração do nível de conhecimento.  

Os alunos foram convidados a participar da pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), inserido no ambiente virtual (APÊNDICE 

C). 

 

3.4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram avaliados os participantes que submeteram inscrição e concluíram o 

curso disponibilizado no AVASUS. 

 

3.4.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Alunos que não concluíram o curso durante o período da coleta de dados ou 

que não assinaram o TCLE disponibilizado na plataforma virtual. 

 

3.4.4. COLETA DE DADOS  

 

De uma população composta por 2.256 alunos inscritos, 1.130 integralizaram o 

módulo, durante o período de fevereiro a maio de 2018, sendo incluídos no estudo 

apenas os alunos que concluíram o curso e assinaram o TCLE, totalizando 730 

participantes avaliados. 

  

3.5. ANÁLISE DE DADOS 

 

As variáveis numéricas foram descritas em média e desvio padrão, com 

intervalo de confiança de 95%. As variáveis categóricas foram descritas em número e 

frequência simples. Para comparação de duas médias, utilizou-se o teste t 

(distribuição normal). As variáveis categóricas foram comparadas pelo qui-quadrado. 

Para medidas de comparação entre as notas do pré-teste e do pós-teste e entre as 
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categorias profissionais e as faixas etárias, utilizou-se a análise de variância (ANOVA). 

As análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS, versão 20.0 Inc., 

Chicago, EUA, considerando-se significante p < 0,05. Para verificar a confiabilidade 

do questionário de satisfação foi utilizado o alfa de Cronbach, enquanto que o 

Iramuteq, versão 0.7, permitiu a análise textual discursiva (ATD) dos comentários 

realizados pelos participantes ao final do módulo. 

 

3.6. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

O estudo está em conformidade com a Resolução 466, de 12 de dezembro de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), sob CAE:  

70587517.1.0000.5292 (ANEXO A). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. O CURSO  

 

O produto gerado corresponde a um curso de EaD no ambiente do AVASUS 

com a temática voltada para práticas seguras relacionadas ao processo de 

medicação. O curso é autoinstrucional, sendo fundamentado no protocolo do 

Ministério da Saúde e em estudos atualizados sobre o tema.  

O curso foi disponibilizado no AVASUS pelo seguinte link: 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=222, em 28 de fevereiro 

2018. Na página foram disponibilizadas informações gerais sobre o módulo como: 

carga horária, objetivos, metodologia, recursos, conteúdo e créditos, conforme a 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Página inicial do ambiente virtual de aprendizagem 

 

Para a inscrição no curso, os alunos realizaram, previamente, cadastro no 

Portal Sabiá, que consiste em um login unificado utilizado para a navegação em 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=222
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plataformas da UFRN. Após a inscrição, os alunos tiveram acesso a todas 

funcionalidades do AVA, demonstrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Apresentação do ambiente virtual de aprendizagem para os alunos inscritos 

 

A sala de aula virtual foi planejada e implementada para facilitar a relação entre 

o usuário e a plataforma. O ambiente possui interface amigável, layout moderno e de 

simples visualização, com uso de recursos e conceitos de usabilidade e 

acessibilidade. No AVA, todos os recursos estão disponíveis em unidades, 

devidamente identificadas por meio de ícones. Cada ícone representa o que há de 

mais significativo na aula.  

Após a apresentação do vídeo de boas-vindas, o pré-teste, o TCLE e o plano 

do módulo são disponibilizados de maneira sequencial. Para realizar uma aula, basta 

ao aluno clicar nos ícones relacionados às unidades de ensino.  Ao finalizar a aula, 

ocorre mudança de cor do item da aula, indicando que aula ou atividade já foi 

realizada. Ao término da última unidade do módulo, o pós-teste e o questionário de 

satisfação podem ser realizados. O aluno também pode acessar a biblioteca, onde 

são apresentados referenciais teóricos relacionados à temática abordada no curso.  

Ao integralizar o módulo, o aluno é convidado a contribuir com o AVASUS, 

inserindo estrelas de avaliação para o curso, podendo também deixar sua opinião ou 

sugestão de melhorias. Ao concluir 100% do módulo, o aluno também pode retirar 

(salvar) o certificado, conforme carga horária definida.  
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Tão logo o módulo foi disponibilizado na plataforma virtual, fez-se uma 

divulgação por meio do envio de e-mails aos colaboradores da MEJC, além do 

compartilhamento em mídias sociais. Em apenas 30 dias de operação obteve-se um 

total de 741 inscrições, evidenciando uma grande procura e interesse do público pelo 

tema.                  

4.2. O ARTIGO  

 

Título do artigo: Efeitos de uma intervenção nacional para a melhoria do 

conhecimento sobre segurança no processo de medicação 

Thiago L. Pessoa1, Marise R. Freitas2 

1- Farmacêutico do Núcleo de Segurança do Paciente da Maternidade Escola 

Januário Cicco – EBSERH/UFRN 

2- Professora do Departamento de Infectologia – UFRN. 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar a consistência, qualidade e efeitos de uma intervenção de educação 

à distância, com a utilização de recursos educacionais abertos, para a melhoria do 

conhecimento sobre medicação segura em profissionais e alunos da área da saúde. 

Métodos: Trata-se de um estudo de delineamento quase-experimental não controlado 

com o desenvolvimento e avaliação de uma estratégia de educação à distância para 

profissionais e alunos da área da saúde de todo o Brasil. A intervenção continha um 

curso online aberto e massivo (MOOC) em plataforma Moodle, com carga horária de 

30 horas e conteúdo sobre segurança na medicação. O módulo foi disponibilizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde (AVASUS) em 

fevereiro de 2018. Foram aplicados dois questionários: um para avaliar o 

conhecimento antes e depois da estratégia e outro para avaliar a satisfação do 

participante. 

