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RESUMO 

A assistência segura à saúde converteu-se em um indicador de qualidade e destina-

se à prevenção dos eventos adversos, tais como: quedas, erros na administração de 

medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros cirúrgicos, infecções 

hospitalares, manuseio inadequado de dispositivos e equipamentos médico-

hospitalares. O ensino desta temática nos cursos de graduação é estimulado pelo 

guia curricular da Organização Mundial de Saúde e pelo Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, apesar de ainda ser incipiente nos currículos dos cursos 

médicos. No Curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), é oferecida como disciplina optativa, mas com pouca participação dos 

estudantes. A dissertação teve como objetivo analisar o impacto na prática hospitalar 

de graduandos de medicina em um Hospital Universitário, após intervenção de 

ensino sobre assistência segura. Estudo quase experimental, longitudinal, com 

abordagem quantitativa. A população foi composta por discentes do curso médico da 

UFRN, durante estágio curricular obrigatório, realizado no Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), no período de janeiro a junho de 2017. Um questionário 

estruturado com perguntas fechadas, utilizando a escala de Likert, foi aplicado aos 

estudantes no início e no final do estágio para avaliar seu conhecimento acerca de 

assistência segura. Também realizaram uma prescrição médica para um caso clínico 

predeterminado no início e no final do estágio, que foi avaliada através de 

indicadores de prescrição segura. Os alunos participaram de um curso ministrado 

por docentes e membros do Núcleo de Segurança do Paciente do HUOL.  

Participaram 94 estudantes, que iniciavam o internato no momento da intervenção. 

Quanto ao questionário inicial, notamos um conhecimento deficiente sobre 

segurança do paciente, onde somente 15% ou menos dos alunos estudaram 

políticas públicas ou afirmavam conhecer o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente. Após o curso, correu melhora significativa na resposta de vários itens. Na 

atividade da prescrição médica, ocorreu melhora na conformidade dos itens de 

prescrição médica, comparativamente entre os momentos das avaliações (antes e 

depois) nos alunos de medicina. O conhecimento sobre segurança do paciente é 

frágil nos estudantes do internato de medicina da UFRN e ocorreu melhora 

significativa com a participação no curso introdutório sobre segurança do paciente. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Ensino. Educação médica. 

  



 

 

ABSTRACT 

The secure assistance to health has converted into a quality indicator and is destined 

to the prevention of adverse events, such as: falls, drug administration errors, failures 

in the patient identification, surgical errors, hospital-acquired infections, improper 

handling of medical-hospital equipment and device. The teaching of this thematic in 

the graduation courses is stimulated by the world health organization curricular guide, 

and by the national program of patient safety, despite it is still incipient in the medical 

courses curricula. In the Medicine Course of the Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN), it is offered as an optional discipline, but with low participation of 

students. This dissertation aimed to analyze the impact in the hospital practice of 

medicine students in a University Hospital, after the intervention of teaching about 

safe assistance. This is a quasi-experimental, longitudinal and qualitative study. The 

population was composed by medical course students of the UFRN, during the 

mandatory internship, realized in the Onofre Lopes University Hospital (HUOL), from 

january to june 2017. A structured questionnaire with closed questions, using the 

Likert scale, was applied to students at the beginning and end of the stage in order to 

evaluate their knowledge about safe assistance. They also realized a medical 

prescription to a predetermined clinical case at the beginning and end of the stage, 

which was evaluated through indicators of safe prescription. The students 

participated in a course ministered by teachers and members of the Patient Safety 

Nucleus from the HUOL. The participants were 94 students who initiated the 

internship at the time of the intervention. In the initial questionnaire, we noted a 

deficient knowledge about patient safety, in which only 15% or less of the participants 

have studied about public policies or affirmed to know the National Program of 

Patient Safety. After the course, there was a significant improvement in the response 

to several items. In the medical prescription activity, there was an improvement in the 

conformity of medical prescription items, if it compares the moments before and after 

the evaluation of medicine students. The knowledge about patient safety is fragile in 

the internship students from the UFRN, and there was a significant improvement with 

the participation in the introductory course about patient safety. 

Keywords: Patient Safety. Teaching. Medical education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A assistência segura à saúde converteu-se em um indicador de qualidade e 

destina-se à prevenção dos eventos adversos, tais como: quedas, erros na 

administração de medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros 

cirúrgicos, infecções hospitalares, manuseio inadequado de dispositivos e 

equipamentos médico-hospitalares 1. Garantir uma assistência segura é a única 

maneira que temos de evitar mortes desnecessárias.  

O Harvard Medical Practice Study (HMPS) foi o estudo que estabeleceu o 

padrão pelo qual os eventos adversos são medidos, atribuindo conceitos para 

discussões de políticas sobre segurança do paciente mundialmente. O HMPS 

mensurou somente lesão incapacitante, isto é, aquela que prolonga a permanência 

hospitalar ou resulta em incapacidade na alta, incluindo morte. Essa pesquisa 

revisou 30 mil prontuários de pacientes que foram de alta de hospitais do estado de 

Nova York, em 1984. Encontrou eventos adversos em 3,7% dos casos, sendo que 

13,6% desses eventos levaram o paciente ao óbito 2.  

Apesar da importância de suas descobertas, o estudo HMPS somente se 

tornou mais conhecido com o lançamento do relatório do Institute of Medicine (IOM), 

que teve como título “Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais 

seguro” (To err is Human: building a safer health system) no ano de 1999. Os 

autores deste relatório desenvolveram estimativas populacionais chegando ao 

provável número de americanos que morrem em hospitais, resultando de eventos 

adversos evitáveis, baseados em extrapolações do HMPS e de outro estudo 

conhecido como Utah-Colorado. Esse relatório revelou que entre 44.000 a 98.000 

pessoas morriam nos hospitais, decorrentes de eventos adversos, a cada ano, 

naquele país. São milhares de mortes e sequelas irreversíveis, sendo identificada 

como a oitava causa de óbito nos EUA, ultrapassando mortes decorrentes de 

acidentes automobilísticos, de câncer de mama e AIDS 3. Antes da publicação do 

relatório do IOM, a segurança do paciente era uma questão oculta nos serviços de 

saúde americanos, mas, seguindo sua publicação, o tema da segurança do paciente 

tornou-se um ponto focal para a reforma de saúde. Após essa divulgação, o tema 

ganhou destaque e, diante da realidade apresentada, as organizações internacionais 

e governos do mundo todo se uniram para a prevenção e a eliminação de falhas no 

cuidado à saúde. 

De acordo com o IOM, segurança é a ausência de lesão acidental e não a 

ausência de erros. Devido a isso, especialistas acreditam que é mais viável e 
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produtivo focar sobre o número de lesões, não sobre os erros. Mesmo com essa 

abordagem, nos EUA, a estimativa anual do número de eventos adversos evitáveis 

varia de 1,3 milhões a 15 milhões.  

A segurança do paciente tem estreita relação com a melhoria da qualidade. 

Para reduzir os incidentes e eventos adversos relacionados ao cuidado, é preciso 

melhorar a qualidade da assistência globalmente, ao mesmo tempo em que se atua 

em áreas consideradas críticas. Não há como melhorar a qualidade dos processos 

que geram tais eventos, sem analisá-los e redesenhá-los 4. 

A assistência segura ganhou maiores proporções a partir da década de 1990, 

diante dos crescentes processos judiciais e pedidos de indenização divulgados pela 

mídia em decorrência dos eventos adversos 5. Tais eventos se relacionam ao 

processo de cuidar e podem resultar de falhas humanas, de deficiências no sistema 

e da organização hospitalar. Os profissionais neles envolvidos associam falhas em 

suas atividades à vergonha, punição e perda de prestígio 6. 

No tocante aos profissionais, o IOM sugere que os profissionais de saúde não 

são devidamente formados para prestar assistência de boa qualidade e segurança 

para os pacientes. Assegura que a educação em saúde precisa de reestruturação e 

os profissionais devem ser formados com vistas à interdisciplinaridade, com foco no 

cuidado centrado no paciente, com ênfase na prática baseada em evidências, 

abordagens de melhorias de qualidade e informática 7. 

Devido a essa realidade, em 2011, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

lançou um guia relacionado à organização dos currículos em relação à segurança do 

paciente, com enfoque multiprofissional, para auxiliar na construção de uma 

educação efetiva em segurança do paciente por instituições de saúde acadêmicas. 

Esse guia fornece estruturas educacionais e apresenta uma variedade de conceitos 

e métodos para o ensino e avaliação em segurança do paciente nas áreas de 

odontologia, medicina, obstetrícia, enfermagem e farmácia 8. 

A formação dos profissionais de saúde não tem acompanhado o ritmo 

acelerado dos diversos desafios do setor e nem as exigências de mudança da força 

de trabalho. Para que eles ofereçam cuidados centrados no paciente, é 

extremamente necessário que recebam uma formação inovadora. Para tanto, 

precisam de um currículo baseado em competência e que tenha uma perspectiva 

multiprofissional, além de uma abordagem de sistemas e de um alcance global 9. 

Nessa perspectiva, a formação dos profissionais de saúde reforça a 

necessidade do desenvolvimento de um trabalho no qual a assistência segura seja 

potencializada para que os eventos adversos sejam minimizados, quer dizer, que a 
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prática possa ser desenvolvida com base no cuidado, na atenção, na 

responsabilidade e no conhecimento. A construção do conhecimento dos estudantes 

sobre segurança do paciente precisa ocorrer durante toda a sua formação e 

treinamento. A aquisição de habilidades e atitudes acerca do assunto deve ter início 

assim que o aluno ingressar em um hospital, clínica ou serviço de saúde 9. 

