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RESUMO 

Na perspectiva de estimular uma formação profissional mais ampla no que concerne à 

segurança do paciente, a Organização Mundial de Saúde lançou o Guia Curricular 

Multiprofissional de Segurança do Paciente para impulsionar a introdução da temática nas 

atividades desenvolvidas pelos docentes nas instituições formativas e incitar sua inserção no 

ensino. Destarte, torna-se relevante compreender como se dá o entendimento da segurança do 

paciente pelos docentes e quais os desafios do ensino da segurança do paciente segundo a 

Teoria da Complexidade proposta por Edgar Morin. Por conseguinte, a questão norteadora 

desse estudo foi: quais as percepções e vivências de docentes da área da saúde de uma 

universidade pública sobre o ensino da segurança do paciente? E, teve como objetivo, 

identificar as percepções e vivências de docentes da área da saúde de uma universidade 

pública sobre o ensino da segurança do paciente. Trata-se de uma pesquisa descritiva de 

métodos mistos com estratégia de triangulação concomitante; o cenário de pesquisa foi a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e envolveu os docentes dos departamentos do 

Centro de Ciências da Saúde, a amostra foi do tipo estratificada e contou com 96 

participantes. Para a coleta de dados utilizou-se o Google Forms e/ou formulário impresso 

composto pelos dados de caracterização dos participantes e por questões abertas acerca das 

vivências e percepções dos docentes para com a segurança do paciente. A análise dos dados 

foi realizada de forma descritiva simples e utilizou-se a Classificação Hierárquica 

Descendente e a análise de similitude com auxílio do software Interface de R pour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires. O estudo está em conformidade com os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde e teve sua aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética: 80929617.1.0000.5537. Dentre os 

participantes por cursos obteve-se representatividade da educação física (7,4%), enfermagem 

(8,3%), farmácia (7,4%), fisioterapia (7,4%), fonoaudiologia (3,1%), medicina (42,7%), 

nutrição (6,0%), odontologia (12,5%) e saúde coletiva (5,2%). A partir do processamento da 

Classificação Hierárquica Descendente, emergiram cinco classes: percepções sobre a 

segurança do paciente; ações para a inclusão da segurança do paciente na formação 

acadêmica; dificuldades para implementação da segurança do paciente no processo formativo; 

aprimoramentos teóricos e práticos para o ensino da segurança do paciente; vivências com a 

segurança do paciente no ensino e na pesquisa. Concluiu-se que os docentes da área da saúde 

compreendem a relevância de inserir a segurança do paciente como tema transversal no 

processo ensino-aprendizagem nos mais diversos níveis acadêmicos, como uma forma de 

potencializar a formação dos futuros e atuais profissionais da saúde, e, por conseguinte, 

propiciar um cuidado efetivo, seguro e de qualidade.  

Descritores: Segurança do Paciente; Educação em Saúde; Docentes. 
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ABSTRACT 

 
 

With a view to stimulating broader professional training in patient safety, the World Health 

Organization launched the Multiprofessional Curriculum Guide on Patient Safety to 

encourage the introduction of the theme in the activities carried out by teachers in the training 

institutions and encourage their inclusion in the teaching. Thus, it is relevant to understand 

how the understanding of patient safety by teachers and what challenges the teaching of 

patient safety according to the Theory of Complexity proposed by Edgar Morin. Therefore, 

the guiding question of this study was: what are the perceptions and experiences of health 

professors of a public university about the teaching of patient safety? And, it aimed to identify 

the perceptions and experiences of teachers of the health area of a public university on the 

teaching of patient safety. It is a descriptive research of mixed methods with concomitant 

triangulation strategy; the research scenario was the Federal University of Rio Grande do 

Norte and involved the teachers of the departments of the Health Sciences Center, the sample 

was stratified type and had 96 participants. For data collection, we used the Google Forms 

and / or printed form composed of the characterization data of the participants and for open 

questions about the experiences and perceptions of the teachers for the safety of the patient. 

Data analysis was carried out in a simple descriptive way and we used the Descending 

Hierarchical Classification and similarity analysis with the aid of the Interface Software of R 

for Multidimensionnal Analyzes of Textes et de Questionneires. The study is in accordance 

with the ethical precepts established by Resolution No. 466, of December 12, 2012, of the 

National Health Council and had its approval from the Committee of Ethics in Research, 

Certificate of Presentation for Ethical Appreciation: 80929617.1.0000.5537. Among the 

participants in the courses, physical education (7.4%), nursing (8.3%), pharmacy (7.4%), 

physiotherapy (7.4%), speech therapy (3.1%) , medicine (42.7%), nutrition (6.0%), dentistry 

(12.5%) and collective health (5.2%). From the processing of the Descending Hierarchical 

Classification, five classes emerged: perceptions about patient safety; actions to include 

patient safety in academic training; difficulties to implement patient safety in the training 

process; theoretical and practical improvements in teaching patient safety; experiences with 

patient safety in teaching and research. It was concluded that the health professors understand 

the relevance of inserting patient safety as a cross-cutting theme in the teaching-learning 

process at the most diverse academic levels, as a way to enhance the training of future and 

current health professionals, therefore, provide effective, safe and quality care. 

Keywords: Patient Safety; Health education; Teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na perspectiva de promover uma assistência cada vez mais qualificada no âmbito da 

saúde, emerge a temática referente à Segurança do Paciente (SP). Entende-se a SP como a 

promoção do cuidado de saúde com a redução do risco de danos desnecessários ao paciente 

(BRASIL, 2013a; BRASIL, 2014b). 

No cenário mundial e nacional, a SP ganha relevância ao longo do tempo. Por contar 

com a participação ativa tanto de países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, 

pesquisadores, reguladores, gestores, profissionais e organizações sociais atuam fortemente 

para consolidar e fomentar progressivamente medidas que assegurem um cuidado de 

qualidade (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2016b; WHO, 2009a). 

As discussões acerca da SP são consideravelmente recentes, sobretudo no contexto 

brasileiro, de modo que para alcançar o objetivo de implementá-la na assistência faz-se 

necessário que esta esteja presente como eixo transversal na formação dos profissionais da 

saúde, assim, ressalta-se o processo formativo em meio multidisciplinar (BOHOMOL; 

CUNHA, 2015; BRASIL, 2014b; WHO, 2011). 

Ademais, de acordo com o Programa Nacional da Segurança do Paciente (PNSP), 

instituído em 2013, a SP torna-se cada vez mais relevante no âmbito nacional na premissa de 

alcançar resultados mais favoráveis quanto à qualidade dos serviços de saúde e que estejam 

em consonância aos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990; BRASIL, 

2013a; BRASIL, 2014b, BRASIL, 2016b)   

Isto posto, a partir da perspectiva de estimular uma formação profissional mais ampla 

no que concerne à SP, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou em 2011 o Guia 

Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente (Patient Safety Curriculum Guide) 

como forma de impulsionar a introdução da temática nas atividades desenvolvidas pelos 

docentes nas instituições de ensino (BRASIL, 2014b; PROQUALIS, 2016; WHO, 2011).  

Esse guia tem por base as competências de segurança estabelecidas pelo Instituto 

Canadense de Segurança do Paciente (Canadian Patient Safety Institute - CPSI), que integram 

seis domínios: a contribuição para uma cultura de segurança do paciente; o desenvolvimento 

de trabalho em equipe; a comunicação eficaz; o gerenciamento dos riscos para a SP; a 

otimização dos fatores sociais e ambientais; e o reconhecimento e divulgação de eventos 

adversos (BRASIL, 2014b; CPSI, 2016). 
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A abordagem desse material é flexível e permite atender às necessidades individuais 

e/ou coletivas, além de poder ser aplicado nos mais diferentes contextos, situações e culturas 

e, com potencial para promover uma gama de oportunidades que se tornam proveitosas na 

formação profissional dos acadêmicos (BRASIL, 2014b; PROQUALIS, 2016; WHO, 2011). 

 Cada tópico do roteiro possui referencial teórico, diversos conceitos, metodologias de 

ensino e sugestões para avaliação que contribuem para o alcance de resultados satisfatórios. 

São incluídos, por exemplo, estudos de caso com a finalidade de facilitar a aprendizagem e 

encorajar os docentes a estimular o raciocínio clínico dos discentes, para que esses realizem a 

associação da temática sobre a SP no ambiente de trabalho e, assim, tornem-se responsáveis 

por grande parte de seu próprio aprendizado (PROQUALIS, 2016; WHO, 2011).  

 Vale ressaltar, ainda, que esse compêndio foi elaborado por uma equipe 

multiprofissional, de maneira que os profissionais das áreas da medicina, enfermagem, 

odontologia, farmácia, entre outras contribuíram significativamente no desenvolvimento e 

formulação de assuntos, situações e realidades presentes no contexto da saúde, na perspectiva 

de ampliar o conhecimento e as ações executadas pelos trabalhadores de saúde de forma 

conjunta (BRASIL, 2014b; PROQUALIS, 2016; WHO, 2011). 

 Para a implementação do Guia Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente 

foram realizados dois estudos a fim de identificar como se deu o impacto do ensino e da 

formação profissional dos discentes e como foi a experiência dos docentes que fizeram uso do 

manual (FARLEY et al., 2015; MANSOUR, SKULL, PARKER, 2015; PROQUALIS, 2016). 

O primeiro estudo desenvolvido na Inglaterra apresentou como objetivo avaliar o 

impacto do ensino de dois tópicos – “O que é segurança do paciente?” e “Como sabemos e 

aprendemos com os erros para evitar danos” – incluídos no Guia e que provavelmente 

estivessem presentes no conhecimento e nas atitudes dos estudantes de enfermagem de uma 

universidade da Inglaterra (MANSOUR, SKULL, PARKER, 2015).   

Percebeu-se que, embora os alunos tenham avaliado positivamente o ensino referente 

aos dois tópicos sobre a SP e considerado importante a presença da SP no ensino, as 

diferenças entre as respostas antes e após as palestras proferidas a respeito da temática da SP 

não obtiveram significância estatística, o que poderá promover futuras mudanças no Guia no 

intuito de gerar maiores discussões pertinentes e resolutivas acerca da SP no ensino 

(MANSOUR, SKULL, PARKER, 2015).  

 No segundo estudo houve a participação de docentes, diretores e alunos de 12 escolas 

das seis regiões que integram a OMS, ou seja, África, Américas, Sudeste da Ásia, Europa, 

Leste do Mediterrâneo e Pacífico do Oeste. De acordo com os docentes e diretores das 
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instituições, o Guia foi avaliado com positividade, visto que auxiliou e/ou fomentou 

perspectivas de ensino antes não adotadas e que apresentaram impactos satisfatórios, de modo 

que os discentes tiveram seus conhecimentos, atitudes e percepções otimizadas acerca do 

tema SP. Assim, foi possível evidenciar os resultados favoráveis a partir da utilização do Guia 

(FARLEY et al., 2015). 

Nesse contexto, percebe-se a importância da SP estar presente em todos os currículos 

dos cursos e níveis de ensino na área da saúde, o que vai ao encontro da proposta do PNSP de 

gerar e difundir conhecimentos acerca da SP e impulsionar a sua inserção no ensino técnico, 

graduação e pós-graduação na área da saúde, com o objetivo de potencializar a formação dos 

futuros profissionais da saúde e prepará-los para desenvolver ações efetivas e eficazes, e, 

assim, promover maior segurança aos envolvidos no processo de assistência à saúde 

(BRASIL, 2013a; BRASIL, 2014b). 

 No entanto, apesar de o PNSP não conter orientações quanto à forma do docente 

trabalhar com esse assunto, o documento reafirma a necessidade da inclusão da SP no ensino 

e uma atenção maior aos docentes, gestores e profissionais de saúde ativos, com o propósito 

de solidificar a seriedade da SP na área da saúde (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; 

BRASIL, 2013b; BRASIL, 2014b). 

Para que essa meta seja atingida, é necessário que o processo educativo relacionado à 

SP esteja presente de forma permanente, além de ser expandido tanto na abordagem teórica 

quanto prática durante toda formação (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016). 

Nessa vertente, é possível compreender que a presença de conteúdos de SP na 

formação dos profissionais de saúde, contribuirá para a promoção do cuidado de qualidade, 

pois os trabalhadores têm maior probabilidade de identificar a ocorrência de eventos adversos1 

(EAs) (MANSOUR, SKULL, PARKER, 2015; WEGNER et al., 2016; WHO, 2011). 

Pesquisadores afirmam que alcançar um ensino que aborde a SP como temática 

essencial na formação dos discentes demanda tempo (MANSOUR, SKULL, PARKER, 2015; 

WEGNER et al., 2016; WHO, 2011).  

Além disso, a SP deve estar presente desde o início da formação acadêmica de modo 

transversal, com o escopo de ser exercida em todas as áreas da saúde e estimular o trabalho 

multidisciplinar. 

                                                             
1Evento adverso é definido como um incidente que ocorre durante a assistência à saúde e resulta em dano ao 

paciente (BRASIL, 2013a). 
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Contudo, a OMS (2011) indica fatores que dificultam a implementação da SP no 

ensino. O primeiro deles consiste no fato que muitos docentes não reconhecem que tal 

temática seja essencial na formação profissional e que as peculiaridades referentes à SP não 

podem ser ensinadas, mas apenas vivenciadas. Entretanto, nota-se na verdade a ausência de 

integração com a literatura e o despreparo de como realizar essa associação da teoria com a 

prática (WHO, 2011). 

O segundo ponto é a relutância dos docentes em estar dispostos à adesão de novas 

áreas de conhecimento, pois consideram a falta de domínio de um determinado conteúdo 

como obstáculo no momento de transmitir esses saberes ao público-alvo, os estudantes 

(BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; WHO, 2011). 

O terceiro está relacionado ao tradicional relacionamento hierarquizado, no qual o 

docente detém todo o conhecimento e apenas ele é o emissor, enquanto que o aluno tem a 

função de receber e não cabe a ele poder contribuir de alguma maneira, visto que 

possivelmente não apresenta preparo e/ou compreensão prévia alguma referente ao tema 

abordado (BOHOMOL, CUNHA, 2015; WHO, 2009a). 