Resultados: Dos 2.256 participantes inscritos, 731 (64,7%) foram incluídos para a 

avaliação da reação e de aprendizagem, respondendo ao questionário de satisfação 

e aos testes (pré e pós). O questionário utilizado para avaliação de satisfação 

apresentou alfa de Cronbach de 0,8, o que demonstrou uma boa consistência interna. 
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A avaliação de satisfação apresentou mediana de 1,0, ou seja, 100% do escore, 

demonstrando que o curso foi bem avaliado como estratégia educacional. Em relação 

ao nível de aprendizagem, após a aplicação do pré e pós-testes, foi observado o 

aumento das notas (de 8,2 para 8,9) dos participantes com significância estatística (p 

< 0,05). A melhoria relativa foi de, aproximadamente, 40%, o que demonstrou 

aprendizado significativo dos participantes. Farmácia foi a categoria profissional que 

apresentou melhor desempenho nos testes, com uma melhoria relativa de, 

aproximadamente, 65%, valor de p < 0,05. A análise de variância pelo ANOVA 

permitiu identificar que os participantes com faixas etárias entre 33-41 (M = 8,7, DP = 

1,7) anos e 42-76 anos (M = 9,0, DP = 1,4), obtiveram pontuações médias superiores 

nos testes em relação aos participantes com 17-26 anos (M = 8,0, DP = 2,0) e 27-32 

anos (M = 8,3, DP = 1,9).  

Conclusões: A estratégia deste MOOC, com a utilização de recursos educacionais 

abertos, mostrou-se efetiva para o ensino de segurança do paciente nos níveis de 

satisfação e aprendizagem. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Educação Continuada; Educação à 

distância; Erros de Medicação. 

 

ABSTRACT 

Aim: To evaluate the consistency, quality and effects of a distance education 

intervention with the use of open educational resources to improve knowledge about 

safe medication in health professionals and students. 

Methods: This is an uncontrolled quasi-experimental study with the development and 

evaluation of a distance education strategy for health professionals and students from 

all over Brazil. The intervention contained a massive open online course (MOOC) on 

the Moodle platform, with a 30-hour workload and content on medication safety. The 

module was made available in the AVASUS - Virtual Learning Environment of the 

Brazilian Unified Health System, in February 2018. Two questionnaires were applied: 

one to evaluate the knowledge before and after the strategy and another to evaluate 

the participant's satisfaction. 
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Results: Of the 2,256 participants enrolled, 731 (64.7%) were included for the 

evaluation of the reaction and learning, answering the satisfaction questionnaire and 

the tests (pre and post). The questionnaire used for satisfaction assessment presented 

Cronbach's alpha of 0.8, which showed a good internal consistency. The satisfaction 

evaluation presented a median of 1.0, that is, 100% of the score, demonstrating that 

the course was well evaluated as an educational strategy. Regarding the level of 

learning, after the application of pre and post tests, the increase in grades (from 8.2 to 

8.9) of the participants with statistical significance was observed (p <0.05). The relative 

improvement was approximately 40%, which demonstrated significant learning of 

participants. Pharmacy was the professional category that presented better 

performance in the tests, with a relative improvement of approximately 65%, value of 

p <0.05. Analysis of variance by ANOVA allowed us to identify that the participants 

with age ranges between 33-41 (M = 8.7, SD = 1.7) and 42-76 years (M = 9.0, SD = 

1.4) (M = 8.0, SD = 2.0) and 27-32 years (M = 8.3, SD = 1.9). 

Conclusions: The strategy of this MOOC, with the use of open educational resources, 

proved to be effective for the teaching of patient safety in the levels of satisfaction and 

learning. 

Keywords: Patient safety; Education, Continuing; E-learning; Medication, Errors. 

INTRODUÇÃO  

 

Os eventos adversos (EA) são incidentes que resultam em danos não 

intencionais e que não estão relacionados à evolução natural da doença de base do 

paciente. Esses incidentes estão relacionados ao prolongamento do tempo de 

internação, ao aumento dos custos hospitalares e até a consequências mais sérias, 

como sequelas e óbitos.(1–5) Estima-se que, anualmente, ocorrem cerca de 400.000 

eventos preveníveis e são gastos em torno de 3,5 bilhões de dólares para o tratamento 

de danos provenientes de eventos adversos a medicamentos somente nos EUA.(1)  

A mitigação da ocorrência dos EA relacionados à assistência é tratada como 

prioridade na agenda política dos Estados-Membros da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a qual já recomendava em 2008 a inclusão do conhecimento de 

segurança do paciente nos currículos das profissões de saúde. A OMS defende que 

os estudantes estejam bem informados e capacitados quanto aos princípios e práticas 
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seguras na assistência aos pacientes. Para isto, ela tem desprendido esforços na 

elaboração de guias curriculares multiprofissionais para que os alunos comecem a 

entender e a praticar a segurança do paciente em todas as atividades profissionais.(6) 

O terceiro Desafio Global da OMS “Medication Without Harm”, lançado em 

2017, elenca soluções para a garantia da segurança no processo de medicação com 

o objetivo de reduzir 50% dos danos evitáveis relacionados a medicamentos em um 

prazo de cinco anos.(7) Em nível nacional, a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (REBRAENSP) aliou-se à OMS e ao Ministério da Saúde do 

Brasil para levar adiante o Desafio Global e alcançar o objetivo de promover amplo 

engajamento e comprometimento de profissionais da saúde, docentes, estudantes, 

pacientes e familiares/cuidadores para reduzir os danos decorrentes do processo 

medicamentoso.(8) 

A criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi um 

marco para a implementação da cultura de segurança do paciente no país, tendo 

como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos e privados. De acordo com 

PNSP, uma das formas de promover e apoiar iniciativas voltadas à segurança do 

paciente é a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP). Os NSP 

devem estimular a prevenção, controle e mitigação de incidentes, além da integração 

dos setores, promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que 

impactam nos riscos ao paciente e tem papel fundamental no incremento de qualidade 

e segurança nos serviços de saúde.(9)    

Outra iniciativa apontada pelo PNSP é a inclusão do tema segurança do 

paciente no ensino técnico, de graduação e de pós-graduação na área da saúde, 

incluindo os programas de residência em saúde.(9)  A inserção da educação 

permanente em segurança do paciente também constitui um dos eixos do documento 

de referência para o programa de segurança do paciente do Ministério da Saúde.(10)   

Deste modo, os hospitais de ensino são considerados um dos principais 

cenários de prática para a educação em saúde, ao se estabelecerem como campo de 

mediação entre a academia e os serviços, tornando possível a construção de práticas 

e conhecimentos que podem alterar ou tencionar significativamente a lógica dos 

serviços de saúde.(10) Todavia, os hospitais são ambientes bastantes propícios a 

falhas durante o processo assistencial, denominados eventos adversos (EA).(11) 

