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RESUMO 
 
 
INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é atualmente um dos assuntos de maior 
importância para os gestores de sistemas de saúde no mundo todo. É definida como 
o conjunto de iniciativas ou práticas, desenvolvidas com o objetivo de evitar, prevenir 
e reduzir os desfechos adversos decorrentes da assistência à saúde com redução dos 
riscos potenciais. Pacientes com graves condições clinicas, multi-morbimortalidade, 
utilização intensa e fragmentada do sistema de saúde e alto nível de exposição 
hospitalar, caracterizam-se pelo risco aumentado à eventos adversos, incluindo nesse 
grupo, os portadores de doença renal em terapia renal substitutiva. A Cultura de 
segurança do paciente é definida pela AHRQ (Agency for Healthcare Research e 
Quality) como o produto de valores, atitudes, competências e padrões de 
comportamento, que determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da 
administração de uma organização saudável e segura. Nesse contexto, entendemos 
o ensino na saúde como pedra angular para o fortalecimento de um sistema pautado 
nas boas práticas, e indispensável ao aprimoramento das competências profissionais. 
Utilizamos iniciativas inovadoras denominadas metodologias ativas de ensino, onde o 
discente ocupa papel central no processo e é desafiado a “aprender a aprender”. 
OBJETIVO: Capacitar profissionais da saúde na área de segurança do paciente, afim 
de reduzir a incidência de eventos adversos durante a diálise. METODOLOGIA: Foi 
realizado estudo tipo pesquisa-ação através de evento de extensão da UFRN 
direcionados a Médicos, Enfermeiros e Graduandos de ambas as áreas, no formato 
de workshop, através de dois módulos, com carga horária de 10 horas, utilizando 
Metodologia convencional e ativa de ensino. RESULTADOS: Foram disponibilizadas 
33 vagas, distribuídas entre o público interno e externo à universidade. Apenas 22 
alunos iniciaram o curso, sendo 94% de Enfermagem (05 graduados e 16 graduandos) 
e somente 01 graduando em Medicina. Após o módulo teórico foi elaborada avaliação 
on-line com questões tipo múltipla escolha, onde a média de acertos foi de 82%. 
Durante o módulo prático implementou-se O.S.C.E. com duas estações, havendo 
média de 80,3% de acertos para o grupo. Procedeu-se ainda, pesquisa de satisfação 
on-line com 80% dos participantes satisfeitos. CONCLUSÃO: Os autores 
consideraram o evento de extensão como bem sucedido em seus objetivos, 
observando a necessidade de sua continuidade e aperfeiçoamento estrutural, bem 
como melhor ajuste em sua programação, estímulo às novas metodologias ativas de 
ensino e desenvolvimento de estratégias que promovam incremento na motivação dos 
profissionais da saúde na participação em eventos de formação profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Segurança do paciente, Diálise renal, Ensino na saúde.            
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
INTRODUCTION: Patient safety is currently one of the most important issues for health 
system managers worldwide. It is defined as the set of initiatives or practices designed 
to avoid, prevent and reduce the adverse outcomes resulting from health care with the 
reduction of potential risks. Patients with severe clinical conditions, multi-morbimortality, 
intense and fragmented use of the health system and high level of hospital exposure, 
are characterized by the increased risk of adverse events, including in this group, those 
with renal disease in renal replacement therapy. The Patient Safety Culture is defined 
by the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) as the product of values, 
attitudes, skills and behavioral patterns that determine the commitment, style and 
proficiency of managing a healthy and safe. In this context, we understand health 
education as a cornerstone for strengthening a system based on good practices, and 
indispensable for the improvement of professional skills. We use innovative initiatives 
called active teaching methodologies, where the student plays a central role in the 
process and is challenged to "learn to learn". OBJECTIVE: To train health 
professionals in the area of patient safety in order to reduce the incidence of adverse 
events during dialysis. METHODOLOGY: it was conducted a research-action study 
through an extension event of UFRN, directed to Doctors, Nurses and undergraduates 
from both areas, in the workshop format, through two modules, with a 10-hour workload, 
using conventional and active teaching methodologies. RESULTS: It was offered 33 
vacancies, distributed among the internal and external public, only 22 students started 
the course, 94% of Nursing (05 graduates and 16 undergraduates) and only 01 
undergraduate in Medicine. After the theoretical module, we performed an online 
evaluation with multiple choice questions, with a mean of 82%. During the practical 
module it was performed O.S.C.E. with two stations, with an average of 80.3% of hits 
for the group. It was also conducted an online satisfaction survey with 80% of satisfied 
participants. CONCLUSION: The authors considered the extension event to be 
successful in its objectives, observing the need for its continuity and structural 
improvement, as well as better adjustment in its programming, stimulating the new 
active teaching methodologies and developing strategies that increase motivation of 
health professionals in participating in professional training events. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Patient safety, Renal dialysis, Health education.
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   1. INTRODUÇÃO 
 