Em contrapartida a esses aspectos, estudos brasileiros apontam uma mudança, embora 

mínima, na inserção da temática da SP nos cursos de graduação. Apesar de ainda ser 

trabalhada em segundo plano, já tem se tornado conhecida por meio de sua menção durante as 

aulas lecionadas (BOHOMOL, CUNHA, 2015; BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; 

PINTO et al., 2016). 

Com isso, reforça-se a ideia de que a SP é um objeto de estudo ainda recente nos 

centros acadêmicos e, quando presente, configura-se na maioria das vezes como fragmentada, 

em que cada curso ministra seus conteúdos isoladamente sem correlacioná-los com as demais 

áreas da saúde. Como resultado, não se estimula a propagação de atitudes multidisciplinares, 

visto que essas são fundamentais para a promoção de uma assistência de maior qualidade e 

segura (BOHOMOL, CUNHA, 2015; BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016).  

Desse modo, torna-se imperativo que as universidades estejam à frente e/ou 

acompanhem as constantes atualizações dos conhecimentos e mudanças nos aspectos sociais, 

a fim de promover alterações nos projetos pedagógicos quanto à abordagem interdisciplinar e, 

também, transdisciplinar, com o propósito de contribuir para formação de futuros 

profissionais com capacidades críticas e reflexivas diante das problemáticas emergentes no 

cenário nacional e internacional (BOHOMOL, CUNHA, 2015; BOHOMOL, FREITAS, 

CUNHA, 2016; PINTO et al., 2016). 
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Nesse sentido, cabe destacar o conceito de educação interprofissional, que segundo a 

OMS consiste quando duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os demais e 

entre si para potencializar a colaboração e a melhoria dos resultados provenientes dos 

cuidados realizados para com a saúde dos pacientes, de modo a promover avanços na 

assistência e fortalecer a qualidade dos serviços de saúde (WHO, 2010). 

Na intenção de compreender cada vez mais como se dá o ensino referente à SP, suas 

dificuldades e lacunas, bem como os pontos positivos já existentes e que contribuem para a 

potencialização da mesma, o objeto desse estudo consiste na investigação das vivências de 

docentes de diferentes cursos da área da saúde no ensino da segurança do paciente. 

Como questão norteadora, apresenta-se: quais as percepções e vivências de docentes 

da área da saúde de uma universidade federal sobre o ensino da segurança do paciente? 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

Na tentativa de otimizar a assistência prestada nos serviços de saúde, por meio da 

promoção de cuidados cada vez mais seguros e de qualidade, denota-se que a temática 

referente à SP deve estar presente no processo formativo de todos os cursos da saúde 

(BRASIL, 2014b). 

Nesse ínterim, é relevante compreender como se dá o entendimento da SP na 

percepção dos docentes, ou seja, daqueles profissionais responsáveis pela promoção e 

discussão de conhecimentos básicos e essenciais durante a formação acadêmica de futuros 

trabalhadores no âmbito da saúde. 

Por conseguinte, a partir da elucidação das percepções e das vivências dos docentes 

acerca da SP, esse estudo permitirá conhecer a formação e a experiência dos mesmos com a 

temática. Em outras palavras, será possível identificar o preparo docente para abordar de 

forma efetiva a SP, além de verificar se a temática está presente na formação dos diferentes 

níveis acadêmicos e cursos da área da saúde da instituição em estudo. 

Assim, poderão ser constatadas as experiências relacionadas à SP que obtiveram êxito 

quando efetuadas na docência e verificar a adequação das vivências dos docentes ao que é 

preconizado pela OMS e pelo Ministério da Saúde (MS): desenvolver atividades que estejam 

diretamente relacionadas com a SP com a utilização de métodos de ensino que incentivem o 

raciocínio clínico e crítico dos discentes (BRASIL, 2014b; WHO, 2011). 
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Caso tais vivências exitosas não ocorram ou aconteçam de forma fragmentada, o 

estudo proporcionará um diagnóstico situacional para identificar as necessidades de 

capacitação dos docentes, além de evidenciar a existência de lacunas e/ou falhas que possam 

dificultar a inserção da temática da SP nos conteúdos programáticos dos diferentes cursos que 

serão investigados.  

Dessa forma, a pesquisa proposta é relevante por buscar investigar uma temática atual 

e prioritária em meio internacional, em razão do crescente quantitativo de EAs decorrentes de 

falhas na assistência, os quais, por diversas vezes, estão associados à ausência ou ao frágil 

conhecimento sobre o assunto da SP (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; BRASIL, 

2014b; WEGNER et al, 2016; WHO, 2011). 

Destaca-se, ainda, que a investigação ajudará a promover uma reflexão dos 

participantes da pesquisa a respeito da temática, incitá-los a analisar medidas que poderão ser 

tomadas a fim de reduzir as lacunas anteriormente citadas quanto às fragilidades na 

assistência à saúde por limitação de conhecimento da SP. Ademais, percebe-se a incipiência 

de estudos brasileiros que abordem como ou qual o impacto da temática da SP tem sido 

apresentado/desenvolvido nos cursos da área da saúde.  

Logo, o estudo poderá subsidiar a gestão do Centro de Ciências da Saúde (CCS) no 

planejamento de ações que visem afirmar ou promover capacitações dos docentes, e, 

consequentemente, estimular a inserção do ensino efetivo da SP de modo transversal em todos 

os cursos da saúde nos mais diversos níveis de formação, quer seja técnico, de graduação ou 

de pós-graduação. 

Denota-se que a enfermagem tem papel primordial nesse, pois é componente 

determinante na área da saúde e tem a possibilidade de auxiliar na melhoria desse processo 

evolutivo no escopo de gerar benefícios na assistência das mais diversas esferas da saúde. 

O estudo proposto corrobora, ainda, com a linha de pesquisa “Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde e Enfermagem” do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pois apresenta a 

proposta de se utilizar tecnologias leves e leve-duras, no que se refere às relações e aos 

conhecimentos, respectivamente, (FRANCO; MERHY, 2012) a fim de promover propostas 

de ensino em saúde e enfermagem nos diversos níveis de complexidade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

  

 A revisão está organizada em dois aspectos: Guia Curricular Multiprofissional de 

Segurança do Paciente: aspectos contextuais e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

nos cursos de graduação na área da saúde e as DCNs nos cursos de graduação na área da 

saúde e o impacto do Guia Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente 

 

 

2.1 Guia Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente: aspectos contextuais 

 

 

 O Guia Curricular objetiva fornecer apoio as instituições de ensino para com a 

abordagem da SP, particularmente pelo fato de ser uma temática relativamente recente e a 

maioria dos professores necessitarem de um auxílio pedagógico para sua implementação. Para 

tal, o material contém um conjunto de conceitos, métodos de ensino e avaliação acerca da SP 

(WHO, 2011). 

 A construção do guia iniciou-se em 2010 e teve a participação de colaboradores, 

gestores, especialistas, membros de associações assistenciais e educacionais, bem como 

profissionais de saúde de medicina, enfermagem, farmácia, odontologia e nutrição, na 

tentativa de abarcar evidências científicas de caráter multiprofissional e promover uma 

aprendizagem interdisciplinar (PROQUALIS, 2016; WHO, 2011). 

 O ponto de partida para a construção desse guia foi um estudo de Harvard, em 1991, a 

respeito da extensão de danos causados aos pacientes mediante falhas nas práticas 

assistenciais, por sua vez, levou outros países de culturas e estruturações de serviços de saúde 

distintas a relatarem resultados similares (WHO, 2011).  

Tais deficiências ganharam destaque ao longo do tempo em razão das rápidas 

mudanças epidemiológicas e tecnológicas do mundo contemporâneo, logo, publicou-se em 

1999, o relatório “To err is human” o qual apontou que cerca de 44.000 a 98.000 pessoas 

morrem a cada ano em consequência de erros médicos evitáveis (IOM, 2000). 

 Outro instrumento importante para o desenvolvimento do Guia Curricular foi o Marco 

Australiano sobre Educação em Segurança do Paciente em 2005, o qual se constitui em um 

modelo simples e dinâmico sobre conhecimentos, habilidades e comportamentos que todos os 
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trabalhadores da saúde devem ter para garantir um cuidado seguro ao paciente (APSEF, 

2005). 

 De modo similar ao Marco Australiano, o Canadá lançou o documento “As 

Competências de Segurança – Melhorando a Segurança do Paciente entre as profissões de 

saúde” em 2009, a fim de propor um conjunto de domínios interprofissionais que envolvem o 

trabalho em equipe, a comunicação efetiva e o gerenciamento de riscos (CPSI, 2016). 

Com suporte desses documentos, a estruturação do guia multiprofissional se apresenta 

em sete categorias e 22 tópicos de aprendizagem com três domínios (conhecimento, 

habilidade e comportamento) cada (WHO, 2011). 

Por se tratar de um material multidisciplinar, denota-se que a SP deve ser um tema 

trabalhado de modo transversal durante o processo formativo. Isto posto, o guia apresenta 

sugestões de metodologias educacionais que podem ser aplicadas e modificadas conforme os 

contextos e ambientes de ensino (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; USHER et al, 

2018; WHO, 2011). 

Dentre as atividades propostas, têm-se palestras, rondas clínicas, discussões em 

pequenos e grandes grupos, estudos de caso, jogos, estudo dirigido, dramatizações, simulação, 

projetos de melhoria e PBL (Problem Based Learning). Todos esses métodos apresentam 

definição, objetivos, exemplos, benefícios e desafios, no intuito de fornecer melhor 

compreensão ao educador de como e quais situações pode-se utilizar cada uma delas (WHO, 

2011). 

Ademais, o guia também dispõe de múltiplas formas de avaliação (somativa e 

formativa) para que o docente possa reproduzir com os discentes conforme a temática 

abordada. Há exemplos de relatórios e fichas de avaliação tanto para o discente quanto para o 

docente, de maneira a indicar o que deve ser observado e/ou mensurado (WHO, 2011). 

Em meio aos métodos avaliativos, tem-se: questionários de múltiplas escolhas ou 

dissertativas, portfólios ou diários de bordo, Exame clínico objetivo estruturado (OSCE), 

Feedback de fontes múltiplas (MSF), Mini-exercício clínico avaliativo (Mini-CEX), 

Discussão de caso clínico (CBD) e avaliação de práticas clínicas (WHO, 2011). 

 À vista disso, percebe-se que desde a sua concepção, o Guia Curricular 

Multiprofissional de Segurança do Paciente apresenta uma abordagem multiprofissional e 

tenta abarcar todas as condições de aprendizagem, uma vez que os conteúdos programáticos, 

os artifícios de ensino e de avaliação são dinâmicos e adaptáveis.  
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Em outras palavras, foi preparado para ser disseminado mundialmente, pois já tem 

versões traduzidas em diversas línguas e passível de ser empregado em todas as instituições 

formativas, independentemente do nível socioeconômico.  

 

 

2.2 As Diretrizes Curriculares Nacionais nos cursos de graduação na área da saúde e o 

impacto do Guia Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente 

 

 

 As DCNs têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e 

configuram-se em um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos que orientam as instituições de ensino na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas (COSTA et al., 2018; BRASIL, 

1996). 

Em 2001, realizou-se uma audiência pública, na sede do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), para avaliação e discussão das propostas apresentadas, com a participação 

de representantes do MS, CNS, Secretaria de Educação Superior e Comissões de Especialistas 

de Ensino do Ministério da Educação (MEC), Fórum Nacional de Pró-reitores das 

Universidades Brasileiras, entre outras organizações (BRASIL, 2008). 

A aprovação das DCNs para os cursos da área da saúde ocorreu entre 2001 e 2004, e 

constituiu-se de normas obrigatórias, as quais visam construir um perfil acadêmico e 

profissional com competências, habilidades e conteúdos contemporâneos, que possam atuar 

com qualidade e resolutividade no SUS, além de estarem pautados em um processo de 

trabalho coletivo e que vise o paciente como principal beneficiado (COSTA et al., 2018; 

BRASIL, 2008). 

As atribuições gerais para os discentes graduandos dos cursos da saúde apresentam 

elementos comuns a todos, bem como especificidades inerentes a cada campo de 

conhecimento/profissão. Salienta-se a relevância de efetuarem uma prática laboral integrada e 

contínua entre todos os níveis de complexidade e serviços de saúde, no escopo de analisar de 

maneira crítica e reflexiva as problemáticas evidenciadas e suscitar possíveis soluções, sem 

negligenciar os preceitos bioéticos (BRASIL, 2008). 

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos 14 cursos da área da saúde e os anos das suas 

respectivas diretrizes, tanto a primeira quanto a última atualização. 
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Quadro 1 – Cursos da saúde segundo o Ministério da Educação e ano de implementação 

e atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, Natal/RN, 2018 

Curso Primeira DCN Atualização 

Biomedicina 2003 - 

Biologia 2002 - 

Educação Física 2004 2012 

Enfermagem 2001 - 

Farmácia 2002 2017 

Fisioterapia 2002 - 

Fonoaudiologia 2002 - 

Medicina 2001 2014 

Medicina Veterinária 2003 - 

Nutrição 2001 - 

Odontologia 2002 - 

Psicologia 2001 2011 

Serviço Social 2001 2002 

Saúde Coletiva* 2017 - 

Terapia Ocupacional 2002 - 

Fonte: Adaptado do MEC, 2008 

*Inserido apenas em 2017 

 

Apesar de formuladas, aprovadas e instituídas, as DCNs ainda não são implantadas 

adequadamente em todas as organizações de ensino superior, pois há o desconhecimento de 

sua importância, interpretação equivocada dos objetivos propostos e a desatualização dos 

conteúdos programáticos nos currículos (COSTA et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017). 

Consequentemente têm-se prejuízos tanto no âmbito educacional quanto assistencial, 

pois não há uma aprendizagem significativa e que corresponda com as necessidades da 

população, respectivamente. Dessa forma, torna-se pertinente a existência de 

reformulações/atualizações periódicas, no objetivo de aprimorar o processo formativo dos 

futuros profissionais da saúde, e assim, atender as demandas sociais (COSTA et al., 2018; 

WHO, 2011). 

 Diante dessa perspectiva de transformações, evidencia-se que o cenário 

contemporâneo referente aos campos da saúde e educação está favorável às mudanças, uma 

vez que se tem percebido a ampliação de parcerias entre ambas as áreas de conhecimento, as 

quais envolvem o desenvolvimento de novas políticas de avaliação de recursos humanos e 

materiais, o incentivo de pesquisas e atividades de ensino nos serviços de saúde (BARRETO 

et al., 2018; GONÇALVES et al., 2015). 