Diante desse cenário, é necessário estimular o ambiente seguro, por meio de 
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iniciativas como a educação permanente, abordando os principais riscos assistenciais 

e os cuidados necessários para a minimização de danos aos pacientes.(12) 

Nesse contexto, a educação à distância (EaD) surge como uma alternativa para 

a difusão das práticas de segurança do paciente, pois permite ao aluno a 

compatibilização do curso com suas possibilidades de horário, a realização no ritmo 

desejado e em qualquer espaço disponível, além do desenvolvimento de habilidades 

e atitudes como independência, comportamento proativo e autodisciplina na busca de 

seu desenvolvimento. Para isso, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), torna-se 

um meio propício para o ensino e capacitação de alunos e profissionais de saúde, 

sendo uma modalidade factível nos cenários de prática.(12) A adoção de atividades em 

AVA por instituições de ensino, é considerada uma importante contribuição para novas 

oportunidades de aprendizagem, tanto em termos iniciais, como treinamento ao longo 

da vida.(13) 

Desta forma, diante da demanda criada para a formação de profissionais em 

segurança do paciente em larga escala, desenvolvemos um componente curricular 

sobre segurança no processo de medicação em ambiente virtual de aprendizagem. 

Uma avaliação sobre a qualidade da intervenção e o seu efeito sobre a aprendizagem 

em profissionais de saúde será objeto desta publicação. 

 

MÉTODOS 

 

Contexto do estudo 

 

Trata-se de um estudo de delineamento quase-experimental não controlado 

com o desenvolvimento e avaliação do efeito de um Curso Online Aberto e Massivo 

(Massive Open Online Course).  O módulo educacional foi desenvolvido em Natal, Rio 

Grande do Norte, durante o período compreendido entre janeiro de 2017 e fevereiro 

de 2018. 

 

A intervenção educacional 

 

 Desenvolvimento de um módulo educacional em ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, com carga horária de 30 horas. O módulo foi disponibilizado 
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na plataforma Moodle do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de 

Saúde (AVASUS). 

A construção do módulo deu-se sob a orientação e coordenação da Secretaria 

de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(SEDIS/UFRN), sendo todo o processo de trabalho gerenciado com o auxílio da 

ferramenta Trello®.  

O conteúdo foi escrito, utilizando-se uma linguagem dialogada e interativa, 

sendo oferecido em quatro unidades:  

 UNIDADE 1: a importância da prescrição segura de medicamentos. A 

unidade é composta por quatro aulas: 

o AULA 1: Por que falar em segurança do paciente? 

o AULA 2: Como prescrever de forma segura? 

o AULA 3: Cuidados nas prescrições de medicamentos injetáveis 

o AULA 4: O que mais pode ser evitado nas prescrições? 

 UNIDADE 2: compreendendo a dispensação segura de medicamentos. 

A unidade é composta por três aulas: 

o AULA 1: Entendendo os sistemas de distribuição de 

medicamentos 

o AULA 2: Como minimizar os riscos de falhas na dispensação de 

medicamentos? 

o AULA 3: Procedimentos para a dispensação segura de 

medicamentos 

 UNIDADE 3: a administração segura de medicamentos. A unidade é 

composta por duas aulas: 

o AULA 1: A administração segura de medicamento e os nove 

certos 

o AULA 2: Medidas adicionais para a prática segura de 

administração de medicamento 

 UNIDADE 4: notificação de eventos adversos e outros incidentes 

relacionados a medicamentos. A unidade é composta por duas aulas: 

o AULA 1: O que é evento adverso? 

o AULA 2: Compreendendo o processo de notificação de eventos 

adversos 
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As unidades foram sequenciadas, apresentando textos em formato de pdf com 

histórias em quadrinhos que problematizam situações relacionadas ao processo de 

medicação. Os quadrinhos foram criados por técnicos da SEDIS, a partir de um roteiro 

dos autores.  Na última unidade, a utilização de um recurso de jogo virtual possibilitou 

a retomada de conceitos de maneira lúdica e interativa. 

 

Avaliação dos efeitos da intervenção 

 

Para as avaliações de satisfação e de aprendizagem, foram elaborados, 

respectivamente, questionário e testes de conhecimento (pré e pós). O questionário 

de satisfação foi composto por seis perguntas, utilizando-se a escala de Likert de cinco 

pontos(14): discordo totalmente; discordo parcialmente; neutro; concordo parcialmente 

e concordo totalmente. Os testes de conhecimento foram criados a partir de um banco 

de dados de 10 questões, com o mesmo nível de dificuldade, julgadas por dois 

avaliadores experts, sendo relacionadas à temática abordada no módulo de ensino: 

eventos adversos; prescrição; dispensação e administração de medicamentos. O pré-

teste foi disponibilizado na etapa de apresentação do curso, contendo sete questões 

de múltiplas escolhas. O segundo teste foi alocado no final do módulo, contendo sete 

questões, sendo três delas diferentes em relação ao pré-teste. Outro detalhe 

importante sobre os testes foi a aleatoriedade da ordem das questões e das 

alternativas, a cada tentativa, independentemente do tipo de teste. O objetivo dessas 

estratégias foi minimizar o viés relacionado a possibilidade de memorização da 

resposta certa no pré-teste, mascarando os resultados primários obtidos no pós-teste, 

interferindo, assim, na mensuração do nível de conhecimento.    

 

População de estudo e amostra 

 

De uma população composta por 2.256 alunos inscritos, 1.130 integralizaram o 

módulo, durante o período de fevereiro a maio de 2018, sendo incluídos no estudo 

apenas os alunos que concluíram o curso e assinaram o TCLE, totalizando 730 

participantes avaliados. 

 

Variáveis analisadas 
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 As variáveis estudadas foram sexo, idade, formação profissional, pontuações 

obtidas nos testes, pontuações obtidas no questionário de satisfação e tempo de 

conclusão do curso. 