 
O conceito de segurança do paciente é definido como o conjunto de iniciativas ou 

práticas, desenvolvidas com o objetivo de evitar, prevenir e reduzir os desfechos 

adversos decorrentes da assistência à saúde, determinando a implantação de 

protocolos e ações preventivas com o objetivo de redução de riscos potenciais(1).  

A base para instituição de tal medidas, está na observação de que o ser humano 

comete erros, e portanto eles são esperados, traduzindo-se em consequências e não 

causas. Reason propõe em sua obra “Human Error” de 1990 o Modelo do Queijo Suíço, 

onde um erro ativo é o resultado de uma sequência alinhada de erros latentes (orifícios 

do queijo). Ele defende a necessidade de tentar obstruir esses orifícios e criar 

camadas sobrepostas a fim de “blindar” o sistema evitando assim as falhas. É preciso 

entender que as ações preventivas não devem ser concentradas na ponta do sistema 

e sim convergir para sua origem. Embora não possamos mudar a condição humana, 

podemos atuar no seu processo de trabalho, gerando defesas para o sistema(2).  

Contextualizando historicamente, ao alvorecer do conhecimento Médico e exercício 

da ARS CURANDI, Hipócrates, estabelece um dos mais importantes preceitos 

bioéticos conhecido como “princípio da não maleficência”, in verbis: “PRIMUM NON 

NOCERE”, que significa primeiro não causar dano. Florence Nightingale em 1863 

relata em seu livro Notes on Hospitals “pode parecer estranho enunciar que a principal 

exigência em um hospital seja não causar dano aos doentes”, onde ela classificou 

como primordial a segurança dos doentes e constatou que haviam falhas nas condutas 

profissionais que se tornavam um sério problema e risco à saúde dos enfermos.  

Os trabalhos subsequentes na área, remontam do século XIX, com Ernest Codman, 

cirurgião de Boston, que 48 anos após relatos de Florence, estudou o desfecho de 

pacientes, incluindo falhas no tratamento. Em 1918 após a criação da JACHO (Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), o colégio Americano de 

Cirurgiões publica o primeiro trabalho sobre o tema, intitulado Diseases of Medical 

Progress, que demonstrou a prevalência e evitabilidade de doenças iatrogênicas.  

Mais recentemente, em 1990, o psicólogo Britânico James Reason publica Human 

Error, onde defende uma abordagem holística e não setorizada do problema, sendo o 

erro compreendido como falha do sistema. Esse estudo tornou-se notório em 1999, 

através da publicação do relatório do Institute of Medicine (IOM), marco mundial 

acerca do tema, denominado: To Err is Human: Building a Safe Health Care System 

“Errar é humano: construindo um sistema de saúde seguro” que mostrava as altas 

taxas de mortalidade nos hospitais Norte Americanos ( 44 a 98.000 mortes / ano ), 
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relacionadas a erros na assistência à saúde. Após a mobilização mundial provocada 

pela publicação desse impactante relatório, a Organização Mundial da Saúde ( OMS ) 

lança a Aliança Mundial para segurança do paciente em 2004, despertando os países 

membros para o compromisso de desenvolvimento de politicas públicas voltadas a 

segurança do paciente(3).    