 Em contrapartida, Bohomol e Cunha (2015), Oliveira et al (2017) e Usher et al (2018) 

apontam que embora existam esforços constantes para atualização dos currículos dos cursos 
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da saúde no escopo de atender as inovações de conhecimentos e técnicas, por exemplo, nota-

se que é preciso mais empenho nessa questão, especialmente em relação à SP, pois é um saber 

comum a todas as profissões e deve ser trabalhado de forma transversal e interdisciplinar.

 Contudo, diante desse panorama, observa-se desde o momento da concepção das 

DCNs dos cursos da saúde no Brasil, que a temática SP está ausente tanto nas competências 

gerais e específicas quanto nos conteúdos programáticos, com exceção da Saúde Coletiva, a 

qual apresenta sua primeira DCN formulada no ano de 2017 (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2017a). 

No que tange ao período posterior a primeira diretriz de cada curso, houve a realização 

de alterações nos currículos apenas dos cursos de educação física (2012), farmácia (2017) e 

medicina (2014), dentre os quais apenas os dois últimos dispõem de aspectos ratificados 

voltados para a SP (BRASIL, 2012; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2017b). 

Logo, percebe-se que o fator tempo, associado aos acontecimentos no percurso 

histórico, tem impacto significativo no que diz respeito à efetivação de modificações na 

estruturação das diretrizes curriculares, posto que a aprovação das DCNs para os cursos da 

área da saúde só ocorreu entre 2001 e 2004, a partir de um estudo realizado entre 1991 e 2004 

sobre a trajetória dessas formações acadêmicas, e por considerar os princípios e diretrizes do 

SUS, segundo a Lei nº 8.080/90, e atender a proposta do Programa Saúde da Família (PSF), 

estabelecida em 1994 (BRASIL, 1990; BRASIL, 2008; BRASIL, 2017c; COSTA et al., 

2018). 

Já a inserção da SP nesses documentos, somente começou a ser destacada após a 

Portaria nº 529 de 1 de abril de 2013, a qual instituiu o PNSP (BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2016b; COSTA et al., 2018). A Figura 1 apresenta uma síntese dos principais aspectos 

ocorridos ao longo da história que contribuíram para potencializar a incorporação da SP no 

seguimento formativo. 

 

Figura 1 – Marcos históricos da segurança do paciente para o ensino, Natal/RN, 

2018 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Em meio há tantos marcos históricos que fomentaram a introdução da SP no meio 

educacional, destaca-se o lançamento do Guia Curricular Multiprofissional da Segurança do 

Paciente em 2011, ao proporcionar aos docentes dos cursos de graduação da saúde um 

arcabouço teórico e metodológico que facilita a inclusão dessa temática na formação dos 

futuros profissionais da saúde (WHO, 2011). 

Esse material foi preparado a fim de contemplar todos os contextos educacionais e 

culturais, bem como nortear a maneira de integrar a SP nos currículos das diferentes 

profissões do âmbito da saúde. Não obstante, a OMS (2011) reconhece alguns entraves que 

podem inibir esse processo, como o conhecimento limitado acerca da SP por parte de alguns 

docentes, o desinteresse desses indivíduos em buscar capacitações e a dificuldade de 

incorporar nos currículos um assunto que é desconhecido ou se tem pouca familiaridade 

(WHO, 2011). 

Outro ponto que impossibilita o firmamento da SP como quesito comum em todas as 

DCNs dos cursos da saúde é a desarticulação entre as múltiplas áreas, uma vez que embora 

apresentem pontos similares na estruturação de suas diretrizes como a comunicação, 
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administração e gerenciamento, tomada de decisão, pensamento crítico e reflexivo, atenção a 

saúde voltada para o meio coletivo e a liderança, ainda permanecem segregadas ao abordarem 

saberes e competências que pertencem a mais de uma ciência da saúde (BOHOMOL, 

FREITAS, CUNHA, 2016; BRASIL, 2008; COSTA et al., 2018). 

Para tal obstáculo, o guia fornece sugestões de ações a serem adotadas na premissa de 

agregar a SP nas DCNs existentes. O passo inicial é identificar o que já há nas diretrizes sobre 

a SP, nesse caso, os cursos de farmácia, medicina e saúde coletiva dispõem de atribuições 

direcionadas para a investigação de riscos relacionados à SP, a elaboração de medidas 

preventivas e a notificação de EAs, consequentemente, faz-se necessário o compartilhamento 

dessas aptidões para as demais áreas da saúde e o desenvolvimento de técnicas de ensino que 

abarquem a maioria das profissões (WHO, 2011).  

Uma segunda alternativa é aglutinar a SP em conteúdos que se aproximam e/ou que a 

envolvam indiretamente, a exemplo disso tem-se os princípios éticos/bioéticos e a 

comunicação. Vale salientar que para todas essas situações e imprescindível conhecer as 

experiências prévias de alunos, docentes e profissionais atuantes nos serviços de saúde, que 

podem contribuir para uma melhor propagação desse processo, de forma que se indicam a 

realização de pesquisas de opinião, grupos focais, reuniões presenciais e mesas-redondas, no 

intuito de contemplar todos os envolvidos e suas respectivas colaborações (WHO, 2011). 

Assim, ao sistematizar as DCNs em consonância ao Guia Curricular Multiprofissional 

da Segurança do Paciente, os docentes fomentam uma formação transversal e 

multidisciplinar; os futuros profissionais da saúde adquirem conhecimentos e habilidades 

globalizadas e homogêneas que envolvem a SP; as instituições de ensino e os serviços de 

saúde podem ampliar as pesquisas multicêntricas; e a população beneficia-se de uma 

assistência segura e de qualidade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O presente estudo tem como referencial teórico a Teoria da Complexidade de Edgar 

Morin, a fim de clarificar as relações da complexidade com o ensino da SP, uma vez que tal 

temática configura-se em um assunto transversal e um fenômeno que envolve múltiplas 

contextualizações, além de perpassar por constantes transformações, tanto de seu conceito 

quanto do seu real significado para uma assistência de saúde com qualidade. 

Destarte, em meio a esses aspectos inerentes a SP, entende-se esse assunto como um 

objeto complexo de estudo. Logo, a Teoria da Complexidade torna-se a escolha mais 

adequada para facilitar a compreensão dos desafios existentes para a educação da SP, das 

deficiências na prática assistencial efetuada pelos profissionais da saúde e das medidas a 

serem implementadas que possam minimizar os possíveis déficits oriundos dessa lacuna no 

processo formativo nos cursos da saúde. 

Isto posto, as reflexões acerca da complexidade para com o ensino da SP serão 

apresentadas em dois pontos: o primeiro, denominado "Morin e a construção da 

complexidade" que aborda fatos da vida pessoal do teórico, suas principais obras, o conceito 

da complexidade e seus princípios; e o segundo "Teoria da Complexidade e suas interfaces 

com o ensino da SP", traz associações das sete concepções da teoria com as diversas facetas 

da SP do âmbito educacional. 

 

 

3.1 Morin e a construção da complexidade 

 

 

Edgar Morin tem pais judeus espanhóis e nasceu em 1921 na capital francesa, Paris. 

Com dez anos de idade passou a se interessar profundamente pela literatura e buscou 

incessantemente por mais sabedoria de maneira abrangente, ao ponto de apresentar diversas 

formações acadêmicas, dentre elas, história, geografia, letras, direito, economia, sociologia, 

filosofia e epistemologia (FARIAS, SANTOS, 2015; MORIN, 2000).  

Como pesquisador e considerado o pai da complexidade, tem várias obras literárias 

que buscam facilitar o entendimento do complexo, com destaque para Meus demônios; Os 

sete saberes necessário à educação do futuro; Cabeça bem-feita: repensar a reforma, 

reformar o pensamento; e Introdução ao pensamento complexo. 
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Segundo Morin (2001) a complexidade é um tecido formado de acontecimentos que 

constituem, por conseguinte, o mundo fenomênico que é habitado e para conhecê-lo torna-se 

enfático o desenvolvimento de um pensamento amplo e aberto. Para o autor, a teoria da 

complexidade é composta por sete princípios apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos princípios da Teoria da Complexidade, Natal/RN, 2018 

PRINCÍPIOS CARACTERIZAÇÃO 

Sistêmico ou organizacional 
Apresenta o conhecimento das relações entre o todo e 

as partes 

Holográfico Evidencia o paradoxo das organizações complexas 

Circuito retroativo Analisa a multicasualidade, a retroação 

Circuito recursivo 
Aponta que produtos e efeitos são produtores e 

causadores daquilo que se forma 

Autonomia/dependência 

(auto-organização) 

Descreve o ser humano como auto organizador, que 

não pára de se autoproduzir e gasta energia para 

manter a autonomia 

Dialógico 
Mantêm noções opostas unidas para conceber um 

fenômeno complexo 

Reintrodução do 

conhecimento em todo 

conhecimento 

Demonstra que o conhecimento transita conforme os 

acontecimentos das épocas 

Fonte: Morin, 2006 

 

 

3.2 Teoria da complexidade e suas interfaces com o ensino da segurança do paciente 

 

 

O Guia Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente incentiva a SP ser 

desenvolvida como tema transversal e nos diferentes contextos da esfera educacional, no 

intuito de fomentar a sua relevância desde o processo formativo dos futuros profissionais da 

saúde (BOHOMOL, CUNHA, 2015; BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; OLIVEIRA et 

al., 2017; WHO, 2011). 

Destarte, percebe-se que as proposições acerca da SP no âmbito nacional de ensino são 

contrárias ao princípio sistêmico ou organizacional, pois esse fundamento apresenta a 

importância das relações entre o todo e as partes a fim de clarificar o fenômeno complexo, 

entretanto, a SP é trabalhada de modo segregado ou ainda como uma disciplina opcional 

(BOHOMOL, CUNHA, 2015; BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; MORIN, 2000; 

MORIN, 2001). 
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Assim, o principio holográfico evidencia a importância do paradoxo das organizações 

no intuito de explanar as contextualizações presentes no ensino da SP (MORIN, 2006). Além 

disso, Bohomol e Cunha (2015) afirmam que a SP deve ser aprofundada de modo inter e 

transdisciplinar e que haja articulação das diversas esferas de saberes – tanto do conhecimento 

teórico e/ou prático quanto das experiências individuais. 

Ressalta-se que em razão de a SP ser um tema recente, tornar-se imprescindível a 

presença de discussões e treinamentos contínuos nas instituições assistenciais com o propósito 

de transformar significativamente o cuidado prestado, uma vez que os profissionais podem 

não ter absorvido esse conhecimento durante seu processo formativo, e ser uma deficiência 

para a promoção da SP (MINUZZI et al., 2016; RAHMAN, JARRAR, DON, 2015; 

WEGNER et al., 2016). 

De acordo com Morim (2006), o circuito retroativo analisa a multicausalidade, na qual o 

conhecimento é livre e permite-se ir e voltar quando for necessário. Desse modo reafirma-se a 

importância da SP ser debatida e analisada tanto nos centros de ensino quanto nos de saúde, 

em razão das constantes e rápidas mudanças de entendimentos sobre um determinado assunto 

(BOHOMOL, CUNHA, 2015; ROSA et al., 2015; WEGNER et al., 2016). 

No que se refere ao princípio recursivo, ao explanar a relação de produtos e efeitos, 

entende-se que esses elementos também são produtores e causadores daquilo que é gerado, ou 

seja, o item A associado ao B cria o C, que por sua vez, pode agregar-se a outro e produzir um 

novo seguimento (MORIN, 2006). 

Esse princípio quando interligado com o ensino da SP, direciona para a compreensão da 

teoria do queijo suíço, a qual demonstra e explica que uma série de ações mal executadas 

tendem a provocar um dano maior (GOMES et al., 2016; REASON, 2000).  

Isto posto, Morin (2000) elucida que a ciência apresenta o erro como um aspecto fora do 

seu seguimento de evolução. Tal proposição corrobora com os achados de Aveling, Kayonga, 

Dixon-Woods (2015) e Bohomol, Freitas, Cunha (2016) os quais evidenciaram que o ensino 

da SP para ser considerado benéfico depende diretamente da cultura na qual está inserido e do 

tempo que a temática começou a ser abordada. 

Por conseguinte, o princípio da autonomia/dependência ratifica esses resultados, pois 

estabelece o ser humano como indivíduo que amplia sua autossuficiência a partir do contexto 

que habita e, esse meio implica no sucesso ou não do sujeito para com uma determinada 

questão (MORIN, 2006). 

Nessa perspectiva, o nível de desenvolvimento econômico dos países influencia 

terminantemente no progresso da SP, pois os profissionais de saúde de países do primeiro 
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mundo sentem-se mais seguros e confiantes durante a realização de suas práticas assistenciais, 

enquanto aqueles de regiões subdesenvolvidas apresentam uma postura completamente 

contrária, principalmente quando se evidencia os recursos humanos, materiais e/ou 

financeiros (AVELING, KAYONGA, DIXON-WOODS, 2015; BOHOMOL, FREITAS, 

CUNHA, 2016). 

Em vista disso, a formação de profissionais criativos, críticos e reflexivos, tem se 

tornado uma necessidade iminente, em decorrência das transições sociopolíticas, econômicas, 

éticas, epidemiológicas, culturais, educacionais e tecnológicas ao longo do tempo. 

(BOHOMOL, CUNHA, 2015; LEE, JANG, PARK, 2016).  

Nesse sentido, Morin (2001) reafirma, a partir do princípio dialógico, que conectar 

peculiaridades distintas é totalmente substancial para compreender um fenômeno complexo. 

Isso porque ao diversificar as técnicas pedagógicas no ensino da SP, pode-se facilitar a 

apreensão do real significado da SP e o seu valor na qualidade das ações executadas. Vale 

salientar que a união da teoria e a prática da SP também se configura como uma condição 

dialógica, pois obtém-se a práxis do cuidado e fornece-se uma perspectiva da qualidade do 

serviço prestado (ROSA et al., 2015).  