No Brasil, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

vêm elaborando diversas estratégias – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

Rede Nacional de Investigação de Surtos e Eventos Adversos em Saúde; Projeto 

Hospitais Sentinelas; Programa Nacional de Segurança do Paciente – com o objetivo 

de estimular a qualidade e prestação segura da assistência à saúde, através da 

capacitação profissional para, em linhas gerais, intervirem nos surtos, eventos 

adversos e na notificação de eventos relacionados à farmacovigilância, 

hemovigilância e tecnovigilância 10. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 11, do Ministério da 

Saúde, instituído através da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, tem como um de 

seus objetivos específicos “[...] fomentar a inclusão do tema segurança do paciente 

no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde[...], a partir da 

[...] articulação, com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de 

Educação, para a inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos 

de formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação [...] 11. 

Busca-se instituir a segurança nas organizações de saúde como um processo 

cultural, promovendo maior consciência dos profissionais quanto à cultura de 

segurança, compromisso ético no gerenciamento de risco com consequente 

aquisição de segurança para si e para a clientela atendida, suprindo a lacuna 

existente no aspecto da segurança do paciente 12. 

Essa lacuna pode ser constatada no processo assistencial, em que merece 

destaque a ocorrência crescente de eventos adversos (EAs), ou seja, de danos não 

intencionais que resultam em incapacidade temporária ou permanente e/ou 

prolongamento do tempo de permanência na instituição ou morte, como 

consequência de um cuidado de saúde prestado 13. 

A partir de 2013, o HUOL, após a criação do Núcleo de Segurança do 

Paciente, iniciou a implantação dos protocolos de Segurança do Paciente do MS. 

Desde então vem realizando capacitações e atividades lúdicas de conscientização e 

alerta sobre o assunto. Nesses três anos conseguiu implantar todos os protocolos de 

segurança do MS e criou seus próprios protocolos institucionais de segurança. 
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Em 2017 o HUOL foi selecionado e implantou o Projeto Paciente Seguro– 

Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), do Ministério 

da Saúde. O mesmo teve como finalidade proporcionar a qualificação do cuidado em 

estabelecimentos de saúde, com o desenvolvimento de ferramentas de gestão, 

educação e práticas compartilhadas voltadas à segurança do paciente. 

Assim, o tema assistência segura tem se constituído em desafio às 

instituições de ensino na procura por cenários de atendimento à saúde, na busca de 

um novo marco conceitual para a prática e ensino dos futuros profissionais 14. 

Um passo muito importante nesse processo é ensinar aos alunos da área de 

saúde o conceito de segurança na prática colaborativa dos cuidados em saúde e sua 

implementação no seu futuro profissional. Uma prática verdadeiramente colaborativa 

exige excelência na comunicação, transferência precisa de tarefas e de resultados, 

além de funções e responsabilidades claramente definidas. Os riscos inerentes à 

medicina moderna tornam necessário que os profissionais de saúde sejam capazes 

de adotar uma abordagem proativa de sistemas de segurança e executar suas 

funções com responsabilidade profissional 8. 

Como parte de sua formação, os estudantes devem experimentar e 

desenvolver, por si próprios, uma reflexão quanto ao valor da experiência do 

paciente. Quando esta reflexão estiver ligada a uma consciência acerca do que 

realmente se constitui a assistência centrada no paciente, os estudantes, 

invariavelmente, reunirão paixão, conhecimento e habilidades para o benefício dos 

pacientes e de seus resultados clínicos. Incorporar formalmente as perspectivas do 

paciente à formação nos cuidados em saúde é fundamental, tanto para a segurança 

do paciente, quanto para uma mudança cultural duradoura e também para a 

melhoria dos cuidados em saúde 8. 

O interesse em estudar sobre o tema decorreu da vivência pessoal como 

preceptora de enfermagem em Residência Multiprofissional do HUOL, de 

graduandos de enfermagem, e coordenadora de enfermagem de uma Unidade de 

Cuidados Intensivos e Semi-intensivos em instituição pública de saúde. Nesse 

contexto, percebeu-se durante os estágios curriculares dos graduandos de medicina 

importante lacuna de conhecimento acerca do tema assistência segura. 

Diante disso, surgiu a necessidade de realizar uma intervenção educativa 

junto aos alunos em início de estágio curricular no HUOL, com a finalidade de 

prepará-los para uma assistência diferenciada e segura, em que eventos adversos 

sejam minimizados, além de desenvolver a prática com base no cuidado, na 

atenção, na responsabilidade e no conhecimento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o impacto na formação do estudante de medicina em um Hospital 

Universitário, após intervenção de ensino sobre assistência segura.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Investigar o nível de conhecimentos prévios de graduandos de medicina sobre a 

assistência segura; 

- Capacitar graduandos de medicina em segurança do paciente; 

- Avaliar o nível de conhecimento sobre assistência segura de graduandos de 

medicina em um Hospital Universitário, após capacitação. 

- Avaliar o efeito da capacitação sobre a qualidade da prescrição de estudantes de 

medicina. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Estudo quase experimental, com abordagem quantitativa, apresentando o 

graduando de medicina como unidade de observação e analise. Com relação à 

posição do investigador, foi ativa, uma vez que os graduandos passaram por um 

treinamento, e foi avaliado o grau de retenção de conhecimento após o mesmo, 

caracterizou-se como longitudinal, uma vez que a produção do dado foi realizada em 

dois momentos no tempo. 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL, 

com aprovação de nº CAAE 61869116.0.0000.5292 (ANEXO C), em conformidade 

com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, no que se refere à 

pesquisa com seres humanos 15. Antecederam o processo de coleta de dados e 

execução do projeto a apreciação, o conhecimento e a autorização da direção da 

unidade hospitalar selecionada. 

 

3.3 LOCAL E POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

 O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

pertencente ao complexo universitário da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH).  

 O HUOL, localizado em Natal/RN, é um hospital de grande porte que atende 

em mais de trinta especialidades, com 242 leitos, sendo 19 de Terapia Intensiva 

Adulto, 05 de UTI pediátrica e 07 salas de cirurgia.  

 Como cenário de ensino, neste hospital são desenvolvidas atividades 

vinculadas aos níveis de graduação dos diversos cursos da área da saúde, além de 

cursos de pós-graduação lato sensu, destacando-se o Programa de Residência 

Médica e Multiprofissional. O HUOL representa o principal cenário de ensino do 

curso médico da UFRN, onde são desenvolvidas as atividades práticas vinculadas 

ao estágio ou internato dos alunos de medicina, nos dois últimos anos do curso. 

Nesta modalidade de ensino, os estudantes são divididos em pequenos grupos e 

fazem rodízios nas grandes áreas do conhecimento médico. 
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A população foi composta por discentes a partir do 10º período do curso de 

graduação em medicina, durante estágio curricular obrigatório, no período de janeiro 

a junho de 2017. A amostra foi composta inicialmente por 137 estudantes. Foram 

excluídos os alunos que não realizaram a atividade avaliativa final, permanecendo 94 

alunos no estudo. 

Quanto às prescrições médicas, foram realizadas 94 prescrições iniciais, 

sendo que desse total 06 prescrições não tinham o seu par final e por isso foram 

excluídas, restando 88 prescrições para o estudo.  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, com a aplicação de um 

questionário (Anexo A) antes e após atividade de ensino-aprendizagem sobre 

Assistência Segura. 

Utilizou-se um questionário estruturado, com perguntas fechadas, por meio da 

Escala Likert, preenchido individualmente com o objetivo de mensurar os níveis de 

conhecimentos que os discentes possuíam acerca de segurança e qualidade nos 

cuidados ao paciente. 

As etapas da coleta de dados foram estruturadas da seguinte forma:  

As atividades foram realizadas em salas de aula e laboratório de habilidades 

do HUOL. Os alunos estavam organizados em três grupos para um período de 40 

dias em campo de estágio. A primeira turma começou no dia 23 de janeiro e concluiu 

em 17 de março. A segunda turma começou em 20 de março e encerrou em 12 de 

maio. A terceira e última turma iniciou em 15 de maio e encerrou em 29 de junho. 

Assim, realizavam-se as atividades de coleta de dados e de ensino aprendizagem no 

primeiro dia de internato de cada turma (Fluxograma 1). 
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Fluxograma 1. Fluxo da coleta de dados. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

A programação iniciava-se com a aplicação do questionário e, posteriormente, 

orientava-se a realização de uma prescrição médica de um caso clínico 

predeterminado, em que eram apresentados, por slides, sinais e sintomas clínicos de 

um paciente fictício. Após esta atividade, um médico do hospital, indicado pelo 

Núcleo de Segurança do Paciente, ministrava aula sobre boas práticas para 

Prescrição Segura de Medicamentos, sendo este o primeiro protocolo da ANVISA a 

ser trabalhado com os alunos.  

Em continuidade à programação, era ministrada, por uma enfermeira 

especialista, aula sobre o tema “Comunicação Efetiva” e em seguida as atividades 

da manhã eram encerradas. 

No turno da tarde aconteciam as oficinas nas quais eram trabalhados os cinco 

protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente que ainda não tinham 

sido abordados: Identificação do paciente, Prevenção de lesão por pressão, Cirurgia 

segura, Prática de higiene das mãos, Prevenção de quedas. Em ambiente simulado, 

as cenas utilizavam bonecos e materiais do laboratório de habilidades. Esse 

treinamento foi realizado por profissionais capacitados, integrantes da equipe do 
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Núcleo de Segurança do Paciente e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do 

HUOL. Esta prática foi desenvolvida no Laboratório de Habilidades Clínicas (LHC) da 

UFRN, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde da referida universidade. O LHC é 

considerado um importante cenário para o desenvolvimento de competências ética, 

profissional e humanística para os estudantes de graduação. 

Os graduandos eram divididos em pequenos grupos, que variavam entre 06 

(seis) e 10 (dez) componentes. Cada grupo entrava nos ambientes simulados onde 

eram recebidos por, pelo menos, dois profissionais e lá permaneciam por 20 (vinte) 

minutos. Nesse intervalo, eles eram apresentados aos materiais e equipamentos 

reais, além de orientados sobre a forma correta de utilizá-los e os riscos que eles 

apresentavam para os pacientes, quando não utilizados corretamente. Nesse 

momento era explicado o real significado do protocolo e a importância da adesão dos 

profissionais de saúde a essas práticas. Terminados os 20 (vinte) minutos, eles se 

deslocavam para a próxima oficina até que todos passassem por todos os 

ambientes.  