Um relatório preparado pelo professor Lian Donaldson, Médico chefe do sistema de 

saúde do Reino Unido, foi elaborado para governo e publicado com o título: “An 

organization with memory: adverse events in the British national health system” 

estabelecendo um marco na história da segurança do paciente daquele país, com a 

criação da National Patient Safety Agency – NPSA (Agência Nacional de Segurança 

do Paciente) no Reino Unido(3)(4).  

     Em 2011 a Joint Commission International (JCI) lança a quarta edição da 

“Standards Lists Version”, atualmente em sua sexta edição, onde no capítulo sobre os 

Objetivos Internacionais para a Segurança do Paciente (International Patient Safety 

Goals - IPSG) são descritas as seis metas iniciais originais. São elas: identificar os 

pacientes corretamente; melhorar a comunicação eficaz; melhorar a segurança dos 

medicamentos de alto risco; assegurar sítio, procedimentos e pacientes corretos nas 

cirurgias; reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde e reduzir o 

risco do paciente de danos resultantes de quedas(5).  

O Médico Libanês Avedis Donabedian realizou estudos com profundo impacto 

sobre os sistemas de gestão da assistência a saúde, descrevendo de forma pioneira 

os sete pilares da qualidade (eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade), definindo qualidade como: “a obtenção dos 

maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e aos menores custos” focando 

na tríade de gestão de estrutura, processo e resultado(6)(7).  

No Brasil, na década de 80, ocorre o início do processo de acreditação hospitalar 

por influência direta da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) através da 

otimização de parâmetros e serviços hospitalares, gerando mudança significativas no 

setor. Em 1999 surge a ONA (Organização Nacional de Acreditação) com o propósito 

de gerar o modelo Brasileiro de acreditação. Em 2002 a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) torna oficial o sistema Brasileiro de acreditação através da 

resolução nº 921/02 de 2004. Os estudos Brasileiros com objetivo de pesquisa datam 

inicialmente de 1999 determinando diretamente os primeiros esforços de instituições 

públicas e privadas (CQH – Controle de qualidade hospitalar) no sentido de 

implementar estratégias para garantir qualidade dos serviços de saúde com o objetivo 

de minimizar os riscos de dano assistencial aos seus usuários. A partir de 2010, por 

influência direta da OMS foi estabelecido um check–list para implantação do programa 



 

 15 

de cirurgia segura, como consequência de um esforço mundial para redução dos 

eventos adversos durante procedimentos cirúrgicos hospitalares. Em 2013 foi lançado 

pelo governo federal, o PNSP ( Programa Nacional de Segurança do Paciente ) 

regulamentado por meio da portaria MS/GM 529 e RDC 36 de Julho do mesmo ano(4)(8). 

A segurança do paciente é atualmente um dos assuntos de maior relevância e 

preocupação para os gestores de sistemas de saúde no mundo todo. Pacientes com 

graves condições clinicas associadas, multi-morbimortalidade, utilização intensa e 

fragmentada do sistema de saúde e alto nível de exposição hospitalar, caracterizam-

se por apresentarem risco aumentado para eventos adversos, sendo inclusos nesse 

grupo, os portadores de doença renal avançada ou em terapia renal substitutiva em 

unidades de terapia intensiva(9). 

 A injúria renal é uma entidade nosológica complexa, frequentemente associada a 

etiologia multifatorial, com grande impacto clínico ao analisarmos aspectos 

relacionados a sua incidência, formas de apresentação e morbimortalidade, 

caracterizando-se como fator de risco independente para permanência hospitalar 

prolongada e custos elevados ao sistema de saúde(10). Observamos na IRA 

prevalência de 5 a 7% do total de pacientes admitidos em um hospital geral, e até 25% 

dos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva(11). Analisando 

pacientes com doença renal crônica avançada que evoluem para doença renal dialítica 

(Estágio V), a Sociedade Brasileira de Nefrologia estima em seu censo de 2014 que 

houve aumento da incidência e prevalência de pacientes em hemodiálise no país, 

havendo 112.004 pacientes em tratamento, com mortalidade estável em 19% 

comparando ao censo em 2008(12).  