No que tange ao princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento, 

denota-se que a ciência existente em uma determinada cultura é reconstruída ao longo do 

tempo conforme as transformações mundiais, a restauração do ser humano e a descoberta do 

problema central (MORIN, 2006). Esse cenário, por conseguinte, evidencia as constantes 

atualizações perpassadas no entendimento da SP, desde a formulação do seu conceito na 

década de 90 até a forma como é praticada no âmbito assistencial ou transmitida no meio 

educacional atualmente (ROSA et al., 2015; WHO, 2009b). 

Assim, mediante a criação de um mapa mental, a Figura 2 apresenta uma composição 

dos princípios integrantes da Teoria da Complexidade correlacionados com os desafios do 

ensino da SP no cenário global. 

 

Figura 2 – Princípios da Complexidade e os desafios do ensino da segurança do paciente, 

Natal/RN, 2018 
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Fonte: dados da pesquisa 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 

Identificar as percepções e vivências de docentes da área da saúde de uma 

universidade pública sobre o ensino da segurança do paciente.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Mapear as percepções de docentes da área da saúde sobre a segurança do paciente em 

seu aspecto formativo; 

 Descrever as vivências de docentes da área da saúde para o ensino da segurança do 

paciente. 
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5 MÉTODO 

 

 

5.1 Tipo do estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de métodos mistos com estratégia de triangulação 

concomitante, na qual se coletam os dados qualitativos e quantitativos de forma simultânea, a 

fim de comparar e determinar convergências, discrepâncias e/ou combinações entre eles 

(CRESWELL, 2010; CRESWELL, PLANO CLARK, 2013)  

Nessa vertente, a escolha do método descritivo se deu pelo fato de contemporizar uma 

avaliação e reprodução de características relevantes às questões do trabalho, a partir de uma 

associação direta ou indireta com uma determinada população e/ou temática (MUNARETTO, 

CORRÊA, CUNHA; 2013). 

No caso desse estudo, foi possível concatenar as experiências dos participantes com a 

SP, no que se refere, por exemplo, ao conhecimento prévio e individual acerca do assunto, se 

desenvolve atividades em sala de aula e/ ou atividades práticas vinculadas à SP e como isso 

ocorre. 

Por conseguinte, a opção da abordagem mista associada ao método adotado tornou-se 

pertinente ao pesquisador para investigar perspectivas distintas quanto às dimensões 

quantitativas e qualitativas que foram analisadas, mas que ao mesmo tempo se complementam 

e propõem equilíbrio aos dados encontrados, além de facilitar a avaliação dos achados 

mediante seus cruzamentos com a literatura, de modo a conduzir uma aproximação mais 

fidedigna e integral com a realidade em que os integrantes da pesquisa estão inseridos 

(CRESWELL, 2010; CRESWELL, PLANO CLARK, 2013; GAMBOA, 2016). 

 

 

5.2 Local do estudo 

 

 

 O cenário onde se realizou a pesquisa foi a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) devido ser um grande centro de referência de pesquisa e ensino no estado e 

região, e por concentrar um maior quantitativo de docentes que poderão participar da proposta 

de estudo. 
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Atualmente, a UFRN oferece mais de 200 cursos de graduação e de pós-graduação. 

Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 43.000 estudantes, 5.500 servidores, entre 

técnico-administrativos e docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes, 

conforme descrição no endereço eletrônico da instituição (PORTAL UFRN, 2018). 

O estudo ocorreu no CCS, o qual apresenta o perfil mais próximo dos participantes 

que foram avaliados. Além disso, é no CCS em que acontece a maior parte das aulas teórico-

práticas dos discentes do âmbito da saúde nos cursos da universidade.  

O referido cenário apresenta-se como uma das unidades de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de forma a congregar os departamentos acadêmicos da saúde em suas 

áreas específicas e os cursos e programas conexos, nos níveis de graduação e de pós-

graduação (CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, 2018). 

Os cursos de graduação vinculados ao CCS são: Educação física, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Farmácia, Odontologia, Medicina. Esses cursos estão 

associados a vários departamentos da universidade, não apenas aqueles pertencentes ao CCS, 

mas conjuntamente aos demais centros da instituição, como por exemplo, o Centro de 

Biociências (CB) e o Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte (CCHLA), nos quais os 

alunos também possuem atividades curriculares.  

Dentre os objetivos do CCS, estão: promover o desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão; incentivar a capacitação de seu pessoal docente e técnico 

administrativo; estimular a qualificação de seu pessoal discente; desenvolver uma política 

voltada para os interesses da universidade e do estado (CENTRO DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE, 2018). 

 

 

5.3 Participantes do estudo 

 

 

A população do estudo foi composta pelos docentes ativos permanentes dos 

departamentos do CCS. Devido à alta taxa de não-resposta de formulários eletrônicos relatada 

pela literatura (GOÉS et al., 2015; TELES et al., 2014), a amostra foi do tipo estratificada 

com representatividade para cada curso da área da saúde.  

Desse modo considerou-se um percentual de respondentes na população em torno de 

50%, com erro padrão de 10, um nível de significância de 5% e um percentual de perdas de 

20%, logo, o número mínimo de participantes necessários foi de 96 (LEE, 2018). 
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O Quadro 3 apresenta a lotação dos docentes em número absoluto por departamento 

e a estratificação a partir do cálculo amostral.  

 

Quadro3 – População de docentes ativos permanentes dos departamentos componentes 

do Centro de Ciências da Saúde, em número absoluto, Natal/RN, 2018 

Curso de graduação n % 
n 

(estratificado) 

% 

(representatividade) 

Curso de Educação Física 32 7,0 07 7,4 

Curso de Enfermagem 36 8,0 08 8,3 

Curso de Farmácia 31 6,8 07 7,4 

Curso de Fisioterapia 33 7,4 07 7,4 

Curso de Fonoaudiologia 16 3,5 03 3,1 

Curso de Medicina* 198 44,0 41 42,7 

Curso de Nutrição 28 6,2 06 6,0 

Curso de Odontologia 55 12,2 12 12,5 

Curso de Saúde Coletiva 22 4,9 05 5,2 

TOTAL 451 100,0 96 100,0 
Fonte: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico (Acesso em: 03.04.2018) 

*Os departamentos de Analises Clínicas e Toxicológicas, Cirurgia, Infectologia, Medicina Clínica, Medicina 

Integrada, Patologia, Pediatria e Toco-Ginecologia foram agrupados e compõem o curso de medicina.  

 

Incluíram-se na pesquisa os docentes ativos permanentes com mais de um ano de 

vínculo com a universidade, tempo considerado adequado para o envolvimento do 

profissional com o projeto pedagógico do curso em que atua, e aqueles com formação na área 

da saúde, visto que apresentam a maior propensão de ter algum contato com a temática 

investigada. Excluíram-se os docentes com vínculo temporário, substitutos ou que estavam 

afastados de suas atividades no período de coleta de dados e aqueles vinculados a 

departamentos externos ao pólo do município de Natal e/ou de unidades acadêmicas. 

 Vale salientar que apesar de o MEC classificar os cursos de psicologia, terapia 

ocupacional, biomedicina, biologia e serviço social como da área da saúde, para essa pesquisa 

englobou-se apenas aqueles inseridos no CCS da instituição analisada. 

 

 

5.4 Procedimento de coleta de dados 

 

 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
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Para a coleta de dados utilizou-se um formulário eletrônico que foi construído no 

Google Forms, um pacote de aplicativos que é disponibilizado pela empresa de serviços 

online Google, que apresenta ferramentas do tipo: processador de textos, editor de planilhas, 

apresentações e formulários. Permite editar e compartilhar documentos online, é de fácil 

acesso, pois está disponível em formatos eletrônicos e tem aplicativos compatíveis para 

computadores, tablets e smartphones, possui a Língua Portuguesa como um dos idiomas a 

serem passíveis de utilização, além de ser um software gratuito (SANTOS; COELHO; 

SANTOS, 2014).  

O instrumento (APÊNDICE A) para construção do formulário foi elaborado 

previamente pelo pesquisador e é composto por três partes. A primeira contém informações 

de caracterização pessoal e profissional, a segunda tem questões abertas com o intuito de 

identificar aspectos relevantes a respeito de suas vivências e a terceira sobre as percepções 

acercada SP. 

Para a coleta de dados, o pesquisador construiu uma planilha no software Microsoft 

Excel com os nomes de todos os docentes por curso da área da saúde e aplicou a técnica do 

aleatório simples para sortear o possível participante. Uma vez selecionado, enviou-se o 

convite ao docente a partir do correio eletrônico, a fim de explicitar os objetivos da pesquisa e 

as influências de sua participação no estudo; forneceu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B); e, em caso de aceite para participar do trabalho 

mediante a assinatura do TCLE, o link do formulário eletrônico foi enviado para o docente, 

com o estabelecimento de um prazo inicial de 20 dias para retorno. 

Os docentes que não foram possíveis de contatar por e-mail, o pesquisador buscou 

estabelecer uma comunicação de forma presencial, ao tentar encontrá-los em seu ambiente de 

trabalho.   

Ressalta-se que nos casos de recusa na participação do estudo e/ou a ausência de 

resposta no intervalo de tempo pré-determinado, o pesquisador excluía o participante não-

respondente e realizava o aleatório simples para a escolha de um novo docente. Esse 

procedimento foi efetuado sempre que necessário, até alcançar o número correspondente ao 

cálculo amostral.   

 

 

5.5 Procedimento de análise de dados 
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Os dados referentes à primeira parte do instrumento de coleta de dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva simples, com frequências absoluta e relativa. 

Já o produto textual proveniente da segunda e terceira parte dos formulários 

respondidos (fonte primária dos dados) pelos professores foi submetido à análise textual 

lexicográfica, com auxílio do software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ), o qual processa análises lexicais de dados textuais 

ao fornecer contextos e classes por meio do julgamento da semelhança de seus vocabulários, 

de maneira a contribuir na compreensão do ambiente de sentido das palavras, logo, indicar 

elementos das representações referentes ao objeto estudado (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Para esta finalidade, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a 

análise de similitude como métodos de tratamento dos dados, o que possibilitou a 

identificação da frequência de cada palavra e sua conexão com as outras, além de auxiliar na 

análise do corpus textual (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Seguiram-se os critérios para inclusão dos elementos em suas respectivas classes 

sugeridos pelo desenvolvedor do software, dentre tais componentes estão: frequência maior 

que o dobro da média de ocorrências no corpus e associação com a classe determinada pelo 

valor de qui-quadrado igual ou superior a 3,84, de modo a ressaltar que o cálculo é definido 

segundo grau de liberdade 1 e significância de 95% (CAMARGO, JUSTO, 2013). 

Ainda optou-se por classificar algumas variáveis a fim de identificar a possibilidade de 

correlações para com o ensino da SP, dentre as quais têm-se: curso, sexo, idade, carga horária 

de trabalho e tempo de atuação na docência. 

 

 

5.6 Aspectos éticos 

 

 

Para a apresentação do estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), obteve-se a autorização para realização da coleta de 

dados mediante a carta de anuência da direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

UFRN (ANEXO A). 

O estudo está em conformidade com os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 

Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e teve sua aprovação 

autenticada pelo parecer consubstanciado (ANEXO B) do CEP/UFRN, nº 2.454.034, com 
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Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 80929617.1.0000.5537, de 21 de 

dezembro de 2017. 

Os participantes foram esclarecidos a respeito dos objetivos do estudo, das etapas, do 

processamento da coleta de dados e das implicações da sua colaboração na pesquisa. Para 

aqueles que aceitaram participar da pesquisa encaminhou-se/apresentou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) e, após leitura e assinatura pelos 

docentes, enviou-se o link do formulário eletrônico ou forneceu-se o questionário impresso 

para preenchimento. 

Os resultados obtidos no trabalho serão utilizados apenas para finalidades científicas, 

de modo que o pesquisador se compromete e afirma manter o anonimato dos participantes. 

Ademais, a fim de garantir o anonimato dos integrantes, adotou-se um código para a 

identificação de cada um deles: utilizou-se a letra “D” de docente, seguido das iniciais do 

nome do curso em que o docente atua e de numeração arábica na ordem em que os 

formulários foram preenchidos e reenviados (DENF01, DENF02, DENF03...; DOD01, 

DOD02, DOD03...). 

Ressalta-se ainda que se considerou o princípio da não maleficência por respeitar os 

direitos e deveres dos participantes e que os termos e/ou relatórios relacionados à pesquisa 

serão guardados por cinco anos, por conseguinte, após o encerramento da pesquisa, esses 

documentos poderão ser arquivados em meio digital. 
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6 RESULTADOS 

 

  

  A amostra final do estudo compôs-se de 96 participantes com representatividade para 

cada curso do CCS, dispostos da seguinte forma: educação física (7,4%), enfermagem (8,3%), 

farmácia (7,4%), fisioterapia (7,4%), fonoaudiologia (3,1%), medicina (42,7%), nutrição 

(6,0%), odontologia (12,5%) e saúde coletiva (5,2%). Salienta-se que de acordo com a 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq), os docentes apresentam formação na mesma área do curso em que atuam no CCS.  

 Dos 96 (100,0%) docentes, 59 (61,4%) eram do sexo feminino e 37 (38,6%) 

masculino. A média de idade foi de 46,4 (DP±9,8) anos, com o mínimo de 29 e o máximo de 

71 anos. No que se refere ao tempo de conclusão do curso de graduação dos docentes, obteve-

se uma média de 21,8 (DP±9,8) anos, em que o tempo mínimo foi de quatro anos e o máximo 

de 45 anos (Tabela 1). 

No que tange a carga horária de trabalho dos docentes, 21 (21,8%) possuem 20h, 34 

(35,4%) têm 40h e 41 (42,7%) são de dedicação exclusiva (DE). O tempo de atuação na 

docência apresentou uma média de 14,7 (DP±9,8) anos, com um mínimo de dois e o máximo 

de 45 anos (Tabela 1). 