O treinamento se encerrava quando todos conheciam, na prática, em 

ambiente simulado, os Protocolos de Segurança do Paciente.  

           A segunda etapa da coleta de dados aconteceu após sete semanas da 

primeira etapa, no final do estágio, na fase de confinamento do Objective,Structured 

Clinical Examination (OSCE). Utilizou-se o mesmo questionário e caso clínico para 

prescrição final que eles tinham respondido no primeiro dia do estágio. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para analisar os dados dos questionários, inicialmente foram pareados os 

questionários inicial e final de cada participante da pesquisa. Após a identificação, 

eles foram ordenados, num total de 94 (noventa e quatro) iniciais e 94 finais. A 

seguir, os dados coletados foram armazenados em banco de dados específico, 

tabulados e analisados quantitativamente em planilha do Microsoft Excel 2010. Na 

planilha construída para analisar os questionários constavam inicialmente o número 

de ordem, o curso, o período e as respostas das dez questões do questionário inicial 

e final. Cada questão constava de cinco opções de respostas, identificadas por 

letras, que foram transformadas em números de 01 a 05 para facilitar o 

preenchimento da planilha.  

Para a análise, as prescrições inicial e final de cada participante foram 

numeradas, identificadas e pareadas. Em seguida, passaram por uma avaliação de 

conformidade que foi desenvolvida e aplicada pelo Núcleo de Segurança do Paciente 
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do HUOL. Para a avaliação das prescrições foram utilizados os seguintes critérios: 

(1) presença de rasuras, (2) identificação completa do paciente, (3) identificação 

completa do prescritor, (4) data da prescrição, (5) abreviaturas, (6) uso da 

Denominação Comum Brasileira (DCB) e Denominação Comum Internacional (DCI), 

(7) dosagem, (8) posologia, (9) diluição, (10) velocidade de infusão e (11) via de 

administração. Cada item das prescrições era avaliado de acordo com a 

conformidade. Por fim, os dados coletados foram armazenados em banco de dados 

específico, tabulados e analisados quantitativamente em planilha do Microsoft Excel 

2010.  

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Nas variáveis qualitativas, realizou-se análise descritiva por meio de 

distribuições de frequências absolutas e relativas (%). Nas variáveis quantitativas do 

estudo, analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de tendência e de 

dispersão dos dados, por exemplo: mínimo, máximo, média e desvio padrão.  

Na comparação das respostas entre o questionário inicial e final, aplicou-se o 

teste estatístico Qui-Quadrado. Para todos os testes estatísticos aplicados, o nível de 

significância foi de 5%. 

Os dados quantitativos da prescrição foram expressos em tabelas, através de 

média e desvio-padrão, além da mediana e desvio interquartílico. Para testar 

hipóteses de diferenças de médias entre os grupos, procedeu-se, inicialmente, a 

verificação do pressuposto de normalidade das variáveis quantitativas, utilizando os 

testes de Shapiro-wilk e Kolmogorov-Sminorv. Nesse caso, as variáveis não 

atenderam ao pressuposto de normalidade. Dessa forma, para verificar se as 

diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas, foram utilizados os 

testes não paramétricos de Wilcoxon para amostras pareadas. Foi utilizado o pacote 

estatístico SPSS®20.  

 

3.7 PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

O curso introdutório sobre assistência segura foi criado em parceria com o 

Núcleo de Segurança do Paciente do HUOL, com a intenção de melhorar a 

qualidade na assistência dos alunos de graduação de Medicina que desconheciam 

os Protocolos de Segurança do Paciente, bem como fornecer suporte de 

conhecimentos e habilidades para que eles possam identificar e saber o que deve 

ser feito quando cometem ou presenciam um erro. A meta principal dessa 
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intervenção é melhorar o conhecimento no âmbito da segurança do paciente, para 

indivíduos que serão os futuros profissionais que atuarão na assistência à saúde da 

população. 

Foi elaborado com o objetivo de capacitar os graduandos com vistas à 

assistência segura e de fazê-los refletir sobre a necessidade da institucionalização 

de melhores práticas nos ambientes de cuidado ao paciente. 

Após sua elaboração, foi apresentado e passou pela aprovação dos 

coordenadores do internato.  

Oferecido na modalidade presencial, com carga horária de 08 (oito) horas, 

dividido em 05 (cinco) horas de aulas teóricas e 03 (três) horas de aulas em 

ambiente simulado e interativo, teve como temas dominantes “Assistência Segura” e 

os “Seis Protocolos de Segurança do Paciente” do Ministério da Saúde (MS). 

As aulas teóricas aconteceram no horário da manhã, foram elaboradas em 

Power Point e utilizaram-se também textos como exemplos reais de acontecimentos 

ocorridos na instituição onde havia riscos de incidentes em saúde. 

As aulas práticas foram realizadas no turno da tarde, em ambientes 

especialmente preparados e caracterizados com o objetivo de melhorar o processo 

de ensino e favorecer a assimilação de conhecimento dos alunos. 

Nos ambientes simulados, as aulas, de forma interativa, tinham a duração de 

20 (vinte) minutos. 

O encerramento acontecia quando todos os grupos passavam em todas as 

estações. Não houve avaliação somativa (notas ou conceitos), pois esse não era o 

objetivo do curso. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados desta dissertação de mestrado são os seguintes produtos, 

apresentados separadamente. 

 

4.1 CURSO INTRODUTÓRIO SOBRE ASSISTÊNCIA SEGURA 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

AULAS TEÓRICAS 

 

 

TEMA 

 

FINALIDADE 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

CARGA 
HORÁRIA 

 

CONTEXTO DA 

SEGURANÇA DO 

PACIENTE NO 

HUOL 

 

Setor de Vigilância 

em Saúde e 

Segurança do 

Paciente 

 

Promoção da 

gestão do 

conhecimento 

sobre a vigilância 

em saúde e 

segurança do 

paciente; 

Melhoria 

contínua dos 

processos de 

cuidado e do uso 

de tecnologias 

da saúde; 

Disseminação 

sistemática da 

cultura de 

segurança; 

Articulação e a 

integração dos 

processos de 

gestão de risco; 

Estabelecimento 

de boas práticas 

de 

funcionamento 

do serviço de 

saúde; 

 

-Objetivos do PNSP (Portaria MS 529/2013 de 

01/04/13). 

- RESOLUÇÃO – RDC Nº 36, de 25  julho de 2013. 

- Programa Nacional de Segurança do Paciente: 

Eixo 1: O estímulo a uma prática assistencial segura; 

Eixo 2: Envolvimento do cidadão na sua segurança; 

Eixo 3: Inclusão do tema segurança do paciente no 

ensino; 

Eixo 4: O incremento de pesquisa em segurança do 

paciente. 

- Núcleos de Segurança do Paciente (estadual, 

municipal e local). 

- Práticas de Segurança (Ex. Protocolos). 

- Notificação e aprendizagem (Notivisa). 

- O erro médico (exemplos). 

 

 

 

 

 

Aulas expositivas 

com utilização de 

slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:30 

 

PRESCRIÇÃO       

SEGURA 

 

 

Promoção de 

práticas seguras 

na prescrição, 

uso e 

administração de 

-Apresentação do “Protocolo de Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos”; 

-Redução das falhas. 

- Prescrição. 

- Itens indispensáveis para uma prescrição segura: 

-Legibilidade; 

-Uso de abreviaturas; 

 

 

 

Aulas expositivas 

com utilização de 

slides. 
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medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Denominação dos medicamentos; 

-Lista de abreviaturas não padronizadas; 

-Alergias, Comorbidades, Doses. 

- Modificação de prescrição vigente: 

- Acréscimos, Medicações adquiridas pelo paciente; 

-Medicamentos de alta vigilância; 

-Reações adversas/ocorrência de incidentes. 

-Critérios para Prescrição Segura: 

. Ser legível; 

. Conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB) 

ou Denominação Comum Internacional (DCI); 

. Completa quanto à: Dosagem, Diluição, Posologia, 

Via de administração, Velocidade de infusão; 

. Identificação: Prescritor, Paciente, Unidade de 

Internação; 

. Sem rasuras; 

. Reconciliação de medicamentos quando: admitido, 

transferido, alta hospitalar; 

- Prescritor deve receber treinamento sobre 

Prescrição Segura de Medicamentos. 

Estrutura da Prescrição: 

. Uso oral, tópico, endovenoso, 

Intramuscular, subcutâneo, inalatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01:00 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

 

Melhoria da 

comunicação 

entre os 

profissionais dos 

serviços de 

saúde para 

garantir uma 

melhor 

assistência 

médica e evitar 

danos por falha 

de comunicação. 

 

-Apresentação do Protocolo “Melhorar a 

comunicação entre profissionais de saúde”. 

- Definição de comunicação. 

- Fatores que contribuem para as falhas no 

atendimento. 

-Consequência das falhas: Código civil, Códigos de 

Ética, Código de defesa do consumidor, 

Judicialização. 

- Prontuário: Definição, Legislação, função, 

propriedade, cópia, aspectos éticos. 

- Registro eletrônico e a digitalização. 

 

 

 

 

 

Aulas expositivas 

com utilização de 

slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01:45 

 

 

 

AULAS EM AMBIENTE SIMULADO 

 

 

ESTAÇÕES 

 

FINALIDADE 

 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

 

RECURSOS        

UTILIZADOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

Garantir a 

 

- Apresentação do protocolo. 
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ESTAÇÃO A 

 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PACIENTE 

 

correta 

identificação 

do paciente, a 

fim de reduzir a 

ocorrência de 

incidentes. O 

processo de 

identificação 

do paciente 

deve assegurar 

que o cuidado 

seja prestado à 

pessoa para a 

qual se destina. 

- Apresentação das pulseiras. 

- Quando usar: antes de inserir informação no prontuário, 

antes de administrar medicamento, antes de administrar 

dieta, antes de realizar procedimentos, antes de transferir 

o paciente. 

- Apresentação da ferramenta SBAR aos alunos. 