  

Análise dos dados 

 

As variáveis numéricas foram descritas em mediana, moda, valores mínimos e 

máximos, com intervalo de confiança de 95%. As variáveis categóricas foram 

descritas em número e frequência simples. Para comparação de duas médias, 

utilizou-se o teste t pareado (distribuição normal). As variáveis categóricas foram 

comparadas pelo qui-quadrado. Para medidas de comparação entre grupos, utilizou-

se a análise de variância (ANOVA). As análises estatísticas foram realizadas no 

programa SPSS, versão 20.0 Inc., Chicago, EUA, considerando-se significante p < 

0,05. Para verificar a confiabilidade do questionário de satisfação foi utilizado o alfa 

de Cronbach, enquanto que o Iramuteq, versão 0.7, permitiu a análise textual 

discursiva (ATD) dos comentários realizados pelos participantes ao final do módulo. 

 

Aspectos éticos    

 

O módulo foi disponibilizado no mês de fevereiro de 2018 e os alunos foram 

convidados a participar da pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), inserido no ambiente virtual. O estudo está em conformidade com 

a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), sob CAE:  70587517.1.0000.5292.  

 

RESULTADOS 

 

Caracterização dos participantes 

 

Do total de 2.256 participantes inscritos nos três primeiros meses, após a 

disponibilização do módulo educacional, 731 (64,7%) foram incluídos para a avaliação 
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da reação e de aprendizagem, por meio da análise das respostas do questionário de 

satisfação e da performance nos testes (pré e pós). Houve predominância do público 

feminino (72,6%) e a média de idade dos participantes foi de 34,2 anos (desvio padrão 

de 10,5). Medicina foi a categoria mais prevalente entre os alunos que informaram a 

profissão, com 11,2%, conforme a Tabela 1. O tempo médio de conclusão do curso 

foi de 210 horas (IC95%: 183 – 237). 

 

      Tabela 1 - Caracterização dos participantes avaliados 

Variáveis                                                       n            f 

Sexo     

Masculino                                             192 26,3% 

Feminino                                                 531 72,6% 

Não informado                                                  8 1,1% 

Total                                                            731 100% 

Idade                                                       

17-26 190 26,0% 

27-32 171 23,4% 

33-41 200 27,4% 

42-76 156 21,3% 

Não informado                                                  14 1,9% 

Formação                                             

Enfermagem 32 4,4% 

Farmácia 21 2,9% 

Medicina 87 11,9% 

Outros 8 1,1% 

Não informado                                                  583 79,8% 

Total                                                          731 100,0% 

n: frequência absoluta; f: frequência relativa  

 

Efeitos da intervenção no conhecimento dos participantes 

 

A avaliação de aprendizagem consistiu em mensurar os conhecimentos 

adquiridos pelos participantes durante o curso, utilizando-se como recurso a aplicação 

do pré-teste e do pós-teste. 

A partir da análise das notas dos testes foi possível observar um aumento da 

média geral das pontuações obtidas pelos alunos (p < 0,05), verificado no Teste T 

pareado. A média geral obtida no pós-teste (8,9) foi 8,5% maior que a pontuação 

média do pré-teste (8,2), conforme a Tabela 3. A melhoria relativa foi de, 
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aproximadamente, 40%, o que demonstrou aprendizado significativo dos 

participantes.     

 

Tabela 2 - Análise da performance dos alunos nos testes pré e pós. 

Variável 
Pré-teste Pós-teste 

 
Melhoria 
absoluta 

 
Melhoria 
relativa 

p valor 

Média IC95% Média IC95%    

Sexo           

 Feminino 8,20 8,00 8,39 8,81 8,66 8,97 7,44% 33,89% p < 0,001 

 Masculino 8,13 7,78 8,47 8,79 8,51 9,07 8,12% 35,29% p < 0,001 
Categoria profissional        

 
  

 Enfermagem 7,18 6,29 8,07 8,03 7,18 8,89 11,84% 30,14% 0,103 

 Farmácia 8,43 7,49 9,37 9,45 8,93 9,97 12,10% 64,97% p < 0,05 

 Medicina 8,55 8,04 9,06 8,86 8,44 9,28 3,63% 21,38% 0,187 
Idade        

 
  

 17-26 anos 7,61 7,26 7,97 8,34 8,04 8,64 9,59% 30,54% p < 0,001 

 27-32 anos 8,07 7,70 8,43 8,59 8,28 8,90 6,44% 26,94% p < 0,05 

 33-41 anos 8,42 8,11 8,74 9,04 8,82 9,27 7,36% 39,24% p < 0,001 
  42-76 anos 8,70 8,39 9,02 9,34 9,14 9,55 7,36% 49,23% p < 0,001 

 

 Farmácia foi a categoria profissional que apresentou melhor desempenho nos 

testes, com uma melhoria relativa de, aproximadamente, 65%. Constatou-se também, 

por meio do ANOVA uma via, diferença estatística significativa das pontuações entre 

as categorias profissionais, utilizando-se comparações Bonferroni post-hoc (Figura 1).  

 

     Figura 1 - Performance de acordo com a formação profissional. 
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A análise pelo Anova uma via também permitiu identificar diferença significativa 

(p < 0,05) entre as médias das pontuações dos participantes e as diversas faixas 

etárias. Post-hoc com teste de Bonferroni mostrou que os participantes com faixas 

etárias entre 33-41 (M = 8,7, DP = 1,7) anos e 42-76 anos (M = 9,0, DP = 1,4), 

obtiveram pontuações médias superiores nos testes em relação aos participantes com 

17-26 anos (M = 8,0, DP = 2,0) e 27-32 anos (M = 8,3, DP = 1,9).  

 

Satisfação dos participantes com a estratégia de ensino 

 

 O questionário utilizado para avaliação de satisfação apresentou alfa de 

Cronbach de 0,8, o que demonstrou uma boa consistência interna do instrumento 

aplicado. Para fins de análise, as respostas do questionário foram codificadas da 

seguinte forma: discordo totalmente: 0; discordo parcialmente: 0,25; neutro: 0,5; 

concordo parcialmente: 0,75 e concordo totalmente: 1,0. Desse modo, o instrumento 

indicou uma pontuação mediana de 1,0, ou seja, 100% do escore, o que revelou uma 

elevada satisfação do público em relação ao módulo educacional proposto para todos 

os itens avaliados.  