  

Tabela 1 - Faixa etária, tempo de conclusão da graduação e atuação na docência dos 

docentes da saúde, Natal/RN, 2018 (N=96) 

Variável n % 

Faixa etária 

25-35 anos 11 11,5 

36-45 anos 36 37,5 

46-55 anos 31 32,3 

56-65 anos 12 12,5 

66-75 anos 06 06,3 

   

Tempo de conclusão 

da graduação  

< 10 anos 10 10,4 

11-20 anos 38 39,6 

21-30 anos 27 28,1 

31-40 anos 16 16,7 

41-50 anos 05 05,2 

   

Tempo de atuação na 

docência 

< 10 anos 45 46,9 

11-20 anos 27 28,1 

21-30 anos 17 17,7 

31-40 anos 04 04,2 

41-50 anos 03 03,1 
Fonte: dados da pesquisa 
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 Em relação ao trabalho na área assistencial, além de docente, 55 (58,4%) afirmaram 

atuar nos serviços de saúde em suas respectivas formações acadêmicas e 41 (41,6%) 

assinalaram não ter nenhuma atividade prática na saúde. Dentre aqueles que possuem vínculo 

empregatício em instituições de saúde, houve uma média de 20,5 (DP±9,6) anos de atuação, 

de no mínimo quatro e o máximo de 41 anos. A Tabela 2 expõe o tempo de serviço dos 

participantes. 

 

Tabela 2 - Tempo de atuação dos docentes da saúde na prática assistencial, Natal/RN, 

2018 (N=96) 

Tempo de atuação N % 

11-20 anos 08 14,5 

21-30 anos 25 45,4 

31-40 anos 14 25,4 

41-50 anos 07 12,9 

> 51 anos 01 01,8 

Total 55 100,0 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Quanto aos níveis acadêmicos nos quais os docentes ministram as aulas, houve 

predomínio da graduação (Figura 3). Vale ressaltar que mais de um nível acadêmico é 

abordado por alguns docentes. 

 

Figura 3 - Nível acadêmico de atuação dos docentes da saúde, Natal/RN, 2018 (N=96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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 No tocante aos tipos de aulas ministradas, percebeu-se que um mesmo docente realiza 

mais de um tipo de aula, uma vez que 100,0% dos professores apontam a adoção de aulas 

teóricas, 66 (55,0%) também utilizam aulas práticas nos serviços de saúde e 54 (45,0%) aulas 

práticas em laboratório de habilidades clínicas.  

 Com relação às experiências para com a temática da SP, 42 (43,8%) professores 

afirmaram ter apresentado algum tipo de vivência com o assunto, seja como docente, 

pesquisador e/ou profissional atuante na prática assistencial, enquanto que 54 (56,2%) 

mencionaram não haver nenhum contato com a SP. 

 Mediante o processamento das respostas dos docentes do CCS no software 

IRAMUTEQ, houve uma retenção textual de 245 segmentos de texto e um aproveitamento de 

76,04% do corpus, logo, emergiram-se cinco classes da CHD, conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Classes geradas a partir da Classificação Hierárquica Descendente das 

percepções e vivências dos docentes da saúde com a segurança do paciente, Natal/RN, 

2018 

Percepções e vivências dos docentes do CCS com a temática SP 

Classe Palavras % 
Variável 

significativa* 

I – Percepções sobre a segurança do 

paciente (21,9%) 

Conhecimento 

Assistência 

Cuidado 

Medida 

Forma 

Prevenir 

Garantir 

80,0 

50,0 

39,1 

50,0 

50,0 

60,0 

66,6 

Não houve 

variável 

significativa 

II – Ações para a inclusão da segurança do 

paciente na formação acadêmica (20,5%) 

Visar 

Manter 

Disseminação 

Necessário 

Adequado 

Desempenhar 

Grande 

72,7 

100,0 

80,0 

66,6 

66,6 

66,6 

66,6 

Não houve 

variável 

significativa 

III – Dificuldades para implementação da 

segurança do paciente no processo 

formativo (17,8%) 

Desnecessário 

Precisar 

Aceitável 

Associar 

Preparar 

Trabalhar 

Formação 

83,3 

71,4 

100,0 

100,0 

66,6 

45,5 

46,1 

Não houve 

variável 

significativa 

IV – Aprimoramentos teóricos e práticos 

para o ensino da segurança do paciente 

(20,5%) 

Respeito 

Social 

UFRN 

100,0 

83,3 

66,6 

Não houve 

variável 

significativa 
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Considerar 

Incentivo 

Aspecto 

Técnico 

54,5 

55,5 

75,0 

60,0 

V – Vivências com a segurança do 

paciente no ensino e na pesquisa (19,1%) 

Disciplina 

Lecionar 

Estudo 

Participar 

Avaliação 

Trabalho 

Congresso 

75,0 

100,0 

100,0 

62,5 

85,7 

85,7 

85,7 

Não houve 

variável 

significativa 

*p<0,005 

 

Na Classe I, "Percepções sobre a segurança do paciente", notou-se que os docentes do 

CCS compreendem a SP como um conjunto de atividades e conhecimentos que ao serem 

colocados em prática, visam a redução de danos evitáveis ao paciente e/ou a prevenção desses 

prejuízos, segundo as seguintes locuções: 

 

A segurança do paciente é uma forma de garantir ao paciente que sua 

integridade estará acima de qualquer conduta. (DFST01) 

 

(...) Medidas e manejos corretos para prevenir eventos que causam infecções e 

morte do paciente a partir do cuidado e controle são essenciais. A segurança 

do paciente envolve a filosofia de atuação e conhecimento técnico para 

diminuir ou eliminar os riscos na assistência em saúde ao paciente. 

(DFARM01) 

 

 A segurança do paciente é a prevenção do erro no cuidado em saúde. 

(DNUT01) 

 

A segurança do paciente é tudo que envolve eliminar ou prevenir riscos a 

saúde físico e mental do paciente atendido por nós. (DOD01) 

 

A segurança do paciente são todas as ações que orientem as práticas dos 

profissionais que lidam diretamente com a assistência e cuidado dos pacientes 

de forma a garantir que não haja prejuízos para sua saúde decorrente dessas 

ações. (DSC01) 

 

Contudo, também foi possível perceber que ainda há docentes que desconhecem a SP, 

o que inclui definição do conceito, o que é abordado ou qual o objetivo a ser alcançado, de 

acordo com os trechos: 

 

Não sei nada a respeito da temática, desconheço. (DEDFIS05) 

 

Sobre a segurança do paciente sei muito pouco, ou quase nada. (DM05) 
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A Classe II, denominada "Ações para a inclusão da segurança do paciente na formação 

acadêmica" aponta perspectivas e sugestões de medidas que os professores do CCS com o 

apoio da universidade podem adotar no intuito de promover maior valorização da SP como 

temática essencial no processo formativo dos futuros profissionais da saúde, conforme as falas 

a seguir: 

  

Entendo que o papel da universidade é importantíssimo, nós docentes estamos 

empenhados, porém é necessário maiores discussões para potencializarmos a 

docência nesse tema.(DENF08) 

 

A universidade deve trabalhar de forma longitudinal sobre a temática para a 

formação de profissionais habilitados a cuidar dos pacientes de forma 

segura.(DFARM02) 

 

(...) Acredito que minha área de atuação possa contribuir com ações de 

pesquisas e extensão no tema da segurança do paciente. Uma ação importante 

da universidade voltada ao tema referente a segurança do paciente está no 

controle e na avaliação da qualidade do medicamento administrado durante a 

rotina hospitalar, a fim de visar a qualidade. (DFONO06) 

 

A prática da segurança do paciente deveria ser implementada durante os 

primeiros anos de estudos dos alunos do CCS. (DM05) 

 

Acredito que precisa ser mais divulgado entre os departamentos, de forma 

mais abrangente, por meio de cursos ou atividades. Pelo menos, eu 

desconheço essas atividades de forma clara.(DOD05) 

 

Ademais há professores que buscam inserir a SP em meio ao conteúdo programático 

de disciplinas obrigatórias, e iniciativas de educadores de diferentes cursos da saúde que em 

conjunto, oferecem uma disciplina optativa e enfocam a SP como assunto base desse 

componente curricular. Esses apontamentos são descritos nas elucidações: 

 

(...) abordei o tema em sala de aula na disciplina de bloco cirúrgico 

compartilhada com outros professores, a divisão ocorre de modo igualitário 

em termos de horários e temas entre três professoras do mesmo departamento.  

A disciplina é de cunho obrigatório, ministrada para os alunos da graduação 

de enfermagem. (DENF02) 

 

Abordo a segurança do paciente na disciplina de cunho optativo para com os 

alunos de farmácia (...) a disciplina ainda não é compartilhada com outros 

professores. (DFARM01) 
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No ensino, falo com IRAS e higiene das mãos para o quarto período e integro 

a disciplina Tópicos em Segurança do Paciente, que é ofertada para 

estudantes da saúde como optativa há 4 anos. Aqui trabalhamos em equipe 

multiprofissional dos departamentos de Enfermagem, Infectologia, Saúde 

Coletiva e Medicina. (DM35) 

 

Leciono Tópicos em Segurança do Paciente que compartilho com outros 

professores de diferentes departamentos. A disciplina é optativa ofertada desde 

2014 para os cursos da saúde da graduação, onde abordamos assuntos como 

os conteúdos conceituais, epidemiologia, modelos de análise, práticas e 

políticas em segurança do paciente. (DSC02) 

 

Não obstante, a Classe III "Dificuldades para implementação da segurança do paciente 

no processo formativo" indicam a existência de alguns entraves percebidos pelos professores 

quanto à implementação da SP nos cursos do CCS, como por exemplo, a ausência de 

articulação entre as disciplinas básicas e específicas de cada curso para com a SP e da 

participação da universidade em preparar os docentes e dar condições para desenvolver a 

temática de forma mais efetiva a partir da disponibilização de recursos materiais adequados, 

como indicado nas falas: 

 

A universidade precisa preparar seu quadro de funcionários para trabalhar 

com a segurança do paciente. Apesar disso, desconheço ações nesse sentido. 

Entendo que isso faria parte de uma prática laboratorial. (DEDFIS04) 

 

Acredito que a universidade não incentiva e nem prepara o docente para 

trabalhar com o tema segurança do paciente, pois são ações de grupos 

isolados, não é uma ação orquestrada. (DM02) 

 

Acredito que o tema precise ser tratado de forma transversal durante os cursos 

de graduação, especialmente em atividades práticas, com assistência direta ao 

paciente. (DM16) 

 

O papel da universidade para com a segurança do paciente é fundamental, 

pois o profissional em formação precisa estar adequadamente 

instrumentalizado para atuar junto aos usuários dos serviços de saúde e 

proteger eles durante sua atuação. (DNUT02) 

 

A formação do aluno deveria ser voltada para o aprendizado e valorização da 

segurança do paciente em todos os níveis, especialmente nas áreas que 

envolvem risco biológico. (DOD07) 

  

Por outro lado, os participantes dessa pesquisa indicam possíveis soluções, em meio a 

exemplos de iniciativas que já ocorrem na universidade, que fomentam a disseminação da SP 

como conteúdo primordial no processo formativo dos cursos da saúde, conforme elucidado: 
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Na verdade, ainda falta internamente uma política forte até para a formação 

pedagógica em si. Mas creio que seria de muito valor a iniciativa de pólos, 

tanto nos departamentos e cursos de pós-graduação, fomentadores dessa 

temática, a exemplo do que o departamento de saúde coletiva junto com o 

Programa QualiSaúde tem buscado fazer. (DENF06) 

 

Percebo que a inserção dessa temática nos vários cursos da área de saúde, e 

afins, ainda é incipiente e de iniciativa pessoal do professor. Portanto, contar 

com iniciativas institucionais para o incentivo aos docentes com vistas a 

trabalhar a temática de segurança do paciente nos vários cursos da área da 

saúde, certamente, contribuirá para fortalecer, vindo a repercutir 

positivamente na melhoria da qualidade da atenção prestada nos serviços de 

saúde. (DSC06) 

 

 

Já a Classe IV, "Aprimoramentos teóricos e práticos para o ensino da segurança do 

paciente", salienta a importância do papel da universidade na disseminação da SP como 

conteúdo essencial nos cursos da área da saúde, bem como a iniciativa dos professores em 

aprimorar e/ou ampliar seus conhecimentos e habilidades acerca da SP. Tais proposições são 

afirmadas nas declarações: 

 

Nunca tive informação na UFRN a respeito dessa temática, mas acredito ser 

relevante seu papel na discussão da segurança do paciente ao promover 

capacitações periódicas. (DEDFIS05) 

 

A universidade tem como missão educar, produzir e disseminar o saber 

universal. Contribuir para o desenvolvimento humano. Compromisso com a 

justiça social, a democracia e a cidadania. Compreendo que a formação de 

recursos humanos deve estar implícita e explicita a segurança das pessoas 

pensando na segurança como via de mão dupla, para quem executa e o 

atendimento dos pacientes. (DM01) 

 

Participei de um evento no Hospital Albert Einstein em uma oficina em relação 

a segurança do paciente. Acho pouco incentivo por parte da UFRN. Falta de 

eventos com o tema segurança do paciente. (DM40) 

 

A universidade deve considerar principalmente os docentes e discentes na área 

de saúde nos cursos de graduação e pós-graduação nesta área. Deve haver 

maior incentivo para o tema, tais como os cursos de curta duração e 

conferências. (DOD08) 

 

Em contrapartida, denota-se que ainda persiste um pensamento fragmentado por parte 

dos docentes quanto à promoção da SP, pois apesar de reconhecerem a relevância e os 
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benefícios promovidos na pratica assistencial quando se aborda a SP em sala de aula, 

evidenciam a necessidade de capacitações acerca desse tema mediante a área de atuação de 

cada profissional, sem uma abordagem multiprofissional. Esse panorama e descrito nos 

seguintes discursos: 

 

(...) No meu ambiente de trabalho em que tive estas experiências, não havia 

uma política de trabalho interdisciplinar e multiprofissional em saúde. 

Compreendo que docentes e discentes dos cursos de saúde da UFRN 

necessitam teorizar e praticar ações e processos de segurança do paciente, 

pois o exemplo vivido na formação é possivelmente a melhor maneira de se 

transferir para as diferentes realidades de prática em saúde. (DEDFIS01) 

 

Acho importante que fosse exigido pela universidade que cada professor, 

técnico, servidores de uma maneira geral tivessem minimamente uma atividade 

dessas para o plano de carreira dentro de sua área especifica. (DOD05) 

 

Na Classe V, "Vivências com a segurança do paciente no ensino e na pesquisa" 

percebeu-se que há educadores ativos na busca por maiores esclarecimentos sobre a SP 

segundo sua área de atuação, na perspectiva de firmar esses conhecimentos nas disciplinas 

ministradas e nos projetos desenvolvidos, de acordo com o exposto nos trechos: 

 

Minha experiência para com a segurança do paciente é referente a pesquisas 

sobre diagnósticos de enfermagem do domínio segurança e proteção da 

taxonomia da NANDA-I. A disciplina que leciono não é específica sobre 

segurança do paciente, porém, a temática é inserida dentro dos contextos de 

atenção à saúde pertinentes, como a UTI e o PS. (DENF03) 

 

Participo de um projeto de pesquisa que envolve a segurança do paciente com 

o objetivo de aplicar um ciclo de melhoria da qualidade para a etapa de 

administração de medicamentos na UTI pediátrica do HUOL durante um ano. 