- Utilização de jogos interativos com o tema da oficina. 

- Discussão e fechamento. 

 

Discussão 

interativa e 

jogos com os 

participantes. 

 

 

00:20 min. 

 

 

 

 

ESTAÇÃO B 

 

PREVENÇÃO DE 

QUEDA 

 

Reduzir a 

ocorrência de 

queda de 

pacientes nos 

pontos de 

assistência e o 

dano dela 

decorrente, por 

meio da 

implantação/im

plementação 

de medidas 

que 

contemplem a 

avaliação de 

risco do 

paciente, 

garantam o 

cuidado 

multiprofission

al em um 

ambiente 

seguro, e 

promovam a 

educação do 

paciente, 

familiares e 

profissionais. 

 

- Apresentação do protocolo. 

- Apresentação dos principais riscos durante a 

assistência. 

- Demonstração prática de como evitar o risco na sua 

prática diária. 

- Apresentação e explicação dos banners. 

 

 

 

 

Utilização de 

bonecos com 

dispositivos 

invasivos 

simulando 

paciente 

 

 

 

 

 

 

00:20 min. 

 

 

 

ESTAÇÃO C 

 

PREVENÇÃO DE 

LESÃO POR 

PRESSÃO 

 

 

 

 

Promover a 

prevenção da 

ocorrência de 

úlcera por 

pressão (UPP) e 

outras lesões 

da pele. 

 

- Apresentação do protocolo. 

- Apresentação dos dispositivos médicos causadores de 

lesões. 

- Apresentação da forma correta de fixação de 

dispositivos. 

- Apresentação de fotos dos vários estágios das lesões e 

como classifica-las. 

- Discussão de casos trazidos pelos alunos. 

- Explicação dos banners sobre lesão por pressão com 

várias cenas de pacientes internados. 

 

Utilização de 

bonecos com 

dispositivos 

invasivos 

simulando 

paciente 

 

 

 

00:20 min 
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- Apresentação dos dispositivos utilizados no huol para 

evitar LPP. 

 

ESTAÇÃO D 

 

HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS 

 

 

 

 

 

 

 

Instituir e 

promover a 

higiene das 

mãos nos 

serviços de 

saúde do país 

com o intuito 

de prevenir e 

controlar as 

infecções 

relacionadas à 

assistência à 

saúde (IRAS), 

visando à 

segurança do 

paciente, dos 

profissionais 

de saúde e de 

todos aqueles 

envolvidos nos 

cuidados aos 

pacientes. 

 

- Apresentação do protocolo. 

- Aplicação do Jogo de mito ou verdade com proposições 

acerca da temática que abrangem o processo de 

higienização das mãos:      produtos utilizados, finalidades 

e os cinco momentos. 

-Apresentação das técnicas de higienização com álcool 

em gel e água e sabão. 

-A atividade final, para avaliação do aprendizado, se faz 

pelo teste com gel florescente que permite aos 

participantes observarem diretamente por meio da 

visualização em câmara escura as áreas higienizadas e 

não higienizadas pelo produto, despertando no aluno um 

maior conhecimento sobre a técnica apropriada. 

 

 

 

Utilização de 

materiais e 

técnicas 

interativas 

para o 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

00:20 min 

 

 

 

 

 

ESTAÇÃO E 

 

 

CIRURGIA 

SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar as 

medidas a 

serem 

implantadas 

para reduzir a 

ocorrência de 

incidentes e 

eventos 

adversos e a 

mortalidade 

cirúrgica, 

possibilitando 

o aumento da 

segurança na 

realização de 

procedimentos 

cirúrgicos, no 

local correto e 

no paciente 

correto, por 

meio do uso da 

Lista de 

Verificação de 

Cirurgia Segura 

desenvolvida 

pela 

Organização 

Mundial da 

Saúde - OMS. 

 

- Apresentação do checklist de cirurgia segura do HUOL. 

- A segurança do paciente submetido a procedimento 

cirúrgico. 

- Aplicação do checklist de cirurgia segura para todas as 

especialidades. 

- Mudanças realizadas que resultaram em melhoria no 

serviço: 

. Utilização das ferramentas trabalhadas no Projeto 

Paciente Seguro; 

. Realização de brainstorming com um pequeno grupo de 

funcionários do CC; 

. Apresentação do projeto e realização de capacitação 

com as equipes (técnicos, enfermeiros, anestesiologistas 

e cirurgiões). 

- Apresentação de como aplicar o checklist: 

. Primeira etapa antes da indução anestésica; 

. Segunda etapa antes da incisão cirúrgica; 

. Terceira etapa ao término da cirurgia, antes do paciente 

sair da sala. 

- Dificuldades encontradas: 

. A participação de todos no time out; 

. Devolutiva da equipe sobre os eventos acontecidos 

durante a cirurgia; 

. Comunicação efetiva; 

. Marcação cirúrgica. 

 

 

 

Utilização de 

materiais e 

técnicas 

interativas 

para o 

aprendizado 

 

 

 

Utilização de 

bonecos com 

dispositivos 

invasivos 

simulando 

paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:20 min 
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4.2 ARTIGO A SER SUBMETIDO À REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA  

 

ASSISTÊNCIA SEGURA: EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL EM 

ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

SAFE ASSISTANCE: EFFECTS OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION FOR 

UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS. 

Autores 

 

Maria Gorette Lourenço da Silva Aragão 

Paulo José de Medeiros 

Marise Reis de Freitas  

 

Não houve apoio financeiro de organizações de fomento à pesquisa para este 

projeto. 

O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL, com 

aprovação de nº CAAE 61869116.0.0000.5292   

 

RESUMO 

Introdução: A assistência segura à saúde converteu-se em um indicador de 

qualidade e destina-se a prevenção dos eventos adversos, tais como: quedas, erros 

na administração de medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros 

cirúrgicos, infecções hospitalares, manuseio inadequado de dispositivos e 

equipamentos médico-hospitalares. O ensino desta temática nos cursos de 

graduação é estimulado pelo guia curricular da organização mundial de saúde e pelo 

programa nacional de segurança do paciente, apesar de ainda ser incipiente nos 

currículos dos cursos médicos. No Curso de Medicina da UFRN, é oferecida como 

disciplina optativa, mas com pouca participação dos estudantes. Este projeto teve 

como objetivo analisar o conhecimento e introduzir um curso sobre segurança do 

paciente para alunos de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), no início das atividades do internato. Metodologia: Estudo quase 

experimental, longitudinal, com abordagem quantitativa. A população foi composta 

por discentes do curso médico da UFRN, durante estágio curricular obrigatório, 

realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no período de janeiro a 

junho de 2017. Um questionário estruturado com perguntas fechadas, utilizando a 
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escala de Likert, foi aplicado aos estudantes no início e no final do estágio para 

avaliar seu conhecimento acerca de assistência segura. Também realizaram uma 

prescrição médica para um caso clínico predeterminado no início e no final do 

estágio, que foi avaliada através de indicadores de prescrição segura. Os alunos 

participaram de um curso ministrado por docentes e membros do Núcleo de 

Segurança do Paciente do HUOL. Resultados: Participaram 137 estudantes, que 

iniciavam o internato no momento da intervenção. Quanto ao questionário inicial, 

notamos um conhecimento deficiente sobre segurança do paciente, onde somente 

15% ou menos dos alunos estudaram políticas públicas ou afirmavam conhecer o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente. Após o curso, correu melhora 

significativa na resposta de vários itens. Na atividade da prescrição médica, ocorreu 

melhora na conformidade dos itens de prescrição médica, comparativamente entre 

os momentos das avaliações (antes e depois) nos alunos de medicina. Conclusão: O 

conhecimento sobre segurança do paciente é frágil nos estudantes do internato de 

medicina da UFRN e ocorreu melhora significativa com a participação no curso 

introdutório sobre segurança do paciente. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Ensino.  Educação médica. 

 

ABSTRACT 

The secure assistance to health has converted into a quality indicator and is destined 

to the prevention of adverse events, such as: falls, drug administration errors, failures 

in the patient identification, surgical errors, hospital-acquired infections, improper 

handling of medical-hospital equipment and device. The teaching of this thematic in 

the graduation courses is stimulated by the world health organization curricular guide, 

and by the national program of patient safety, despite still being incipient in the 

medical courses curricula. In the Medicine Course of the UFRN, it is offered as an 

optional discipline, but with low participation of students. This project aimed to 

analyze the knowledge and to introduce a course about patient safety to students of 

medicine from the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), in the 

beginning of internship activities. This is a quasi-experimental, longitudinal and 

qualitative study. The population was composed by medical course students of the 

UFRN, during the mandatory internship, realized in the Onofre Lopes University 

Hospital (HUOL), from january to june 2017. A structured questionnaire with closed 

questions, using the Likert scale, was applied to students at the beginning and end of 

the stage in order to evaluate their knowledge about safe assistance. They also 

realized a medical prescription to a predetermined clinical case at the beginning and 

end of the stage, which was evaluated through indicators of safe prescription. The 
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students participated in a course ministered by teachers and members of the Patient 

Safety Nucleus from the HUOL. Results: The participants were 137 students who 

initiated the internship at the time of the intervention. In the initial questionnaire, we 

noted a deficient knowledge about patient safety, in which only 15% or less of the 

participants have studied about public policies or affirmed to know the National 

Program of Patient Safety. After the course, there was a significant improvement in 

the response to several items. In the medical prescription activity, there was an 

improvement in the conformity of medical prescription items, if it compares the 

moments before and after the evaluation of medicine students. Conclusion: The 

knowledge about patient safety is fragile in the internship students from the UFRN, 

and there was a significant improvement with the participation in the introductory 

course about patient safety. 

Keywords: Patient Safety. Teaching. Medical Education. 