 

Tabela 3 - Questionário de satisfação respondido pelos 731 participantes avaliados no 

estudo 

Item Mediana Moda Mínimo Máximo 

1. O conteúdo apresentado pelo 
módulo foi satisfatório? 

1,0 1,0 0,25 1,0 

2. O conteúdo do módulo está coerente 
com os objetivos de aprendizagem? 

1,0 1,0 0,25 1,0 

3. O módulo atendeu suas 
expectativas? 

1,0 1,0 0,25 1,0 

4. As metodologias utilizadas 
facilitaram no processo de 
aprendizagem? 

1,0 1,0 0 1,0 

5. O módulo propiciou a aquisição de 
novos conhecimentos e habilidades? 

1,0 1,0 0,25 1,0 

6. Os novos conhecimentos e 
habilidades adquiridos podem ser 
aplicados na sua prática profissional? 

1,0 1,0 0 1,0 

 

Os comentários dos participantes ao final do módulo foram estruturados em 

um corpus textual e analisados por meio do aplicativo Iramuteq®, versão 0.7, a ser 
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publicado posteriormente. A ferramenta possibilitou a elaboração de uma “nuvem de 

palavras”, na qual se percebe a satisfação dos alunos em relação ao curso. Entre as 

palavras mais evocadas pelos estudantes foram destacadas curso, muito, bom, ótimo, 

excelente e gostar. Também puderam ser visualizadas palavras como conhecimento, 

recomendar, conteúdo, didático, adorar e parabéns. Dessa forma, a nuvem de 

palavras corroborou os resultados explicitados anteriormente. 

 

Figura 2 - Nuvem de palavras formada pela avaliação escrita dos participantes. 

 

DISCUSSÃO 

 

A satisfação é fundamental para garantir a motivação do participante ao longo 

do curso, interferindo no rendimento do seu aprendizado e, consequentemente, na 

competência do profissional no seu respectivo cenário de prática.(15) O nível de 

satisfação em relação a metodologia utilizada no módulo educacional proposto 

apresentou resultado bastante positivo, corroborando com outros estudos que  

apontam que o uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) na facilitação 

da aprendizagem interprofissional.(16,17) Além da elevada pontuação média de 

satisfação, o questionário analisado indicou boa consistência.(18) Para se obter um 
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processo significativo de aprendizagem, foi estabelecido uma linguagem direcionada 

ao participante, utilizando recursos como história em quadrinhos, infográficos e 

situações problemas, o que pode ter influenciado no grau de satisfação em relação à 

metodologia. A inserção de outros recursos que não foram utilizados no módulo 

avaliado como videoaulas e o feedback poderiam preencher lacunas de expectativas 

verificadas no questionário de satisfação.(19) 

O EaD apresenta desafios como a questão da resistência das pessoas em 

utilizar a estratégia de ensino desacreditando na eficácia da aprendizagem, por não 

ter um professor ou tutor mediando o conhecimento. Outra dificuldade é a questão da 

má qualidade das bandas de conexão no Brasil, prejudicando a velocidade de 

transmissão de imagens e vídeos. Por fim, também cabe destacar como desafio a 

tecnofobia, que são pessoas que tem medo de usar as tecnologias, o que se torna um 

empecilho no processo de aprendizagem. Neste caso, é fundamental uma estratégia 

eficiente no sentido de quebrar resistências e motivar o público alvo para uso do 

ambiente virtual, de forma disciplinada e autoorganizada, pois nesta modalidade o 

aluno deve passar de uma atitude passiva para uma atitude ativa ou seja, ele deve se 

interessar pelo processo de aprendizado e buscar o conhecimento necessário.(20) 

A abordagem interprofissional utilizada no conteúdo do curso é um ponto 

positivo e pode ser um diferencial em relação a cursos na modalidade presencial. O 

curso abordou temas relacionados à prescrição, dispensação e administração de 

medicamentos em um único módulo, possibilitando a aquisição de novos 

conhecimentos de maneira transversal a diferentes categorias profissionais 

envolvidas no processo de medicação. As situações apresentadas no módulo 

possibilitam que os participantes reconheçam o papel da segurança do paciente em 

diferentes situações que envolvam os cuidados com ele, como também destacam a 

necessidade de que haja uma melhor comunicação e colaboração interprofissional, 

visando evitar erros relacionados à saúde. Dessa forma, pode-se dizer que o módulo 

educacional interprofissional possibilita a remoção das limitações geográficas 

enfrentadas em modalidades presenciais e, principalmente, à quebra de paradigmas, 

saindo de um modelo tradicional de formação e educação permanente, para uma 

modalidade pautada na efetiva integração entre os processos desenvolvidos e os 

profissionais envolvidos.  A educação interprofissional no EaD também possibilita 

algumas economias como reduções nos custos de viagens e despesas gerais 

institucionais.(21,22) Contudo, esse fator não pode ser investigado no presente estudo. 
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Em relação às novas competências adquiridas por meio do EaD, a maioria dos 

alunos entendeu que os novos conhecimentos e habilidades adquiridos podem ser 

aplicados nos seus respectivos cenários de prática. Esse padrão de resposta mostra 

que o objetivo de qualificar os profissionais em relação a temática exposta pode ter 

sido alcançado. Porém, o nível de mudança de comportamento não foi avaliado, 

impedindo a mensuração do impacto real dessas novas competências adquiridas nos 

respectivos cenários. Em contrapartida, já foi evidenciado que as TICs 

interprofissionais podem trazer mudanças comportamentais positivas na assistência 

ao paciente a curto prazo.(16) Um fator limitante para a aplicação das novas 

competências individuais sobre segurança do paciente é a inalteração da cultura 

organizacional, ou seja, quando os profissionais percebem que em seus postos de 

trabalho não são estabelecidas ações e normas fundamentais para a promoção de 

um ambiente seguro.(23)  Dessa maneira, cabe destacar que, isoladamente, o módulo 

de ensino proposto pode não ser capaz de minimizar eventos adversos a 

medicamentos. 