(DENF07) 

 

Participei de congressos e conferências sobre a segurança do paciente, pois 

ministro aulas sobre cirurgia segura. (DM06) 

 

Trabalho com a segurança do paciente desde o início das minhas atividades 

como docente. Leciono uma disciplina compartilhada em que a segurança do 

paciente permeia a discussão do conteúdo. Participei de congresso regional de 

epidemiologia e controle de infecção hospitalar como ouvinte.  (DM10) 

 

Comecei a trabalhar com os conteúdos de segurança do paciente a partir das 

várias discussões que temos sobre essa temática no nosso departamento, dado 

que abrigamos o Mestrado Profissional Qualisaúde, (...). Compartilho 

disciplinas com outros professores do meu departamento. Abordo conteúdos 

relativos à importância da segurança do paciente, contextualizando 
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historicamente e apresentando dados; e trabalho as normas relativas ao tema, 

tais como resoluções, PNSP, e os protocolos de segurança do paciente. 

(DSC04) 

 

 Vale salientar que os educadores do CCS depreendem a importância de parcerias com 

outras instituições a fim de ampliar e potencializar a seriedade da SP como forma de otimizar 

a qualidade dos serviços de saúde, a partir do desenvolvimento de produtos e/ou a promoção 

de um feedback para os envolvidos no projeto de pesquisa, em concordância com as seguintes 

falas: 

 

Com relação as pesquisas desenvolvidas, estamos trabalhando em alguns 

projetos junto à Maternidade Escola Januário Cicco, relativo ao checklist de 

parto e cirurgia segura e prevenção de lesão por pressão nas UTI, entre 

outros. (DENF08) 

 

Participo de um projeto sobre implantação da cirurgia segura. É uma pesquisa 

quaseexperimental, na qual participo como colaborador local e temos parceira 

com a Fiocruz. (DM36) 

 

Desenvolvo projetos de pesquisa e extensão, sobre a implantação da gestão de 

riscos assistenciais em serviços de saúde, que objetiva avaliar nacionalmente a 

implantação de práticas de gestão de riscos em hospitais. (...) com parceria 

institucional com a ANVISA e OPAS e segundo com a SUVISA e COVISAS 

Natal e Mossoró. (DSC02) 

 

A partir da análise de similitude (Figura 4), denota-se que os docentes do CCS 

compreendem que a segurança do paciente deve estar no centro das discussões do processo 

formativo, no qual o paciente torna-se o indivíduo beneficiado por um atendimento/cuidado 

seguro; a universidade apresenta um papel social e transformador para com a qualidade da 

saúde a ser ofertada pelos futuros profissionais formados na instituição; e os projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos professores que envolvem a SP ganham relevância ao ter 

resultados positivos no contexto assistencial e de ensino. 

 

Figura 4 - Análise de similitude das percepções e vivências dos docentes da saúde a 

respeito da segurança do paciente, Natal/RN, 2018 
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Fonte: dados da pesquisa 

  

 Assim, percebe-se que, segundo os professores participantes (pelas ramificações da 

análise de similitude), a SP é uma temática pertinente no processo formativo em todos os 

cursos da saúde, pois permeia os contextos de ensino (à direita), pesquisa (à esquerda) e 

assistência (ao centro). 
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7 DISCUSSÕES 

 

 

 O predomínio do sexo feminino entre os docentes desta pesquisa corrobora com os 

achados de Anhaia, Klahr e Cassol (2015), Souza et al (2015) e Treviso e Costa (2017) ao 

apontarem como uma possível consequência de eventos históricos acerca da inserção da 

mulher no mercado de trabalho, uma vez que a atividade educativa se configurava em uma 

continuidade do trabalho doméstico. 

 No que se refere à idade dos participantes, obteve-se uma média de 46,4 anos e uma 

concentração de docentes na faixa etária entre 36 e 45 anos, o que pode indicar a relevância 

de buscar uma melhor preparação antes de ingressar no meio educacional superior, assim 

como a média do tempo de conclusão do curso de graduação (ANHAIA, KLAHR, CASSOL, 

2015; GONÇALVES, PIRES, 2015; SOUZA et al., 2015; TREVISO, COSTA, 2017).  

 Em contrapartida, a média do tempo de atuação na docência foi prevalente entre 11 e 

20 anos, o que vai ao encontro de resultados similares das pesquisas de Gonçalves e Pires 

(2015), Souto et al (2016), Souza et al (2015) e Treviso e Costa (2017), ao mencionarem uma 

variação de idade acima de 10 anos. 

Dessa forma, denota-se que apesar de jovens no magistério, esses docentes são 

capazes de incitar a inserção da SP nos conteúdos programáticos dos cursos da saúde de 

maneira incisiva, pois já tiveram, possivelmente, contato com esse assunto em algum 

momento da sua formação, uma vez que a SP ganhou destaque nos últimos 20 anos 

(BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; IOM, 2000; OLIVEIRA et al., 2017). 

Tal afirmativa corrobora com os dados qualitativos expostos na classe I "Percepções 

sobre a segurança do paciente", pois os participantes compreendem a SP de maneira mais 

ampliada e concatenada ao conceito apresentado pela OMS, além disso, na classe II "Ações 

para a inclusão da segurança do paciente na formação acadêmica" notam-se declarações que 

indicam empenho por parte de professores ao sugerirem a suscitação de discussões acerca da 

implementação dessa temática no processo formativo dos cursos da saúde.  

Contudo, o conhecimento perpassa por transformações ao longo do tempo e 

acompanha as mudanças globais, segundo os circuitos retroativo e recursivo expostos por 

Morin (20016). Assim, mesmo os docentes mais recentes necessitam de capacitações e 

aprimoramentos no saber científico acerca da SP, a fim de potencializar o processo de 
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introdução desse tema nos currículos dos cursos da área da saúde (KIRKMAN et al., 2015; 

MINUZZI et al., 2016). 

No cenário brasileiro isso se torna cada vez mais enfático em virtude do fator tempo, 

posto que de acordo com o processo de construção das DCNs, percebeu-se um espaço 

significativo entre a firmação dessas diretrizes e sua atualização para com a inserção da SP, 

outrossim, a classe IV "Aprimoramentos teóricos e práticos para o ensino da segurança do 

paciente" demonstra que os docentes da saúde tem buscado minimizar essa deficiência por 

compreenderem a relevância de otimizar seu conhecimento acerca da SP e como implementá-

la no seguimento didático-pedagógico (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014a). 

Em relação à carga horária de trabalho dos docentes, notou-se que a maioria é DE, de 

modo a ratificar as informações do Censo da Educação Superior, o qual registra um total de 

199.290 docentes em tempo integral no ensino superior do Brasil (BRASIL, 2016a). 

Tal achado pode ser considerado benéfico para o ensino da SP, pois entende-se que os 

docentes dedicam a maior parte do seu trabalho no planejamento de aulas, projetos de 

extensão e/ou pesquisa e metodologias educacionais, por conseguinte, corrobora ainda com os 

achados da classe V "Vivências com a segurança do paciente no ensino e na pesquisa" ao 

reconhecerem a importância da SP como temática imprescindível nos cursos da saúde e 

incluí-la na sua programação laboral e cooperar na formação de profissionais da saúde 

capazes de promover um cuidado seguro (HALL, ZIERLER, 2015; KIRKMAN et al., 2015; 

WHO, 2011). 

 Quanto ao fato de possuírem outro vínculo empregatício e atuarem nos serviços de 

saúde conforme a área acadêmica, percebeu-se um quantitativo significativo para esse 

aspecto, o que afirma os resultados de Souto et al (2016) e Souza et al (2015), segundo esses 

autores, a elevada carga horária de trabalho quer no contexto educacional e/ou assistencial 

podem indicar uma alta probabilidade de ocasionar o absenteísmo e problemas de saúde, e, 

consequentemente, interferir negativamente no rendimento laboral e no aprendizado fornecido 

ao aluno. 

 Por outro lado, Treviso e Costa (2017) afirmam que 65% dos participantes da sua 

pesquisa são docentes com atuação prática nos serviços de saúde há mais de 20 anos e, 

geralmente, são profissionais que possuem melhor desempenho em transmitir conhecimentos 

abstratos de maneira simples, como a comunicação e o comportamento ético. O presente 

estudo, por sua vez, apresentou uma dominância de 21 a 30 anos de atuação em atividades 

assistenciais dos docentes da área da saúde. 
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 Diante do exposto, sugere-se que a vivência, o contato mais direto e o exercício 

profissional nos serviços de saúde são fatores que propiciam maior subsídio para o docente no 

processo didático-pedagógico que envolve a SP, pois configura-se em um conteúdo 

predominantemente subjetivo, o qual aborda conceitos e princípios que se tornam mais 

compreensíveis e palpáveis quando colocados em prática (KIRKMAN et al., 2015; 

RAHMAN; JARRAR; DON, 2015; WEGNER et al., 2016; WHO, 2011). 

 Todavia, a experiência no contexto assistencial não garante ao docente transmitir o 

conhecimento sobre a SP, se não houver um arcabouço teórico e metodológico bem 

estruturado, é necessário ainda que o docente possa nortear e estimular o aluno a ser um 

agente ativo na sua busca pelo aprendizado, até porque a SP configura-se em um fenômeno 

complexo e precisa ser explanada em todas as suas contextualizações, segundo o princípio 

holográfico (HALL, ZIERLER, 2015; KIRKMAN et al., 2015; MORIN, 2006; TREVISO, 

COSTA, 2017; WHO, 2011). 

Ademais, de acordo com os discursos presentes na classe V, os docentes da saúde 

apontam as adaptações e algumas estratégias que podem fomentar a interlocução entre os 

contextos práticos e teóricos referentes à SP, contribuir na associação de metodologias 

tradicionais e ativas, por conseguinte, minimizar alguns dos desafios encontrados no principio 

dialógico da Teoria da complexidade para com o ensino da SP (MORIN, 2006).  

 Destarte, percebe-se a importância de se ter reuniões periódicas entre os docentes dos 

cursos da saúde, aqueles que permanecem em atividade prática e os que atuam 

exclusivamente na docência, para que possam de forma multidisciplinar, planejar quais os 

melhores métodos de ensino, as atividades educativas mais condizentes com a SP mediante as 

realidades vivenciadas e presentes nos serviços de saúde da localidade, as formas de 

avaliação, além das modificações de conteúdos pertinentes e que abarquem aspectos 

contextualizados e interdisciplinares (BARRETO et al., 2018; BOHOMOL, CUNHA, 2015; 

KIRKMAN et al., 2015; USHER et al., 2018; WHO, 2011). 

 Essas proposições corroboram com pelo menos dois princípios elencados por Morin 

(2006), o sistêmico ou organizacional e o dialógico. O primeiro transmite a ideia do que é 

completo e a relação de suas partes, logo, em virtude da SP ser uma temática transversal e que 

permeia as diversas áreas da saúde, para ser compreendida em sua totalidade deve haver 

interação entre todos os professores dos cursos da saúde (BOHOMOL, CUNHA, 2015; 

OLIVEIRA et al., 2017).  

Já o segundo, o dialógico, incentiva a união de fenômenos opostos para conceber um 

complexo. Nesse caso, compreende-se que para lecionar a SP, tanto os docentes atuantes nos 
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serviços de saúde quanto os que não exercem atividades acadêmicas precisam trabalhar em 

conjunto para a potencialização da SP no processo ensino-aprendizagem (KIRKMAN et al., 

2015; ROSA et al., 2015; WHO, 2011). 

 No que concerne ao nível acadêmico em que os docentes da saúde ministram as aulas, 

a graduação sobressaiu-se em razão de ser uma das condições mínimas para a participação na 

pesquisa. Porém, evidencia-se que a pós-graduação (especialização, mestrado/doutorado 

acadêmico e/ou profissional) tem se tornado um ambiente de ensino, no qual os docentes têm 

a possibilidade de ampliar o compartilhamento das ciências da saúde, e talvez, incluam a SP 

(GONÇALVES, PIRES, 2015). 

 Esses achados vão ao encontro das falas dos participantes na classe III "Dificuldades 

para implementação da segurança do paciente no processo formativo" e na classe IV 

"Aprimoramentos teóricos e práticos para o ensino da segurança do paciente", nas quais os 

docentes expõem a relevância de promover articulações entre todos os níveis de formação 

profissional na premissa de solidificar a implementação da SP e otimizar a qualidade dos 

cuidados prestados nos serviços de saúde. 

 A respeito dos tipos de aulas, a teórica é a mais utilizada entre os docentes da saúde. 

Essa averiguação está em conformidade com o exposto por Freitas et al (2016), pois apontam 

que embora comum aos cursos da saúde, quando empregam-se metodologias ativas e que 

despertam o interesse do educando, obtêm-se resultados satisfatórios na aprendizagem. Essa 

constatação coaduna com os discursos da classe II "Ações para a inclusão da segurança do 

paciente na formação acadêmica" uma vez que os docentes complementam a abordagem 

tradicional por empregar estratégias educacionais mais condizentes com um determinado 

conteúdo abordado sobre a SP. 

 Nessa perspectiva, tanto o Guia Curricular Multiprofissional da Segurança do Paciente 

quanto as novas DCNs dos cursos de medicina, saúde coletiva e farmácia, orientam e 

estimulam a associação de aulas teóricas com métodos de ensino que potencializem a 

apreensão de conhecimento referente à SP (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2017a; BRASIL, 

2017b; WHO, 2011). 