 

INTRODUÇÃO 

            A assistência segura à saúde converteu-se em um indicador de qualidade e 

destina-se à prevenção dos eventos adversos, tais como: quedas, erros na 

administração de medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros 

cirúrgicos, infecções hospitalares, manuseio inadequado de dispositivos e 

equipamentos médico-hospitalares. Garantir uma assistência segura é uma 

estratégia potente junto a outros esforços para evitar mortes desnecessárias. 1 

  O Harvard Medical Practice Study (HMPS) foi o estudo que estabeleceu o 

padrão pelo qual os eventos adversos são medidos, atribuindo conceitos para 

discussões de políticas sobre segurança do paciente mundialmente. Encontrou 

eventos adversos em 3,7% dos casos, sendo que 13,6% desses eventos levaram o 

paciente ao óbito. 2 Apesar da importância de suas descobertas, o estudo HMPS 

somente se tornou mais conhecido com o lançamento do relatório do Institute of 

Medicine (IOM), que teve como título “To err is Human: building a safer health 

system” (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro) no ano de 

1999. Esse relatório revelou que entre 44.000 e 98.000 pessoas morriam nos 

hospitais, decorrentes de eventos adversos, a cada ano, naquele país. 3  

            A adoção de boas práticas e a redução de erros referentes à assistência em 

saúde são fundamentais para a segurança do paciente em ambientes de cuidado, 

enquanto condições indispensáveis para efetivação da qualidade de cuidados em 

saúde. Para garantir práticas mais seguras é necessário reconhecer a importância 

da cultura da segurança do paciente nas organizações da assistência em saúde. 4 

Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a 
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Segurança do Paciente, na perspectiva da diminuição dos riscos dos eventos 

adversos.5 

 Na realidade brasileira, acredita-se que os erros e suas consequências são 

consideravelmente maiores, devido à precariedade dos serviços prestados, à falta de 

dimensionamento adequado de pessoal, à carga horária excessiva e à má 

remuneração dos profissionais.1,5 O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária vêm elaborando diversas estratégias com o objetivo de estimular 

a qualidade e a prestação segura da assistência à saúde, através da capacitação 

profissional para, em linhas gerais, intervir nos surtos, eventos adversos e na 

notificação de eventos relacionados à farmacovigilância, hemovigilância e 

tecnovigilância, com destaque para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

Este programa, por sua vez, teve um papel importante no fortalecimento deste tema 

em ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e na Rede Nacional de 

Investigação de Surtos e Eventos Adversos em Saúde. 6,7 Todos estes movimentos 

foram estratégicos para instituir a segurança nas organizações de saúde como um 

processo cultural, promovendo maior consciência dos profissionais quanto à cultura 

de segurança, compromisso ético no gerenciamento de risco, com consequente 

aquisição de segurança para si e para a clientela atendida, suprindo a lacuna 

existente no aspecto da segurança do paciente8. 

 Os riscos inerentes ao atual modelo de produção de serviços de saúde tornam 

necessário que os profissionais de saúde sejam capazes de adotar uma abordagem 

proativa de sistemas de segurança e executar suas funções com responsabilidade 

profissional.9 Assim, o tema assistência segura tem se constituído em desafio às 

instituições de ensino, em busca de cenários de atendimento à saúde e de um novo 

marco conceitual para a prática e ensino dos futuros profissionais.10  

Para apoiar a aprendizagem acerca de segurança do paciente, a OMS lançou 

em 2011 o Patient Safety Curriculum Guide - Multi-professional Edition para auxiliar 

universidades e escolas na incorporação de marcos teóricos, conceituais e 

metodológicos para o ensino da segurança do paciente em diversos cursos da área 

da saúde .11  

Um passo importante nesse processo é ensinar aos alunos da área de saúde 

o conceito de segurança na prática colaborativa dos cuidados em saúde e sua 

implementação no seu futuro profissional. Uma prática verdadeiramente colaborativa 

exige excelência na comunicação, transferência precisa de tarefas e de resultados, 

além de funções e responsabilidades claramente definidas. No entanto, estudo 

realizado no curso de medicina da UNIFESP demonstrou que esta temática é 
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ministrada de forma fragmentada, em que se valoriza mais o ensino das habilidades 

clínicas.12 

 O interesse em estudar este tema decorre da experiência dos autores na 

formação dos profissionais de saúde, especificamente de estudantes de medicina e 

da residência multiprofissional na Unidade de Cuidados Intensivos, em que se 

percebe a necessidade de investir esforços para potencializar o ensino de segurança 

do paciente, como estratégia para assegurar uma assistência de qualidade.   

A partir desta problemática, questiona-se o significado de uma oferta 

educacional para o estudante de medicina sobre assistência segura ao ingressar no 

cenário de pratica hospitalar no 10º período do curso. Este estudo teve o objetivo de 

analisar o impacto na formação do estudante de medicina em um Hospital 

Universitário, após intervenção de ensino sobre assistência segura. 

 

METODOLOGIA 

Estudo quase experimental, do tipo antes e depois, analítico, com abordagem 

quantitativa.  

O cenário para a realização da pesquisa foi o Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), pertencente ao complexo universitário da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH). O HUOL, localizado em Natal/RN, é um hospital de médio 

porte, de nível de atenção terciário, com 242 leitos, sendo 19 de Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto, 5 de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e 7 salas de cirurgia. 

Desde 2013, possui um núcleo de segurança do paciente atuante nas atividades de 

capacitação para os funcionários da instituição. O HUOL representa o principal 

cenário de ensino do curso médico da UFRN, onde são desenvolvidas as atividades 

práticas vinculadas ao estágio ou internato de medicina, ocorrendo nos dois últimos 

anos do curso. Nesta modalidade de ensino, os estudantes são divididos em 

pequenos grupos e fazem rodízios nas grandes áreas do conhecimento médico.  

A intervenção e a coleta de dados foram realizadas em duas etapas. O 

primeiro momento ocorreu na recepção dos discentes de medicina da UFRN, ao 

iniciarem o internato a partir do 100  período, na medicina clínica ou na cirurgia. Para 

inclusão dos participantes, adotaram-se os seguintes critérios: ser aluno 

regularmente matriculado, estar iniciando as atividades do estágio curricular 

obrigatório dos alunos de medicina, a partir do 10º período, além de estar presente 

no hospital durante a coleta de dados. A amostra foi composta inicialmente por 137 

estudantes de medicina. Foram excluídos os alunos que não realizaram a atividade 

avaliativa final. No início da atividade, os participantes foram convidados a participar 
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da intervenção, que consistia no Curso Introdutório sobre Assistência Segura, 

desenvolvido pela autora do projeto e por integrantes do Núcleo de Segurança do 

Paciente do HUOL. Aqueles que concordaram realizaram a assinatura do TCLE.  

O curso introdutório sobre assistência segura foi criado em parceria com o 

NSP do HUOL, que já tinha experiência com cursos voltados para educação 

continuada dos servidores do hospital. O curso tinha o objetivo de melhorar a 

qualidade na assistência dos alunos de graduação de Medicina, que possivelmente 

desconheciam os Protocolos de Segurança do Paciente, bem como fornecer suporte 

de conhecimentos e habilidades para que eles possam identificar e saber o que deve 

ser feito quando cometem ou presenciam um erro. A meta principal dessa 

intervenção é melhorar o conhecimento no âmbito da segurança do paciente, para 

indivíduos que serão os futuros profissionais que atuarão na assistência à saúde da 

população. Foi elaborado com o objetivo de capacitar os graduandos com vistas à 

assistência segura e de fazê-los refletir sobre a necessidade da institucionalização 

de melhores práticas nos ambientes de cuidado ao paciente. Após sua elaboração, 

foi apresentado e passou pela aprovação dos coordenadores do internato. 

Foi oferecido na modalidade presencial, com carga horária de 08 (oito) horas, 

dividido em 05 (cinco) horas de aulas teóricas e 03 (três) horas de aulas em 

ambiente simulado e interativo, tendo como temas dominantes “Assistência Segura” 

e os “Seis Protocolos de Segurança do Paciente” do Ministério da Saúde (MS). As 

atividades foram realizadas em salas de aula e no Laboratório de Habilidades 

Clínicas (LHC) da UFRN. Os alunos estavam organizados em três grupos, que 

variavam entre 45–55 componentes, para o início do internato em medicina clínica 

ou cirurgia, por período de 40 dias em campo de estágio. A primeira turma começou 

no dia 23 de janeiro e concluiu em 17 de março. A segunda turma começou em 20 

de março e encerrou em 12 de maio. A terceira e última turma iniciou em 15 de maio 

e encerrou em 29 de junho.  

A programação iniciava-se com a aplicação de um questionário 

semiestruturado sobre Assistência Segura, com perguntas fechadas, utilizando a 

Escala Likert, preenchido individualmente, com o objetivo de mensurar os níveis de 

conhecimento que os discentes possuíam acerca de segurança e qualidade nos 

cuidados ao paciente. Posteriormente, orientava-se a realização de uma prescrição 

médica de um caso clínico pré-determinado de um paciente fictício. Após esta 

atividade, um médico do hospital, indicado pelo NSP, ministrava aula sobre boas 

práticas para Prescrição Segura de Medicamentos, sendo este o primeiro protocolo 

da ANVISA a ser trabalhado com os alunos. Em continuidade à programação, era 
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ministrada, por uma enfermeira especialista, aula sobre o tema “Comunicação 

Efetiva”. Em seguida, as atividades da manhã eram encerradas. 

No turno da tarde aconteciam as oficinas nas quais eram trabalhados os cinco 

protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente que ainda não tinham 

sido abordados: Identificação do paciente, Prevenção de lesão por pressão, Cirurgia 

segura, Prática de higiene das mãos, Prevenção de quedas. Em ambiente simulado, 

as cenas utilizavam bonecos e materiais do laboratório de habilidades (LHC). Esse 

treinamento foi realizado por profissionais capacitados, integrantes da equipe do 

Núcleo de Segurança do Paciente e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do 

HUOL. Os graduandos eram divididos em pequenos grupos, que variavam entre 06 

(seis) e 10 (dez) componentes. Cada grupo entrava nos ambientes simulados onde 

eram recebidos por, pelo menos, dois profissionais, e lá permaneciam por 20 

minutos, sendo apresentados aos materiais e equipamentos reais, à forma correta de 

utilizá-los e aos riscos que eles apresentavam para os pacientes, quando não 

utilizados corretamente. 