A análise do nível de aprendizagem, por meio da aplicação de testes (pré e 

pós), demonstrou que o módulo educacional pode agregar novos conhecimentos, 

assim como outros estudos que utilizaram o mesmo método.(16,24) Entretanto, é preciso 

ter presente que todo o instrumento de avaliação é limitado, principalmente, por se 

tratar de uma estratégia totalmente somativa.(25) Outro ponto que deve ser destacado 

é que não foi possível comparar diferenças do nível de aprendizagem na estratégia 

em de EaD com modelos presenciais, visto que não foram identificados cursos com a 

mesma temática abordada no módulo. Apesar disso, o módulo apresenta-se como 

uma estratégia alternativa para o ensino de segurança do paciente.  

A elevada pontuação obtida no pré-teste pode estar relacionada ao grau de 

dificuldade do teste, porém observou-se correlação entre o número de tentativas e a 

maior pontuação. Acerca da diferença de rendimento entre participantes de medicina, 

enfermagem e farmácia, isto já foi evidenciado em cursos de EaD sobre aprendizagem 

interprofissional, mostrando que alunos de farmácia, enfermagem apresentaram 

resultados significante superiores aos de medicina.(26) O achado reforça a ideia de que 

o ensino de segurança o paciente ainda não faz parte dos objetivos de aprendizagem  

das escolas de saúde no Brasil. Uma revisão dos currículos é necessária para 

contemplar o desenvolvimento da temática em uma abordagem interdisciplinar.(27)   
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Assim como outros estudos, as pontuações médias obtidas por faixa etária 

indicam que os alunos com idades superiores tendem a ter melhor desempenho nos 

cursos online.(28,29) Além do maior interesse dos alunos com maior faixa etária, a 

experiência profissional pode ser um fator determinante para a diferença de 

desempenho demonstrada.(29) 

Considera-se como uma limitação do estudo o fato de não se poder avaliar 

habilidades e atitudes dos alunos. Essas competências podem ser melhor 

desenvolvidas em um segundo momento, por meio de simulação realística. Também 

deve-se enfatizar que o curso não avaliou seu efeito na qualidade do cuidado, como 

as melhorias dos processos e os resultados organizacionais. Por fim, considera-se 

outra limitação a impossibilidade de mensuração da satisfação dos alunos inativos do 

curso.  

O módulo do AVASUS disponibilizado se mostrou satisfatório e efetivo no 

ensino de segurança do paciente em nível de pós-graduação e no processo de 

educação permanente. Esse módulo poderia ser útil nos currículos de graduação de 

cursos da saúde? 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo possibilitou relatar a experiência com o desenvolvimento 

de um curso para o ensino de segurança no processo de medicação em ambiente 

virtual de aprendizagem, e avaliar a qualidade da intervenção e seu efeito sobre o 

conhecimento em profissionais e alunos de saúde. 

A estratégia utilizada neste módulo de EaD, com o emprego de recursos 

educacionais abertos, mostrou-se efetiva para o ensino de segurança do paciente nos 

níveis de satisfação e aprendizagem. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

  
Esta pesquisa contribuiu para definir estratégias efetivas no ensino em 

segurança do paciente, contribuindo para a capacitação de profissionais e alunos da 

saúde. O ensino em AVA favorece o contato entre pessoas em espaços e tempos 

diferentes por meio de comunicação assíncrona, permitindo o acesso à capacitação 

em larga escala, características que favorecem sua fácil disseminação no ambiente 

hospitalar, que é composto por profissionais e alunos em turnos contínuos e regimes 

de plantão. Esta estratégia de ensino também permite o desenvolvimento do tema de 

maneira interprofissional, promovendo uma melhor comunicação e interação entre os 

atores envolvidos no processo de medicação. 

O curso tem um impacto potencial porque é o primeiro do ambiente do AVASUS 

a abordar um tema relacionado à segurança do paciente, podendo despertar um maior 

interesse pela temática. Cabe destacar que, por ser o primeiro curso em EaD 

elaborado por profissionais da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), ele pode 

favorecer o interesse dos profissionais desta instituição na participação do módulo e 

na viabilização da inserção do mesmo nas metas individuais de desempenho 

relacionadas ao ensino e capacitação.  

O AVASUS será um facilitador para ampliar a formação de profissionais da 

saúde em segurança do paciente, pois é de livre acesso em todo território nacional. 

Partindo dessa premissa, espera-se uma melhoria consistente nos indicadores 

relacionados ao processo de medicação, com a diminuição gradual dos eventos 

adversos a medicamentos e a possibilidade de redução dos custos com o tratamento 

dos danos.  

A longo prazo espera-se que as habilidades e atitudes dos participantes do 

curso possam ser avaliadas por meio de simulações realísticas em cenários 

relacionados ao processo desenvolvido no módulo de EaD. O resultado esperado é o 

fortalecimento da cultura de segurança do paciente, com os profissionais empenhados 

na garantia de um ambiente seguro para a assistência à saúde. 
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6. PRODUTOS GERADOS 

 

6.1. Módulo de ensino em ambiente virtual (AVASUS) com carga horária de 30 horas 

– Segurança do paciente no processo de medicação. 

 O curso pode ser acessado pelo seguinte link:    

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=222 

 ISBN: 978-85 -93839-67-2 (ANEXO B) 

 

6.2. Trabalho cientifico apresentado no VI Fórum Internacional sobre Segurança do 

Paciente – Erros de Medicação.  

 Título do trabalho: Ensino de segurança do paciente no processo de medicação 

em ambiente virtual de aprendizagem (ANEXO C). 

 

6.3. Artigo a ser submetido para a Revista Research, Society and Development, área 

de ensino, classificação B2. 

 Título do artigo: Ensino de segurança no processo de medicação em ambiente 

virtual de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=222
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 

Esse questionário é um instrumento que visa avaliar a satisfação do aluno após 

realização do módulo de Segurança do Paciente no Processo de Medicação EaD.  