 Mediante as entrevistas realizadas, percebeu-se que mais da metade dos docentes da 

saúde não apresentaram algum tipo de vivência com a SP, seja no ensino, na pesquisa e/ou na 

assistência, logo, sugere-se que a temática ainda é incipiente para esses profissionais, por 

desconhecimento ou até mesmo por falta de interesse (BOHOMOL, CUNHA, 2015; LEE, 

JANG, PARK, 2016). 
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 Isto posto, observa-se uma das primeiras fragilidades repercutidas no ensino da SP, 

pois se os docentes não têm compreensão acerca de um determinado assunto, não são capazes 

de compartilhá-lo de forma efetiva, por conseguinte, os alunos manifestam deficiência quanto 

a competências que envolvem a SP e estão mais propensos a ocasionar erros nas atividades 

assistenciais (BOHOMOL, CUNHA, 2015; CAUDURO et al., 2017; LEE, JANG, PARK, 

2016; OLIVEIRA et al., 2017). 

 Dentre os desafios do ensino da SP segundo a Teoria da Complexidade, o principio da 

reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento ratifica essa deficiência, uma vez que 

se reafirma a baixa valorização da temática tanto por alunos quanto por docentes e a 

resistência de alguns docentes em trabalhar com a SP na sala de aula (BOHOMOL, CUNHA, 

2015; MORIN, 2006). 

Assim, Bohomol, Freitas e Cunha (2016), Cauduro et al (2017) e Oliveira et al (2017) 

expressam ser urgente a ampliação e/ou discussão do tema referente à SP nos cursos da saúde, 

no intuito de propiciar uma homogeneidade no processo ensino-aprendizagem, a solidificação 

desse conteúdo nos programas curriculares, e a formação de profissionais capacitados a 

desenvolver ações seguras e de qualidade. 

 Segundo as elucidações dos docentes acerca do significado da SP, notou-se uma 

aproximação com o conceito apresentado pela OMS (2009), em virtude de sinalizarem de 

modo geral, a redução/prevenção de riscos ou danos durante a conduta prestada ao paciente.  

 Dessa maneira, entende-se que há docentes conscientes da relevância da SP nos 

serviços de saúde como uma medida de promover um atendimento de qualidade e que gere 

resultados positivos ao principal indivíduo nesse seguimento, o paciente (DOYLE et al., 

2015; KIRKMAN et al., 2015; USHER et al., 2018). 

 Constatou-se ainda que os participantes da pesquisa reconhecem a SP como um 

conjunto de ações partilhadas por diversos profissionais, ou seja, o cuidado seguro depende de 

uma rede de atividades exercidas por múltiplos indivíduos simultaneamente e que se não 

estiverem bem articuladas podem causar prejuízos no ambiente de trabalho.  

Tal colocação vai ao encontro do princípio recursivo estabelecido por Morin (2006), o 

qual retrata a relação de causas e efeitos, na qual o elemento A associado ao B pode gerar o C, 

que por sua vez atrelado a outro gera um novo e da teoria do queijo suíço proposto por 

Reason (2000), na qual se explicita que se as falhas na assistência estiverem alinhadas podem 

gerar danos ao paciente, logo, necessita-se de barreiras que impeçam a ocorrência desses 

possíveis incidentes, em sua maioria evitáveis.  
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Não obstante, quando se compreende o real significado de trabalho em equipe e de 

modo multiprofissional, os desafios apresentados no principio recursivo – aprendizagem sem 

erros e o medo da punição – configuram-se em subsídios para elaborar estratégias que 

potencializem a importância de uma cultura justa em detrimento da punitiva (AVELING, 

KAYONGA, DIXON-WOODS, 2015; MORIN, 2000; MORIN, 2006; WEGNER et al., 

2016).  

 Ademais, os docentes da saúde reafirmam que a SP é uma temática que envolve não 

apenas a teoria ou tão somente a prática, mas ambas devem caminhar juntas, originar a práxis 

e produzir atividades mais completas. Uma das recomendações do Guia Curricular 

Multiprofissional da Segurança do Paciente é a associação de conteúdos teóricos acerca da SP 

com atividades práticas, quer em laboratórios de habilidades clínicas ou nos serviços de 

saúde, a fim de fomentar a apreensão do assunto (WHO, 2011). 

 Vale salientar que na classe I "Percepções sobre a segurança do paciente" também foi 

comprovado a ausência de conhecimento por parte de alguns docentes para com a SP, e como 

discutido anteriormente, essa lacuna nas instituições formativas de saúde interfere diretamente 

no rendimento do aluno e vai de encontro às recomendações das DCNs para os cursos da 

saúde, as quais propõem a construção de profissionais habilitados a identificar e solucionar 

problemáticas existentes no SUS (COSTA et al., 2018; BRASIL, 2008). 

 As percepções dos docentes da saúde sobre iniciativas que podem ser tomadas a fim 

de impulsionar a introdução da SP nos currículos dos cursos da saúde contemplam 

primordialmente a participação ativa da universidade, no que se refere a modular e articular a 

temática da SP entre as disciplinas generalistas e as específicas de cada curso, além de 

incentivar os docentes a priorizarem esse assunto em sala de aula. 

 Nesse panorama de colaboração em conjunto de universidade e corpo docente, 

Bohomol, Freitas e Cunha (2016) manifestam ser fundamental o vínculo cooperativo e a 

comunicação efetiva entre ambos, pois facilita as discussões de medidas que podem ser 

tomadas para atender as necessidades levantadas. 

 Todavia, as universidades ainda sustentam práticas de ensino tradicionalistas, de modo 

a provocar contradições quanto aos discursos sobre o que é fundamental na melhoria dos 

serviços de saúde para com o que de fato é realizado (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 

2016; BRASIL, 2014b).  

Tal assertiva implica na construção de currículos condizentes com as demandas 

sociais, os temas contemporâneos e as transformações educacionais, consequentemente, como 

responsáveis por aplicar os conteúdos programáticos previamente elaborados, os docentes são 
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indivíduos fundamentais na estruturação desse material (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 

2016; CAUDURO et al., 2017; LEE, JANG, PARK, 2016; TREVISO, COSTA, 2017) 

Por conseguinte, o PNSP e o guia reforçam a importância da inserção da SP nos cursos 

da saúde de maneira articulada entre os envolvidos nesse processo, com o objetivo de 

beneficiar docentes, estudantes, gestores, pacientes e os profissionais atuantes nos serviços de 

saúde (BRASIL, 2016b; WHO, 2011). 

Embora não esteja voltado para áreas mais abrangentes – anatomia, fisiologia, 

microbiologia, histologia, embriologia, parasitologia, antropologia, sociologia, dentre outras – 

o cenário direcionado para o ensino da SP de maneira transversal, nos cursos da saúde, tem 

sido desenvolvido e aprimorado em algumas instituições de ensino superior, tanto 

internacionais quanto nacionais (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; DOYLE et al., 

2015; LEE, JANG, PARK, 2016; USHER et al., 2018). 

Nesse sentido, alguns docentes da saúde afirmam incluir temas que envolvem a SP 

durante as aulas ministradas, como é o caso do protocolo de cirurgia segura, conciliação 

medicamentosa e higienização das mãos.  

Também, há iniciativas de docentes dos cursos de enfermagem, medicina e saúde 

coletiva que há quatro anos oferecem um componente curricular denominado Tópicos em 

Segurança do Paciente a todos os cursos da saúde e abrangem assuntos exclusivos e 

centralizados na SP, que incluem aspectos conceituais, epidemiológicos, modelos de análise e 

gerenciamento de riscos e políticas em SP. 

Segundo os resultados das pesquisas de Cauduro et al (2017), Silva et al (2018), 

Thomas et al (2015) e Usher et al (2018), quando se incorpora a SP de modo transversal a 

aprendizagem dos alunos torna-se mais prazerosa, dinâmica e sedimentada, pois apresentam 

situações/problemáticas próximas da realidade, as quais envolvem a equipe multiprofissional 

e cada um pode indicar maneiras de otimizar o cuidado. 

Contudo, é importante ressaltar que a interdisciplinaridade não significa a composição 

de um espaço educacional constituído por diferentes docentes de formações distintas, 

configura-se na verdade em um ambiente de aprendizagem em contínua transformação, na 

tentativa de englobar as necessidades de todos os envolvidos e, com profissionais engajados, 

abertos a novas experiências, propensos a compartilhar o conhecimento de sua expertise com 

os demais (BARRETO et al., 2018; FARIAS, SANTOS, 2015; HALL, ZIERLER, 2015; 

TREVISO, COSTA, 2017; WHO, 2010). 

Assim, compreende-se que apesar de ser um processo lento, a introdução da SP como 

temática primordial nos cursos da saúde ganha espaço no contexto nacional, especialmente 
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após a atualização/elaboração de algumas DCNs – farmácia, medicina e saúde coletiva – que 

embora mínimas para a SP, indicam um passo inicial para sua solidificação no contexto 

formativo (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2017a; 

BRASIL, 2017b). 

 Em meio aos apontamentos realizados pelos docentes a respeito de entraves que 

possam dificultar a inserção da SP no ensino dos cursos da saúde, retoma-se ao envolvimento 

diminuto da universidade, debatido na classe II "Ações para a inclusão da segurança do 

paciente na formação acadêmica".  Entretanto, na classe III "Dificuldades para implementação 

da segurança do paciente no processo formativo", destaca-se essa problemática associada à 

ausência de incentivo e promoção de capacitações multiprofissionais, além da 

disponibilização de recursos materiais adequados para o desenvolvimento da educação em SP. 

 Isto posto, Hall e Zierler (2015) asseguram que a evolução de programas educacionais 

exige o apoio contínuo dos líderes institucionais em relação ao oferecimento de tempo para 

diálogos, investimentos em materiais/instrumentos indispensáveis e o aprimoramento de 

recursos humanos, do contrário, sem a liderança necessária, muitas vezes o progresso não é 

efetivado. 

Para que tais esforços sejam válidos, é pertinente que esses coordenadores consigam 

nortear e estimular a liderança nos próprios docentes, deixar claro quais os objetivos 

propostos e as medidas a serem tomadas a fim de inserir a SP no ensino em saúde, criar ou 

transformar a estruturação dos centros/ambientes educativos para adequar-se às necessidades 

e aos contextos da localidade, aplicar o processo de benchmarking como forma de aprimorar o 

que já tem sido realizado e planejar ações que possam impedir possíveis lacunas (FREITAS et 

al, 2016; HALL, ZIERLER, 2015; OLIVEIRA et al., 2017). 

 Não obstante, os docentes também visualizam ações existentes na universidade que 

podem minimizar esses obstáculos, pois o estreitamento das relações entre os programas de 

graduação e pós-graduação tem contribuído para o progresso da SP no ensino dos cursos da 

saúde. 

Oliveira et al (2017) certificam que o conhecimento de residentes multiprofissionais 

acerca da SP é limiar e interfere diretamente no cuidado prestado aos pacientes, por isso, 

sugerem o fortalecimento desse assunto no processo formativo e o seu aprimoramento nos 

programas de especialização profissional. Enquanto isso, Doyle et al (2015) salientam a 

importância de haver parcerias entre os projetos de pesquisa e o ensino da SP nos cursos de 

graduação e pós-graduação no intuito de compartilhar o conhecimento de diferentes 

perspectivas e, por conseguinte, fomentar a práxis dessa temática. 
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Tais proposições coadunam-se comas orientações presentes nas DCNs, as quais 

suscitam a seriedade de políticas pedagógicas articuladas entre os diferentes níveis de ensino 

para potencializar a qualidade dos serviços de saúde, assim como, as recomendações da OMS 

em ampliar as parcerias organizacionais a fim de favorecer a disseminação da SP como 

conteúdo fundamental nos contextos educacionais e assistenciais (BRASIL, 2008; WHO, 

2011). 

 No que diz respeito às providências a serem tomadas pelos docentes da saúde no 

escopo de otimizar e/ou passar a entender o que realmente significa a SP, observou-se em 

seus discursos o interesse em participar de oficinas que abordem esse assunto. Outrossim, 

indicam a carência de eventos regionais, quer promovidos pela universidade ou não, que 

contemplem a SP de modo multidisciplinar. 

 Diante disso, denota-se que a busca ativa por atualização no entendimento da SP não 

envolve apenas o aporte teórico e conceitual, mas também inclui apreender metodologias de 

ensino que possam facilitar o processo didático-pedagógico e atender as atuais demandas 

educacionais, no que se refere ao perfil do estudante contemporâneo e os diversos estilos de 

aprendizagem (FREITAS et al., 2016; USHER et al., 2018; WHO, 2011; YOSHIKAWA et 

al., 2013). 

 Por isso, tanto o guia quanto outras pesquisas apontam a utilização de simulações, 

estudos de caso e PBL como alternativas de métodos educativos que auxiliam o ensino da SP, 

pois conseguem abranger diversos aspectos voltados para a temática, a saber: comunicação, 

trabalho em equipe, princípios éticos, gerenciamento de riscos e soluções, planejamento, 

comportamento e postura profissional, dentre outros (KIRKMAN et al., 2015; THOMAS et 

al., 2015; USHER et al., 2018; WHO, 2011). 

 Logo, percebe-se que esse esforço individual ou coletivo dos docentes para com a SP 

corrobora com o princípio da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento, pois 

em decorrência das transformações mundiais, especialmente após o advindo da internet e das 

redes sociais, o entendimento da SP e a forma de ensiná-la tem perpassado por mudanças 

significativas, cabe então aos docentes manter-se qualificados para atender essas transições 

(MORIN, 2006; WEGNER et al., 2016). 

 Por outro lado, ainda sobre as maneiras de como se manter esclarecido em relação à 

SP, é interessante destacar que apesar de a reconhecerem como uma temática transversal e 

que deveria estar presente desde o início da formação dos estudantes dos cursos da saúde de 

maneira articulada, constata-se um pensamento segregado por parte de alguns docentes, em 

vista de direcionarem qualificações conforme cada área de conhecimento da saúde. 
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 Para esse obstáculo, Bohomol, Freitas e Cunha (2016) garantem que o processo de 

mutação requer tempo, em virtude de muitos docentes preservarem o paradigma positivista, 

predominantemente organizado em hierarquias, e que não é preciso envolvimento entre os 

múltiplos perfis profissionais da saúde em momentos de capacitações relativas à SP. 