Nas estações era explicado o real significado do protocolo e a importância da 

adesão dos profissionais de saúde a essas práticas. Terminados os 20 minutos, eles 

se deslocavam para a próxima oficina até que todos passassem por todos os 

ambientes. O treinamento se encerrava quando todos conheciam, na prática, os 

Protocolos de Segurança do Paciente. Assim, realizavam-se as atividades de coleta 

de dados e de ensino-aprendizagem no primeiro dia de internato de cada turma. 

O segundo momento aconteceu no dia da avaliação final do internato, após as 

sete semanas do primeiro encontro, na fase de confinamento da avaliação formativa, 

que constituía uma Objective, Structured Clinical Examination (OSCE) de casos 

clínicos. Utilizou-se o mesmo questionário e caso clínico para prescrição final que 

eles tinham respondido no primeiro dia do internato.  

Para analisar os dados dos questionários, inicialmente foram pareados os 

questionários inicial e final de cada participante da pesquisa. Após a identificação, 

eles foram ordenados e numerados, num total de noventa e quatro (94). Os dados 

coletados foram armazenados em banco de dados específico, tabulados e 

analisados quantitativamente em planilha do Microsoft Excel 2010. Na planilha 

construída para analisar os questionários, constavam inicialmente o número de 

ordem, o período e as respostas das dez questões do questionário inicial e final, 

cada questão com cinco opções de respostas. Para a análise, a resposta “concordo 

totalmente” e “concordo” foram consideradas como aceitação do enunciado. 

Enquanto isso, as respostas “discordo totalmente” e “discordo” significavam rejeição. 

As prescrições inicial e final de cada participante foram numeradas, identificadas e 
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pareadas (prescrição inicial e final). Em seguida, passaram por uma avaliação de 

conformidade que foi desenvolvida e aplicada pelo NSP do HUOL. Para a avaliação 

das prescrições foram utilizados os seguintes critérios: (1) presença de rasuras, (2) 

identificação completa do paciente, (3) identificação completa do prescritor, (4) data 

da prescrição, (5) abreviaturas, (6) uso do DCB/DCI, (7) dosagem, (8) posologia, (9) 

diluição, (10) velocidade de infusão e (11) via de administração. Cada item das 

prescrições era avaliado de acordo com a conformidade a estes indicadores. Por fim, 

os dados coletados foram armazenados em banco de dados específico, tabulados e 

analisados quantitativamente em planilha do Microsoft Excel, versão 2017.  

Durante a coleta de dados foram respondidos 137 questionários iniciais e 99 

finais. Em relação às prescrições médicas, foram realizadas 135 prescrições iniciais, 

sendo que desse total 47 não tinham o seu par final e foram excluídas. Os 

questionários que não foram possíveis serem identificados e os alunos que não 

realizaram a atividade avaliativa final também foram eliminados. 

 Nas variáveis qualitativas, realizou-se análise descritiva por meio de 

distribuições de frequências absolutas e relativas (%). Nas variáveis quantitativas do 

estudo, analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de tendência e de 

dispersão dos dados, por exemplo: mínimo, máximo, média e desvio padrão.  

 Na comparação das respostas ao questionário inicial e final, aplicou-se o teste 

estatístico Qui-Quadrado. Para todos os testes estatísticos aplicados o nível de 

significância foi de 5%. 

 Os dados quantitativos da prescrição foram expressos em tabelas, através de 

média e desvio-padrão, além da mediana e desvio interquartílico. Para testar 

hipóteses de diferenças de médias entre os grupos, procedeu-se, inicialmente, a 

verificação do pressuposto de normalidade das variáveis quantitativas, utilizando os 

testes de Shapiro-wilk e Kolmogorov-Sminorv. Nesse caso, as variáveis não 

atenderam ao pressuposto de normalidade. Dessa forma, para verificar se as 

diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas, foram utilizados os 

testes não paramétricos de Wilcoxon para amostras pareadas. Foi utilizado o pacote 

estatístico SPSS®20. 

 

RESULTADOS 
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Os resultados serão apresentados quanto ao questionário aplicado antes e 

depois, bem como a análise das prescrições, conforme requisitos previamente 

estabelecidos. A tabela 1 apresenta o perfil dos discentes por período e gênero. 

 

Tabela 1. Análise dos dados demográficos dos doutorandos de medicina da UFRN 

ano 2017. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

Sociodemográfica Quantidade (n) % 

 

Período  

  

Décimo   

Décimo primeiro  

Décimo segundo                                                                               
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                    26 

                    31 

 

 

 

 

 

39,36% 

27,66% 

32,98% 

 

Gênero   

Feminino           49 52,12% 

Masculino   

                   
          45 47,88% 

Total           94 100% 

   

Fonte: própria da pesquisa. 

 

A tabela 2 apresenta a avaliação das diferenças nas respostas aos 

questionários inicial e final, onde se aplicou o teste qui-quadrado (X2) e houve 

evidências de diferença estatística nas questões 2, 3, 4, 5, 7 e 8. 

 

Tabela 2. Avaliação dos itens do questionário dos estudantes de medicina da UFRN 

ano 2017. Natal, RN, Brasil, 2018. 

Tabela 2: Avaliação dos itens do questionário dos estudantes de medicina 

Itens avaliados   Inicial Final Valor-p 

Q1. Durante a graduação você cursou disciplina (s) que abordou o tema 

“Segurança do Paciente / Assistência Segura”. 

Aceitação 44,68% (n=42) 47,87% (n=45) 

0,516 Rejeição 51,06% (n=48) 44,68% (n=42) 

Neutro 4,26% (n=4) 7,45% (n=7) 

Q2. Você estudou, durante a graduação, as políticas públicas existentes 

no Brasil a cerca de “Segurança do Paciente”. 

Aceitação 15,96% (n=15) 30,85% (n=29) 

0,033* Rejeição 69,15% (n=65) 52,13% (n=49) 

Neutro 14,89% (n=14) 17,02% (n=16) 

Q3.  Você já conhece o ” Programa Nacional de Segurança do Paciente” 

do Ministério da Saúde. 

 

Aceitação 10,64% (n=10) 54,26% (n=51) 

< 0,001* Rejeição 82,98% (n=78) 32,97% (n=31) 

Neutro 6,38% (n=6) 12,77% (n=12) 

Q4.  Os seis protocolos básicos de “Segurança do Paciente” do 

Ministério da Saúde incluem: Identificação do Paciente, Prevenção de 

Lesão por Pressão, Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos, Cirurgia Segura, Prevenção de Quedas, Grades dos 

Leitos Elevadas. 

Aceitação 32,98% (n=31) 68,08% (n=64) < 0,001*  
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Rejeição 19,15% (n=18) 19,15% (n=18) 

Neutro 47,87% (n=45) 12,77% (n=12) 

Q5. Quando acontece uma complicação indesejada decorrente do 

cuidado prestado ao paciente, não atribuída à evolução natural da 

doença de base e com dano ao paciente, dizemos que ocorreu um 

Evento Adverso.  

Aceitação 27,66% (n=26) 76,60% (n=72) 

< 0,001*  Rejeição 40,43% (n=38) 14,89% (n=14) 

Neutro 31,91% (n=30) 8,51% (n=8) 

Q6. A responsabilidade pela segurança do paciente internado em um 

hospital é da equipe médica e de enfermagem. 

Aceitação 55,32% (n=52) 61,70% (n=58) 

 0,643 Rejeição 30,85% (n=29) 27,66% (n=26) 

Neutro 13,83% (n=13) 10,64% (n=10) 

Q7.  A implantação do Núcleo de Segurança do Paciente nas 

instituições de saúde é importante, porém não necessária.  

Aceitação 7,45% (n=7) 1,06% (n=1) 

 0,021* Rejeição 87,23% (n=82) 97,88% (n=92) 

Neutro 5,32% (n=5) 1,06% (n=1) 

Q8. O evento adverso está relacionado ao processo de cuidar e podem 

resultar de falhas humanas e de deficiências no sistema e da 

organização hospitalar. Todos eles podem ser evitados. 

Aceitação 53,19% (n=50) 70,21% (n=66) 

0,044*  Rejeição 35,11% (n=33) 24,47% (n=23) 

Neutro 11,70% (n=11) 5,32% (n=5) 

Q9. O aluno de graduação em estágio curricular em um hospital, 

também é responsável pela segurança do paciente. 

Aceitação 93,61% (n=88) 97,87% (n=92) 

 0,252 Rejeição 2,13% (n=2) 0,00% (n=0) 

Neutro 4,26% (n=4) 2,13% (n=2) 

Q10. O Programa Nacional de Segurança do Paciente é importante no 

atual cenário de crise que vivemos no Brasil, porém a nível mundial 

esse problema não existe, em outros países não se fala em “Segurança 

do Paciente”. 

Aceitação 5,32% (n=5) 5,32% (n=5) 

 0,351 Rejeição 88,30% (n=83) 92,55% (n=87) 

Neutro 6,38% (n=6) 2,13% (n=2) 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

Na tabela 3 estão os dados descritivos e inferenciais do escore da avaliação 

de conformidade na prescrição médica, por etapa do treinamento. 

 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e inferenciais do escore da avaliação de 

conformidade na prescrição médica, por etapa do treinamento. Natal, RN, Brasil, 

2018. 

Variável 

Etapa 

p-

valor1 
Antes 

(escore) 

Depois 

(escore) 

Prescrição (N 

= 88) 

5,06 ± 1,96 

5,0 (3,0-6,75) 

5,83 ± 1,86 

6,0 (4,25-7,0) 

0,00

6 

Média ± Desvio-padrão. Mediana (desvio interquartílico – Q1-Q3). 1 – p-valor 

pelo teste de Wilcoxon. 