 

1. O conteúdo apresentado pelo módulo foi satisfatório? 

 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro 

D. (   ) Concordo parcialmente 

E. (   ) Concordo totalmente 

 

2. O conteúdo do módulo está coerente com os objetivos de aprendizagem? 
 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro 

D. (   ) Concordo parcialmente 

E. (   ) Concordo totalmente  

 

3. O módulo atendeu suas expectativas? 

 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro
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D. (   ) Concordo parcialmente 

E. (   ) Concordo totalmente  

 

4. As metodologias utilizadas facilitaram no processo de aprendizagem? 
 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro 

D. (   ) Concordo parcialmente 

E. (   ) Concordo totalmente  

 

5. O módulo propiciou a aquisição de novos conhecimentos e habilidades? 
 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro 

D. (   ) Concordo parcialmente 

E. (   ) Concordo totalmente  

 

6. Os novos conhecimentos e habilidades adquiridos podem ser aplicados na sua 
prática profissional? 
 

A. (   ) Discordo totalmente 

B. (   ) Discordo parcialmente 

C. (   ) Neutro 

D. (   ) Concordo parcialmente  

E. (   ) Concordo totalmente  
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM (PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM (PRÉ-TESTE) 

 

Esse questionário visa avaliar o nível de aprendizagem do aluno antes da realização 

do curso de Segurança do Paciente no Processo de Medicação EaD.  

1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a 
Segurança do Paciente em 2004, com objetivo de adotar medidas de melhoria no 
atendimento ao paciente e aumentar a qualidade dos serviços de saúde. Nesse 
contexto a segurança do paciente consiste:  

 

A. No estabelecimento de ações que visam à redução, a um mínimo aceitável, do 
risco de dano desnecessário associado à assistência. 

B. Na padronização de ações que buscam garantir melhores condições de 
trabalho para os profissionais. 

C. Na capacitação de profissionais de saúde na utilização de novas tecnologias, 
visando à otimização dos custos. 

D. Na implementação de protocolos padronizados como estratégia de aumento da 
produtividade assistencial. 

 

2. O ato de medicar é uma cadeia de atividades complexas que envolve a utilização 
do medicamento com finalidade profilática ou terapêutica e perpassa por vários 
profissionais até chegar ao paciente. Acerca do processo de medicação segura, 
assinale a alternativa correta:  
 

A. O processo de medicação segura consiste numa cadeia de atividades que se 
comunicam de maneira ordenada, garantindo que o paciente receba o 
tratamento adequado. 

B. O processo de medicação segura consiste em estabelecer a prescrição e 
dispensação adequada do medicamento, garantindo uma assistência segura. 

C. O processo de medicação segura consiste no estabelecimento de práticas que 
visam a redução de erros exclusivamente relacionados às etapas de 
dispensação e administração de medicamentos. 

D. O processo de medicação segura está relacionado ao cumprimento de práticas 
seguras relacionadas ao processo de armazenamento de medicamentos, 
garantindo o tratamento adequado e uma assistência sem danos ao paciente. 
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3. Entre os medicamentos existentes, uma categoria se destaca pela gravidade dos 
danos nos pacientes quando são submetidos a erros de medicação. Dessa forma, 
assinale a alternativa que representa esse grupo de medicamentos e uma medida 
que minimiza riscos de erros envolvendo esses fármacos: 

 

A. Medicamentos de alta vigilância – Estabelecimento da dupla checagem 
B. Medicamentos com som ou grafia semelhantes – Estabelecimento de etiquetas 

com alertas 
C. Medicamentos endovenosos – Minimização do uso desses medicamentos 
D. Medicamentos sujeitos a controle especial – Evitar a padronização desses 

medicamentos 
 

4. Com a finalidade de minimizar risco de dano ao paciente proveniente da prescrição 
de medicamentos, um serviço de saúde deve preconizar como práticas seguras: 

 

A. A identificação do paciente na prescrição médica pode conter abreviaturas em 
alguns casos específicos. 

B. A prescrição da dose do medicamento pela forma farmacêutica em detrimento 
ao sistema métrico. 

C. Em situações de emergência que necessitem da prescrição verbal, deve-se 
verbalizar de forma clara o medicamento, a dose e a via de administração. 

D. A prescrição deve conter apenas o volume do diluente a ser utilizado, 
dispensando a especificação do tipo de diluente.  

 

5. Acerca da prescrição de medicamentos, assinale a alterativa que representa uma 
prática segura que minimiza riscos associados a este processo: 

 

A. Prescrever medicamentos adotando a denominação comum brasileira, a DCB. 
B. Prescrever medicamentos pelos nomes comerciais padronizados na 

instituição. 
C. Adotar siglas e abreviaturas para minimizar a ilegibilidade no processo de 

prescrição. 
D. Abreviar o nome do paciente na prescrição apenas nos casos em que o leito 

do paciente for confirmado. 
 

6. Com a finalidade de garantir a segurança do paciente, é necessário que os 
profissionais de enfermagem saibam e utilizem os “9 certos” da administração de 
medicamentos. Dessa forma, quando o profissional de enfermagem registra no 
prontuário os valores da glicemia capilar de uma paciente que faz uso de 
hipoglicemiantes, ele está aplicando: 

 

A. a resposta certa 
B. o registro certo 
C. a medicação certa 
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D. a orientação certa 
 

7. A notificação de incidentes e eventos adversos é um meio de informação da 

ocorrência de um incidente ou evento adverso identificado nos processos 

assistenciais de uma instituição de saúde, que permite o reconhecimento sobre 

os riscos e danos na linha de frente do cuidado de saúde. Portanto o estímulo às 

notificações pode: 

 

A. auxiliar no fortalecimento da cultura da segurança do paciente. 
B. aumentar a adesão dos profissionais às práticas seguras. 

C. contribuir para a identificação dos culpados e na tomada de decisões. 

D. dificultar na resolução de problemas relacionados à assistência. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM (PÓS-TESTE) 

 

Esse questionário visa avaliar o nível de aprendizagem do aluno após a realização do 

curso de Segurança do Paciente no Processo de Medicação EaD.  

 

1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a 
Segurança do Paciente em 2004, com objetivo de adotar medidas de melhoria no 
atendimento ao paciente e aumentar a qualidade dos serviços de saúde. Nesse 
contexto a segurança do paciente consiste:  

 

A. No estabelecimento de ações que visam à redução, a um mínimo aceitável, do 
risco de dano desnecessário associado à assistência. 