Os relatos dos docentes acerca de suas experiências com a SP no ensino e na pesquisa 

aproximam-se das ações que ajudam na implementação da SP nos cursos da saúde expostas 

na classe II "Ações para a inclusão da segurança do paciente na formação acadêmica" e na 

classe IV "Aprimoramentos teóricos e práticos para o ensino da segurança do paciente", em 

razão de pontuarem a contribuição da inserção da SP em disciplinas que abordam outros 

conteúdos, a interdisciplinaridade e a participação de congressos e conferências sobre a SP. 

Tais vivências contribuem significativamente no aperfeiçoamento do conhecimento e 

no desenvolvimento de trabalhos sobre a SP que possam abarcar alunos de diferentes 

períodos, gestores e demais profissionais dos serviços de saúde, docentes de múltiplos cursos 

e distintos níveis de graduação, além de líderes de organizações mundiais (BOHOMOL, 

FREITAS, CUNHA, 2016; MINUZZI et al., 2016). 

A partir desses projetos denota-se a relevância em amplificar as parcerias não apenas 

com outras instituições locais de ensino e/ou saúde, mas também estreitar laços com 

corporações internacionais, pois por se tratar de uma temática global, entende-se que a SP 

permeia por fortalezas e fragilidades similares nos diferentes cenários do mundo (BARRETO 

et al., 2018; BRASIL, 2016b; GONÇALVES et al., 2015; WHO, 2011). 

Dessa forma, o compartilhamento de aspectos teóricos e práticos auxiliam na 

promoção de medidas que otimizam a introdução da SP no seguimento formativo e melhoram 

as atividades assistenciais, para isso, é imprescindível um feedback dos resultados/produtos 

gerados para todos os envolvidos no processo de investigação (BARRETO et al., 2018; 

GONÇALVES et al., 2015; HALL, ZIERLER, 2015; USHER et al., 2018; WHO, 2011). 

 A exemplo disso, Doyle et al (2015) sugerem que os alunos de medicina de uma 

universidade canadense devem ter uma ampliação da SP em ambientes de aprendizagem 

clínica, especialmente no último ano da graduação, pois é o período que possuem maior carga 

horária prática, enquanto Lee, Jang e Park (2016), implicam na modificação da estrutura 

curricular do curso de enfermagem na Coréia do Sul no intuito de fortalecer o cuidado seguro. 

A nível nacional, Oliveira et al (2017) indicam ser proveitoso a introdução da SP ao 

longo de toda a formação, uma vez que observaram um conhecimento incipiente de residentes 

multiprofissionais, que, consequentemente, interferiam diretamente nas atividades desses; já 

Silva et al (2018) mostram que apesar das práticas de prevenção e controle de infecção 
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estarem presentes nas disciplinas nos cursos da saúde, a abordagem da SP nessa perspectiva é 

desarticulada, superficial e não contempla questões voltadas para a cultura de segurança, 

comunicação e trabalho em equipe. 

No que se refere à análise de similitude, é possível constatar a compreensão dos 

docentes acerca da magnitude que a SP apresenta no contexto formativo, em virtude de gerar 

profissionais habilitados a desenvolver atividades seguras e que otimizem a qualidade dos 

serviços de saúde em consonância com os princípios do SUS e das DCNs. 

Entretanto, é preciso o fortalecimento e a articulação de projetos de pesquisa/ensino 

com os serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, no intuito de propiciar um 

conhecimento sólido e homogêneo. 

Vale salientar, que embora seja uma realidade local, os resultados dessa pesquisa é 

reflexo de muitos outros contextos nacionais e/ou internacionais, logo, propicia um melhor 

direcionamento de como e em quais aspectos precisam ser trabalhados no intuito de fortalecer 

a magnitude da SP nos centros educacionais. 

Dentre os aspectos que podem ter limitado a pesquisa destaca-se o fato de ter 

trabalhado com amostra de participantes em detrimento do universo populacional existente no 

CCS, pois do contrário, seria possível ter um quantitativo maior de respostas, 

consequentemente, mais variações de percepções e vivências que poderiam acrescentar os 

achados desse estudo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Conforme os resultados apresentados, os docentes da saúde apresentam percepções e 

vivências significativas a respeito da SP, compreendem a importância dessa temática ser 

inserida no processo formativo dos futuros profissionais da saúde, reconhecem que há 

algumas fragilidades nesse percurso e são necessárias ações articuladas para delimitar 

fortalezas solidificadas e um melhor preparo pedagógico para lidar com as atuais 

transformações no ambiente educacional. 

 Os participantes desse estudo admitem ainda pelo menos dois aspectos primordiais 

para o crescimento da SP nos cursos da saúde: o primeiro se refere ao fato de ser trabalhada 

como uma temática transversal em todo o seguimento formativo, de maneira a abarcar 

disciplinas básicas e específicas, além do contexto multiprofissional; enquanto que o segundo 

trata-se da ampliação de parcerias entre serviços de saúde e organizações de ensino/pesquisa 

nacionais e internacionais no intuito de compartilhar conhecimentos e experiências 

pertinentes para a potencialização da SP. 

 A incorporação da SP na estrutura curricular deve ser comum a todos os cursos da 

saúde, a fim de desenvolver uma aprendizagem significativa, assim como as metodologias de 

ensino devem estar em conformidade com o conteúdo abordado, no intuito de otimizar o 

processo didático-pedagógico e atender os múltiplos perfis de aprendizagem. 

 Contudo, os docentes concordam que para alcançar tais resultados, é essencial a busca 

ativa por atualizações quanto ao conhecimento sobre a SP e das técnicas educacionais mais 

apropriadas na construção de um ambiente dinâmico e prazeroso. 

 Para isso, o Guia Curricular Multiprofissional da Segurança do Paciente contribui no 

alcance de resultados positivos, pois contém sugestões de conteúdos relacionados à SP, 

métodos educacionais condizentes com o assunto, formas de avaliação e maneiras de 

introduzir essa temática nos currículos conforme o contexto das organizações de ensino e dos 

serviços de saúde locais. 

 Ademais, realça-se a Teoria da Complexidade, proposta por Morin, por auxiliar na 

compreensão da SP de forma multifacetada e quais aspectos configuram-se em obstáculos e 

alicerçares na incorporação desse tema nos cursos da saúde, por conseguinte, facilitou a 

interpretação das elucidações apresentadas pelos participantes desse estudo. 
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Logo, mediante as vivências apresentadas, notou-se que os professores dispõem de 

experiências voltadas para sua expertise acadêmica, seja no ensino, pesquisa ou assistência. 

Por outro lado, têm ocorrido iniciativas de colaborações entre educadores de diferentes áreas 

da saúde com o objetivo de fomentar a SP nos cursos da saúde. 

 Assim, inferiu-se que os docentes da área da saúde precisam aprofundar e expandir seu 

arcabouço teórico acerca da SP ao participar de eventos e discussões que destaquem esse 

assunto, no escopo de ampliar o compartilhamento e evolução do conhecimento para com os 

estudantes e, por conseguinte, contribuir na formação de profissionais qualificados e 

habilitados em identificar, prevenir e evitar situações que possam colocar o paciente em risco 

e promover um cuidado seguro. 

 Não obstante, torna-se substancial que esses indivíduos tomem a iniciativa, junto à 

universidade, em desenvolver medidas para sanar os obstáculos existentes no seguimento de 

introdução da SP no ensino dos cursos da saúde, bem como sua importância para a qualidade 

dos serviços prestados nos múltiplos níveis de complexidade do SUS. 

 Como contribuições do presente trabalho, obteve-se a formulação de um feedback para 

a gestão e os departamentos dos cursos da saúde acerca do preparo dos docentes quanto à SP e 

como esse conteúdo tem sido desenvolvido no processo formativo da instituição de estudo.  
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – PARACER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA “PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE DOCENTES DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SOBRE O ENSINO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE” 

 

1. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

1.1 Idade (anos e meses): 

_________________________________________________________________________ 

1.2 Sexo:   

1(    ) Masculino 2(    ) Feminino 

1.3 Tempo de conclusão do curso (anos e meses): 

_________________________________________________________________________ 

1.4 Trabalha na prática assistencial à saúde? 

1(    ) Sim 2(    ) Não 

1.5 Há quanto tempo atua na prática assistencial à saúde (anos e meses):(Em caso 

negativo, responder: Não se aplica) 

_________________________________________________________________________ 

1.6 Tempo de atuação na docência (anos e meses): 

_________________________________________________________________________ 

1.7 Carga horária de trabalho na docência: 

1(    ) 20h 2(    ) 40h 3(    ) DE (dedicação exclusiva) 

1.8 Departamento(s) e curso(s) do CCS que atua: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.9 Níveis acadêmicos que trabalha na UFRN (marcar mais de uma opção se for o caso): 

1( )Técnico 2(  )Graduação 3( )Especialização 4(  )Mestrado 5(  )Doutorado 
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1.10 Tipos de aula que ministra (marcar mais de uma opção se for o caso): 

1(    ) Teórica   2(    ) Prática em laboratório   3(    ) Prática em serviços de saúde   

 

2. VIVÊNCIAS 

2.1 Enquanto docente, já teve ou tem experiência com a temática da Segurança do Paciente 

(SP)?  

1(    ) Sim 2(    ) Não 

2.1.1 Em caso afirmativo da pergunta anterior, descreva quanto à: (Em caso negativo, 

responder: Não se aplica) 

 Quando e como começou a trabalhar com o tema da SP; 

 Leciona alguma disciplina que enfoque a SP; 

 Compartilha a disciplina com outros professores ou não, em caso positivo, como 

ocorre essa divisão, os demais professores são ou não do mesmo departamento/área da 

saúde. 

 

2.2 No que se refere à disciplina mencionada anteriormente descreva quanto à: (Em caso 

negativo, responder: Não se aplica) 

 Nome e tipo (obrigatória ou optativa) da disciplina; 

 Há quanto tempo leciona a disciplina (semestres); 

 Em que nível acadêmico na UFRN (técnico, graduação, especialização, mestrado, 

doutorado); 

 Quais conteúdos são abordados nessa disciplina sobre a SP; 

 Qual(is) metodologia(s)são utilizadas no ensino dessa; 

 Qual(is) forma(s) de avaliação são utilizadas na disciplina. 

 

2.3 Como docente, desenvolveu ou desenvolve algum projeto com foco na SP? 

1(    ) Sim 2(    ) Não 

2.3.1 Em caso afirmativo da pergunta anterior, descreva quanto à: (Em caso negativo, 

responder: Não se aplica) 

 Tipo do projeto (monitoria, pesquisa ou extensão); 

 Tema e objetivo; 

 Local e duração do desenvolvimento do projeto. 

 

2.4 Mediante o projeto citado descreva quanto à: (Em caso negativo, responder: Não se 

aplica) 

 Metodologia utilizada; 

 Sua forma de participação (coordenador, colaborador, voluntário); 

 Presença ou não de parceria institucional e/ou pessoa física; 

 Resultados obtidos (parciais ou totais). 

 

2.5 Enquanto docente, participou de eventos científicos que evidenciem a SP? 

1(    ) Sim 2(    ) Não 

2.5.1 Em caso afirmativo da pergunta anterior, descreva quanto à: (Em caso negativo, 

responder: Não se aplica) 

 Tipo do evento (congresso, simpósio, feira, conferência, curso); 

 Temática focal; 

 Nível (regional, nacional ou internacional), data e local do evento; 
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 Forma de participação (ouvinte, palestrante, organização); 

 Atividades desenvolvidas. 

 

3. PERCEPÇÕES 

 

3.1 Qual a sua compreensão acerca do papel da universidade no incentivo e preparo do 

docente para trabalhar temas referente à SP? Por quê? 

 
3.2 O que você compreende por SP? 
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APENDICE B – 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 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA “PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE DOCENTES DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SOBRE O ENSINO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Percepções e vivências de 

docentes do Centro de Ciências da Saúde sobre o ensino da Segurança do Paciente, que 

tem como pesquisadora responsável a Profª Drª Viviane Euzébia Pereira Santos e corresponde 

à dissertação do mestrando Manacés dos Santos Bezerril. 

Esta pesquisa objetiva identificar as percepções e vivências de docentes do Centro de 

Ciências da Saúde de uma universidade federal sobre o ensino da segurança do paciente. 

 A compreensão das percepções e vivências dos educadores mediante os conteúdos 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, somado ao fato 

da segurança do paciente ser uma temática atual e prioritária no meio acadêmico internacional 

justifica a relevância da construção desse estudo. 

Caso você decida participar, deverá responder um formulário online via Google 

Docscom questões de caracterização acerca de dados sociodemográficos e profissionais, além 

de questões abertas pertinentes às vivências e percepções sobre a temática da Segurança do 

Paciente. 

 
___________________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ____________________________(rubrica do 
Pesquisador) 

1/3 
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Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum 

procedimento clínico que possa lhe trazer perigo. Para preenchimento do formulário online os 

riscos envolvidos com sua participação são mínimos, além de destacar a possibilidade de 

constrangimento às questões formuladas, você tem o direito de se recusar a responder as 

perguntas que lhes causem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os 

pesquisadores se comprometem em minimizar esses riscos mediante a oferta de 

esclarecimentos adequados para prosseguimento da coleta dos dados. 

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

direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável e/ou sua equipe 

por meio do correio eletrônico, ou ainda, se for de sua preferência, agendar um encontro 

presencial em local e horário de sua disponibilidade. 

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

Viviane Euzébia Pereira Santos, telefone (84) 3215-3888. 

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

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum elemento que 

possa lhe identificar. Essas informações serão guardadas pela pesquisadora responsável por 

essa pesquisa em local seguro, por um período de 5 anos. 

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

pesquisador e reembolsado para você.Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi enviado por meio eletrônico, para que após a assinatura do 

mesmo, uma via possa ficar com você e a outra com a pesquisadora responsável ProfªDrª 

Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

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

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela  

 
___________________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)____________________________(rubrica do 

Pesquisador) 

2/3 
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trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Percepções e vivências de docentes do Centro de Ciências da Saúde sobre o 

ensino da Segurança do Paciente, e autorizo a divulgação das informações por mim 

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

identificar. 

 

 Natal, ____ de ______________ de 2018. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Percepções e vivências de docentes do 

Centro de Ciências da Saúde sobre o ensino da Segurança do Paciente, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

 
___________________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)____________________________(rubrica do 
Pesquisador) 

3/3 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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