 

Conforme demonstrado na tabela 3, ocorreu melhora na conformidade dos 

itens de prescrição médica, respondidos pelos alunos do internato de medicina, 

comparando o antes e o depois da atividade, quando a prescrição foi avaliada por 

membros do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do HUOL. 
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DISCUSSÃO 

 O presente estudo nos forneceu dados para avaliar o conhecimento prévio 

dos alunos do internato do curso de Medicina da UFRN sobre o tema segurança do 

paciente. O questionário foi construído para analisar as oportunidades de 

aprendizagem ou conhecimento prévio sobre o tema segurança do paciente, 

conforme colocado nas três primeiras perguntas. As perguntas a seguir avaliaram 

conceitos e conhecimentos acerca do tema. Esperavam-se respostas de aceitação 

para as questões Q5 e Q9 e de rejeição para as perguntas Q4, Q6, Q7, Q8 e Q10. 

Conforme demonstrado na tabela 1, a grande maioria dos alunos respondeu que não 

estudou, durante a graduação, as políticas públicas existentes no Brasil acerca do 

tema, nem conhece o Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da 

Saúde. Os conceitos explorados nas questões Q4, Q5, Q6 e Q8 também se 

apresentavam frágeis, e os conceitos das questões restantes estavam bem 

fortalecidos nos conhecimentos prévios dos alunos. Ao se apresentar o questionário 

no final do internato, esperava-se melhora na maioria dos itens do questionário, 

considerando que estes alunos tiveram pouco contato com a temática antes do 

curso. Conforme apresentado na tabela 1, notou-se que ocorreu melhora significativa 

nas respostas corretas às questões Q2, Q3, Q5 e Q7 do questionário, mas também 

ocorreu piora significativa nas respostas das perguntas Q4 E Q8. Não eram 

esperadas mudanças para as respostas às perguntas Q1, Q9 e Q10.  

          Uma das hipóteses para o mau desempenho dos alunos no resultado obtido 

em relação às perguntas Q4, Q6 e Q8 é que a coleta final pode ter sido influenciada 

pelo momento de stress, tensão e ansiedade vivenciado pelos mesmos em 

decorrência da sua aplicabilidade em local de confinamento, momentos antes da 

realização do OSCE. 

         É conhecido o efeito do stress durante a aplicação deste tipo de avaliação.  O 

momento de aplicação do questionário inicial foi tranquilo, em que foi possível reuni-

los em um auditório cuja atenção direcionou-se apenas para a programação do dia. 

Ressalta-se ainda a inviabilidade de contato com todos os participantes do estudo 

em momento mais adequado, em virtude de as suas atividades acadêmicas serem 

realizadas em pequenos grupos, os quais fazem rodízios pelas diversas 

especialidades médicas existentes no hospital. Outra possibilidade que pode ter 

contribuído para esse desempenho foi os alunos não terem compreendido a escala 

de Likert utilizada no questionário. Ela apresenta o grau de intensidade das 

respostas, fornecendo direções sobre a posição do aluno em relação a cada 

afirmação. 16. Porém, os autores ressaltam que essa escala apresenta desvantagens, 

como a necessidade de o participante da pesquisa fazer primeiramente uma análise 
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do conteúdo e posteriormente da amplitude, ou seja, o grau de intensidade da 

afirmação. Outra possibilidade está na falta de clareza do enunciado destas 

questões. Ademais, o intervalo de tempo entre as respostas aos questionários pode 

ter influenciado o desempenho dos estudantes. 

 Na avaliação da prescrição médica, verificou-se melhora na conformidade dos 

indicadores. Entretanto, algumas delas apresentaram inconformidades não 

esperadas, como a falta da assinatura da prescrição. Uma das possiblidades é que 

não ficou claro para o aluno que a prescrição elaborada por ele seria apresentada à 

farmácia. Outra possibilidade, de grande relevância, é que os alunos não sabiam 

prescrever. Nos encontros realizados, durante a pesquisa, o momento de realização 

da prescrição era considerado o mais difícil pelos alunos. Relatavam que “não 

sabiam prescrever”, que durante o internato não era dado aos mesmos essa 

oportunidade, que apenas “evoluíam os pacientes”. Na literatura, os dados 

encontrados corroboram com o exposto acima: a habilidade de prescrever 

adequadamente é necessária para a vida profissional do médico e é apontada como 

uma atividade negligenciada em diversos currículos, havendo uma campanha para 

promover seu ensino de modo sistemático 17. 

             Estudo semelhante, realizado na Universidade Federal de Alagoas, com alunos 

do último ano do curso de medicina, durante o internato, evidenciou que raramente 

havia momentos específicos e significativos, durante aulas e estágios práticos, 

voltados à elaboração adequada da prescrição medicamentosa. O estudo mostrou 

que o aprendizado acontecia predominantemente em momentos não planejados, nas 

atividades práticas do curso. 18 Embora documentos oficiais orientem a prescrição, a 

exemplo do Guia para Boa Prescrição Médica, elaborado pela OMS e adotado no 

Brasil, e da Rename, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, lista de 

medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população 

brasileira, instrumento que norteia as ações de assistência farmacêutica no SUS, tais 

fontes não são utilizadas na formação dos estudantes, que geralmente declaram 

desconhecê-las. 18 

 A realização desta intervenção está de acordo com várias iniciativas que 

foram tomadas por instituições de ensino médico, com objetivo de melhorar o ensino 

de segurança do paciente, em diversos países, sendo a maioria com a criação de 

cursos ou introdução de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e avaliação, 

com respostas satisfatórias na formação dos seus alunos. 16-19  . 

           Finaliza-se esse trabalho com a esperança de inserir o curso preparatório no 

calendário acadêmico do curso de medicina, contribuindo para a melhoria da 
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assistência ao paciente e promovendo uma formação profissional completa e de 

qualidade. 

              

APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

 Os benefícios gerados a partir da implantação deste curso resultaram na 

ampliação dos conhecimentos sobre assistência segura e oportunidade dos 

graduandos de medicina em melhorar sua prática, favorecendo uma assistência 

futura de qualidade, com um mínimo de riscos.  

           O Curso Introdutório sobre Assistência Segura teve o objetivo de melhorar a 

qualidade na assistência dos alunos da graduação de medicina que desconheciam 

os Protocolos de Segurança do Paciente, passando conhecimentos e habilidades 

para que eles possam identificar e saber o que deve ser feito quando cometem ou 

presenciam um erro. Teve como meta principal melhorar esse conhecimento no 

âmbito da segurança do paciente, pois serão os futuros profissionais atuantes na 

assistência à saúde da população.  

              Nas escolas médicas tradicionais, o ensino é geralmente centrado no 

diagnóstico e gestão da doença, não valorizando a segurança dos pacientes e 

sistemas de análise de erros. 

             O Núcleo de Segurança do Paciente do HUOL, a partir de janeiro de 2017, 

vem desenvolvendo, no início de cada semestre, o treinamento que denominamos 

de Curso Introdutório sobre Segurança do Paciente, que foi incorporado ao internato 

dos graduandos de medicina, ocorrendo sempre na recepção dos alunos que 

ingressam no HUOL. Na avaliação dos alunos, o curso preenche uma lacuna 

existente na formação médica, em que a temática assistência segura poucas vezes é 

abordada. O desafio em longo prazo é educar os graduandos para os aspectos que 

envolvem a segurança dos pacientes, com vistas a preencher uma lacuna de 

conhecimentos existentes em sua formação. É necessário que os discentes sejam 

capazes de reconhecer e também de prevenir erros e eventos adversos, bem como 

reconhecer e prevenir riscos inerentes ao processo assistencial, além de alertar 

demais membros da equipe sobre eventuais problemas que possam ocorrer durante 

a assistência.  

               É imprescindível que os cursos de graduação da área da saúde abordem 

em seu currículo obrigatório a segurança do paciente. Quanto à contribuição deste 

estudo para a sociedade, almeja-se despertar o interesse de educadores para a 

necessidade urgente de mudança nos currículos dos futuros profissionais médicos.  
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CONCLUSÃO 

 Esse estudo versou sobre o conhecimento prévio de estudantes de medicina 

sobre assistência segura e seus resultados mostraram lacunas que precisam ser 

trabalhadas no currículo, no tocante a esse tema. O curso oferecido para estes 

estudantes trouxe melhorias nas respostas aos questionários e na elaboração, por 

estes alunos, de uma prescrição médica mais segura para os pacientes. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

  Os benefícios gerados a partir da implantação deste curso resultaram na 

ampliação dos conhecimentos sobre assistência segura e ofereceram oportunidade 

aos graduandos de medicina para melhorarem sua prática, favorecendo uma 

assistência futura de qualidade, com um mínimo de riscos. O Curso Introdutório 

sobre Segurança do Paciente teve o objetivo de melhorar a qualidade na assistência 

dos alunos da graduação de medicina que desconheciam os Protocolos de 

Segurança do Paciente, passando conhecimentos e habilidades para que eles 

possam identificar e saber o que deve ser feito quando cometem ou presenciam um 

erro. Teve como meta principal melhorar esse conhecimento no âmbito da segurança 

do paciente, pois serão os futuros profissionais atuantes na assistência à saúde da 

população. 

  A partir do primeiro período do ano de 2017, esse curso foi incorporado ao 

estágio dos graduandos de medicina, ocorrendo sempre na recepção dos alunos que 

ingressam no internato no HUOL. Na avaliação dos alunos, o curso preenche uma 

lacuna existente na formação médica, em que a temática assistência segura poucas 

vezes é abordada. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES E IMPACTOS A CURTO PRAZO 

 

Durante a minha vivência neste projeto, percebi a falta de conhecimento dos 

futuros profissionais de saúde sobre o tema Assistência Segura e isto motivou a 

continuar em frente. Acredito que o impacto na vida profissional deles será 

importante, visto que o conhecimento adquirido na intervenção se somou à formação 

profissional desses alunos, contribuindo para o início de uma visão mais ampliada 

sobre a cultura de segurança nas instituições. No contato direto com eles, 

percebíamos a novidade de situações, aparentemente cotidianas, nos ambientes de 

assistência à saúde, porém aprendidas sem o olhar da segurança e do cuidado ao 

ser humano. 