B. Na padronização de ações que buscam garantir melhores condições de 
trabalho para os profissionais. 

C. Na capacitação de profissionais de saúde na utilização de novas tecnologias, 
visando à otimização dos custos. 

D. Na implementação de protocolos padronizados como estratégia de aumento da 
produtividade assistencial. 

 

 

2. O ato de medicar é uma cadeia de atividades complexas que envolve a utilização 
do medicamento com finalidade profilática ou terapêutica e perpassa por vários 
profissionais até chegar ao paciente. Acerca do processo de medicação segura, 
assinale a alternativa correta: 

 

A. O processo de medicação segura consiste numa cadeia de atividades que se 
comunicam de maneira ordenada, garantindo que o paciente receba o 
tratamento adequado. 

B. O processo de medicação segura consiste em estabelecer a prescrição e 
dispensação adequada do medicamento, garantindo uma assistência segura. 

C. O processo de medicação segura consiste no estabelecimento de práticas que 
visam a redução de erros exclusivamente relacionados às etapas de 
dispensação e administração de medicamentos. 

D. O processo de medicação segura está relacionado ao cumprimento de práticas 
seguras relacionadas ao processo de armazenamento de medicamentos, 
garantindo o tratamento adequado e uma assistência sem danos ao paciente. 
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3. Dentre os sistemas de distribuição de medicamentos existentes, assinale aquele 
que assegura um menor risco de erros de medicação, sem a necessidade de 
ampla automatização: 

 

A. Sistema unitário 
B. Sistema coletivo 
C. Sistema individualizado 
D. Sistema automatizado 

 

4. Considerando a inúmera quantidade de medicamentos padronizados em uma 
Farmácia, um grupo de medicamentos destaca-se pelo potencial risco envolvendo 
sua dispensação: os medicamentos com som ou grafia semelhantes. Em relação 
a esses medicamentos, assinale a alternativa que representa uma medida que 
contribui para a minimizar erros durante a dispensação: 

 

A. Etiquetas que proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com 
letras maiúsculas e em negrito, proporcionando um alerta visual. 

B. Etiquetas de alerta com os dizeres: Medicamentos de Alta em Vigilância, 
proporcionando um alerta visual desses medicamentos. 

C. Estabelecimento da dupla checagem exclusiva para esse grupo de 
medicamentos. 

D. Padronização de etiqueta com o nome comercial para os medicamentos que 
apresentam grafia semelhante em relação à Denominação Comum Brasileira. 

 

5. Com o intuito de garantir que o paciente receba o medicamento certo em uma 
unidade assistencial, assinale a alternativa que representa uma medida importante 
para alcançar esse objetivo: 

 

A. Levar ao local, no horário de administração de medicamentos, apenas o que 
está prescrito a um único paciente. 

B. Adequar os horários de administração dos medicamentos à rotina de uso já 

estabelecida pelo paciente antes da internação, sempre que possível. 

C. Manter registro adequado dos frascos de medicamentos preparados que serão 

armazenados após a reconstituição. 

D. Realizar dupla checagem dos diluentes para preparo e da programação da 

bomba de infusão para medicamentos de alta vigilância. 

 

6. Com a finalidade de garantir a segurança do paciente, é necessário que os 
profissionais de enfermagem saibam e utilizem os “9 certos” da administração de 
medicamentos. Dessa forma, quando o profissional de enfermagem registra no 
prontuário os valores da glicemia capilar de uma paciente que faz uso de 
hipoglicemiantes, ele está aplicando: 

 

A. a resposta certa
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B. o registro certo 
C. a medicação certa 
D. a orientação certa 

 

7. A notificação de incidentes e eventos adversos é um meio de informação da 

ocorrência de um incidente ou evento adverso identificado nos processos 

assistenciais de uma instituição de saúde, que permite o reconhecimento sobre 

os riscos e danos na linha de frente do cuidado de saúde. Portanto o estímulo às 

notificações pode: 

 

A. auxiliar no fortalecimento da cultura da segurança do paciente. 
B. aumentar a adesão dos profissionais às práticas seguras. 

C. contribuir para a identificação dos culpados e na tomada de decisões. 

D. dificultar na resolução de problemas relacionados à assistência. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Inserção do ensino de 

segurança do paciente em ambiente virtual de aprendizagem, que tem como 

pesquisador responsável Thiago de Lima Pessoa, sob orientação da Profa. Dra. 

Marise Reis de Freitas.   

Esta pesquisa pretende elaborar uma estratégia de educação permanente na 

temática segurança do paciente baseada em ensino a distância (EaD) para 

profissionais e residentes.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a carência de estratégias de 

educação permanente na temática segurança do paciente, principalmente, no que se 

refere a práticas seguras relacionadas ao processo de medicação. O estudo é uma 

pesquisa-ação e tem como objetivo secundário avaliar se a estratégia adotada é 

satisfatória e promove conhecimento aos alunos participantes.  

Caso você decida participar, os dados do questionário de satisfação e os 

resultados do pré-teste e pós teste feitos por ocasião do curso serão utilizados para 

análise e avaliação da aprendizagem.  

Todas as informações obtidas serão somente de conhecimento do pesquisador 

sendo mantido sigilo do nome, para isto será utilizado como identificador apenas o 

número de matrícula do participante no curso. 

Você corre um risco que é mínimo, e está relacionado à utilização do seu tempo 

disponível, minimizado pelo fato de o instrumento ser composto por perguntas 
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objetivas simples, podendo ser realizado no momento adequado conforme sua 

disponibilidade.  

Você não receberá nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta 

pesquisa estará contribuindo para definir estratégias efetivas no ensino em segurança 

do paciente, o que poderá contribuir para educação permanente de profissionais e 

residentes da saúde. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa será 

compensado (a), caso solicite e seja comprovado. Em qualquer momento se sofrer 

dano comprovado por causa desta pesquisa, você terá direito à compensação.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional da área 

da psicologia providenciado pelo pesquisador responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Thiago de Lima Pessoa, telefone (84) 99677-1565 e e-mail: thiagolpc@hotmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.   

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos.   

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.                                                                  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado.   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 

3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 

1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br.   
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Consentimento Livre e Esclarecido      

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa Inserção do ensino de segurança do paciente 

em ambiente virtual de aprendizagem, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

1. Clique em uma das opções abaixo: 

Aceito 

Não aceito 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ANEXOS 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - CADASTRO NA AGÊNCIA BRASILEIRA DO ISBN 

 

 

 



60 

 

ANEXO C - CERTIFICADO DE TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