No HUOL, como em outras instituições hospitalares, existe a necessidade de 

mudanças constante no processo de trabalho, no sentido de modificar práticas 

assistenciais inseguras e que causam lesões graves aos pacientes. Desde a 

implantação dos protocolos de segurança pelo NSP, ações têm sido desenvolvidas 

diariamente com o objetivo de modificar essas práticas e proporcionar uma 

assistência segura e de qualidade.   
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No início de cada semestre, a coordenação do Núcleo se reúne com a 

coordenação do internato para organizar o cronograma e as datas em que os 

estudantes iniciarão estágio no hospital. A partir de então, a equipe do Núcleo monta 

toda a programação anual. 

Após os treinamentos, é realizado um levantamento do perfil dos estudantes 

que participaram dos encontros, pontos negativos e positivos e as dificuldades 

enfrentadas. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES E IMPACTOS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

A proposta do Núcleo de Segurança do Paciente do HUOL é manter o Curso 

Introdutório sobre Assistência Segura como forma de contribuir na formação desses 

novos profissionais, visto que esse tema ainda não faz parte do currículo obrigatório 

do curso de Medicina.  

O desafio em longo prazo é educar os graduandos para os aspectos que 

envolvam a segurança dos pacientes, com vistas a preencher uma lacuna de 

conhecimentos existentes em sua formação. Precisamos que esses graduandos 

sejam capazes de reconhecer e também de prevenir erros e eventos adversos, que 

sejam capazes de reconhecer riscos assistenciais inerentes ao processo assistencial 

e que possam ser capazes de alertar demais membros da equipe sobre eventuais 

problemas que possam ocorrer durante a assistência. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo versou sobre o conhecimento teórico prático de graduandos de 

medicina sobre assistência segura. Seus resultados mostraram que o entendimento 

de conceitos e estratégias voltados à assistência segura foi positivo. No entanto, 

observou-se também que existem lacunas que precisam ser trabalhadas no tocante 

a esse tema. 

É imprescindível que os cursos de graduação da área da saúde abordem em 

seu currículo obrigatório a segurança do paciente. Além disso, o processo de 

formação deve ser estabelecido de modo que os conhecimentos e habilidades sejam 

voltados para a segurança enquanto cultura organizacional, não apenas 

conhecimento técnico. 

Quanto à contribuição deste estudo para a sociedade, almeja-se despertar o 

interesse de educadores para a necessidade urgente de mudança nos currículos dos 

futuros profissionais de saúde, com o desenvolvimento de competências visando 

formar profissionais comprometidos com uma assistência segura. 
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  APÊNDICE A 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

TCLE para maiores de idade: 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

 

Esclarecimentos 
 

 

     Este é um convite para você participar da pesquisa: Assistência segura: 

Análise da Aplicação de Conhecimentos Teóricos Práticos de Graduandos em 

Saúde, na UTI de um Hospital Universitário, que tem como pesquisador 

responsável Maria Gorette Lourenço da Silva Aragão. 

      Esta pesquisa pretende Analisar o impacto na prática hospitalar de 

graduandos em saúde na UTI de um Hospital Universitário, após 

conhecimentos teóricos sobre assistência segura. 

     O motivo que nos leva a realizar esse estudo é para contribuir com a 

formação dos profissionais de saúde com vistas ao desenvolvimento de um trabalho 

no qual a assistência segura seja potencializada para que os eventos adversos sejam 

minimizados, quer dizer, que a prática possa ser desenvolvida com base no cuidado, 

na atenção, na responsabilidade e no conhecimento. 

Caso você decida participar, você deverá, no inicio do estágio, responder a um 

questionário estruturado com perguntas fechadas realizado individualmente, com o 

objetivo de mensurar os níveis de conhecimentos prévios a cerca de segurança e 

qualidade nos cuidados ao paciente. A população composta pelos graduandos de 

Medicina da UFRN, além do questionário, fará uma prescrição médica para uma 

patologia específica. Após a aplicação do questionário inicial, no mesmo dia, todos 

os graduandos serão capacitados sobre cinco temas dos Protocolos de Segurança do 

Paciente, que são: Identificação do Paciente; Prevenção de Lesão por Pressão; 

Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos; Prática de Higiene 

das Mãos em Serviços de Saúde e Prevenção de Quedas. Esse treinamento será 

realizado por profissionais capacitados nos temas e integrantes da equipe do Núcleo 

de Segurança do Paciente e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HUOL, 

utilizando a metodologia de Aprendizagem Baseado em Problemas (ABP).  Os 

graduandos de medicina receberão também treinamento sobre o protocolo de 
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prescrição segura da Instituição. Ao final do estágio todos os graduandos 

responderão outro questionário estruturado com perguntas fechadas e realizado 

individualmente, onde as aplicações dos conhecimentos da capacitação serão objeto 

de análise, sendo organizados de modo que forneçam uma interpretação entre o 

conhecimento prévio, conhecimentos teóricos adquiridos e sua prática.  

Durante a realização dos questionários e da capacitação a previsão de riscos  

é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina . Durante a participação na pesquisa, os discentes 

poderão apresentar pequenos desconfortos como nervosismo, insegurança e 

apreensão durante o desenvolvimento da capacitação. As medidas de proteção para 

minimizar esses desconfortos serão a privacidade, o sigilo absoluto acerca das 

informações recebidas e da sua identidade por parte do pesquisador.                             

 Ao final da pesquisa os benefícios gerados a partir desse estudo serão no 

sentido de ampliar os conhecimentos sobre assistência segura e oportunizar aos 

graduandos de Medicina e de Enfermagem do último período, melhorar sua prática 

favorecendo uma assistência de qualidade com um mínimo de riscos. 

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

você terá direito a assistência integral e gratuita pelo tempo que for necessário. 

Comprometemo-nos a prestação de assistência imediata, sem ônus de qualquer 

espécie nas situações em que dela necessite, garantia de indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa e ressarcimento material de gastos 

relacionados à alimentação e transporte oriundos da participação no estudo pelo 

participante.  
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Rubrica do 
Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

    

    

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa 
- Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 
Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: 
gep_huol@outlook.com 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

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

para Maria Gorette Lourenço da Silva Aragão, (84) 999254262, maryagorette@ 

yahoo.com.br. 

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

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos. 

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

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 

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

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

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

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

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Maria Gorette Lourenço da Silva Aragão. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

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

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

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

concordo em participar da pesquisa Assistência segura: Análise da Aplicação de 

Conhecimentos Teóricos Práticos de Graduandos em Saúde, na UTI de um 

Hospital Universitário, e autorizo a divulgação das informações por mim 

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

possa me identificar.          
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Rubrica do 

Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

    
    

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º 
andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 
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     EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

Natal,      /      /       . 

 
 

 

________________________________________ 
 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 
 
 

 
 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 
 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Assistência segura: Análise da 

Aplicação de Conhecimentos Teóricos Práticos de Graduandos em Saúde, na 

UTI de um Hospital Universitário, 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,      /      /     . 
 

 
 

 

 
 

_______________________________________________ 
 

Maria Gorette Lourenço da Silva Aragão 
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Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

    
    

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º 
andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – MPES 

Questionário de Pesquisa 

 

Nome :  _________________________________________  Curso: ________ 

Período: _______ . 

 

Selecione UMA resposta. 

1 – Durante a graduação você cursou disciplina(s) que abordou o tema “Segurança do 

Paciente / Assistência Segura”. 

a - (  ) Discordo totalmente                    d – (  ) Concordo  

b - (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c - (  ) Não concordo nem Discordo 

2 – Você estudou, durante a gradação, as políticas públicas existentes no Brasil a cerca de 

“Segurança do Paciente”. 

a – (  ) Discordo totalmente                        d – (  ) Concordo  

b – (  )  Discordo                                          e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não concordo nem Discordo 

3 -Você já conhece o ” Programa Nacional de Segurança do Paciente” do Ministério da 

Saúde. 

a – (  ) Discordo totalmente                          d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                             e – (  ) Concordo totalmente  

c – (  ) Não concordo nem Discordo 

4 – Os seis protocolos básicos de “Segurança do Paciente” do Ministério da Saúde incluem: 

Identificação do Paciente, Prevenção de Lesão por Pressão, Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos, Cirurgia Segura, Prevenção de Quedas, Grades dos Leitos 

Elevadas. 

a – (  ) Discordo totalmente                          d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                             e – (  ) Concordo totalmente  

c – (  ) Não concordo nem Discordo 
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5 – Quando acontece uma complicação indesejada decorrente do cuidado prestado ao 

paciente, não atribuída à evolução natural da doença de base e com dano ao paciente, dizemos 

que ocorreu um Evento Adverso. 

a – (  ) Discordo totalmente                   d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 

6 – A responsabilidade pela segurança do paciente internado em um hospital é da equipe 

médica e de enfermagem. 

a – (  ) Discordo totalmente                   d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 

7 - A implantação do Núcleo de Segurança do Paciente nas instituições de saúde é importante, 

porém não necessária. 

a – (  ) Discordo totalmente                    d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 

8 – O evento adverso está relacionado ao processo de cuidar e podem resultar de falhas 

humanas e de deficiências no sistema e da organização hospitalar. Todos eles podem ser 

evitados.     

a – (  ) Discordo totalmente                   d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 

9 – O aluno de graduação em estágio curricular em um hospital, também é responsável pela 

segurança do paciente. 

a – (  ) Discordo totalmente                   d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 

10 – O Programa Nacional de Segurança do Paciente é importante no atual cenário de crise 

que vivemos no Brasil, porém a nível mundial esse problema não existe, em outros países não 

se fala em “Segurança do Paciente”.  

a – (  ) Discordo totalmente                   d – (  ) Concordo 

b – (  ) Discordo                                       e – (  ) Concordo totalmente 

c – (  ) Não Concordo nem Discordo 
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ANEXO B 

FOTOS – INTERVENÇÃO 
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ANEXO C 

EXEMPLOS DE TEXTOS COM RISCOS DE INCIDENTES EM SAÚDE 
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ANEXO D 
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