Apesar de todo avanço científico demonstrado nas últimas décadas na área da 

Nefrologia, a terapia renal substitutiva ainda é causa de medo e insegurança por parte 

do portador de doença renal avançada ou objeto de angústia da equipe médica 

responsável, em decorrência da instabilidade clínica exibida pelo enfermo, que 

invariavelmente apresenta falências orgânicas múltiplas, eventualmente uso de 

vasopressores em altas doses e uso de polifarmácia com múltiplas interações  

medicamentosas(13).   

Os eventos adversos mais comumente observados, estão relacionados a falhas 

assistenciais, planejamento equivocado de procedimentos ou técnicas cirúrgicas 

inadequadas, havendo também referências a lapsos no acompanhamento 

especializado desses pacientes, que poderiam indiretamente contribuir com a 

necessidade de substituição renal. São eles: (1) Relacionados ao acesso vascular: 

sítio de implantação de cateteres e fístulas errôneos (Ex. Indicada confecção de fístula 

arteriovenosa à direita e confeccionada à esquerda), procedimento indicado diferente 
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do realizado (Ex. Indicado implante de cateter de duplo lúmen e realizada fístula 

arteriovenosa), Infiltração do acesso vascular, deslocamento acidental da agulha de 

punção; (2) Queda do paciente após procedimento; (3) Erros de medicação: desvios 

de execução da prescrição dialítica, solução dialisadora incorreta, reações alérgicas, 

uso inadequado da heparina com coagulação do sistema de HD ou sangramentos 

excessivos; (4) Relacionados a quebra ou falhas nos protocolos assistenciais: 

lavagem das mãos, surtos epidêmicos com soroconversão para vírus B e C da hepatite,  

análise da qualidade da água e reuso das membranas insatisfatórios. (5) Lapsos e 

omissão, levando ao agravamento da IRA: uso de medicações sabidamente 

nefrotóxicas (cirurgias ortopédicas), uso de inibidor ou bloqueador do receptor da 

angiotensina em vigência de IRA, lapso na adequação dietética levando a 

hipercalemia refratária, manutenção do status de hipovolemia por falta de expansão 

volêmica por mais de 24h em pacientes com diagnóstico de IRA pré-renal, atraso na 

solicitação de consulta ao Nefrologista após o início da IRA(9)(14)(15).   

Diante da importância crescente do tema nos últimos anos, observamos a 

necessidade do fortalecimento da cultura de segurança do paciente ao nível 

organizacional, fundamental ao processo de melhoria da segurança a nível hospitalar. 

A cultura de segurança é definida pela AHRQ (Agency for Healthcare Research e 

Quality) da comissão de saúde e segurança do Reino Unido como o produto de valores, 

atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais 

determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da administração de uma 

organização saudável e segura. Organizações com uma cultura de segurança forte, 

são caracterizadas pela comunicação fundamentada na confiança mútua, pela 

percepção comum da importância da confiança, na efetividade de medidas 

preventivas, influenciando inclusive, setores de risco externos a área da saúde, como 

a aviação e a produção de energia nuclear pelas usinas.(16,17) 

A cultura de segurança do paciente a nível organizacional estabelece mecanismos 

reponsáveis por “blindar” o sistema, reduzindo as possibilidades de falhas sequenciais 

segundo a teoria de Reason. Uma organização com forte influência pela cultura de 

segurança se caracteriza pelas seguintes propriedades: (1) Liderança: ela exerce 

poder de fiscalização da equipe que está na linha de frente ao atendimento ao paciente, 

identificam as áreas de risco do ambiente de saúde e alinham a visão/missão da 

equipe com necessidade organizacional; (2) Trabalho em equipe: colaboração e 

cooperação existente entre executivos, equipe e colaboradores independentes; (3) 

Comunicação: Um ambiente em que um membro da equipe, independente de sua 

função, tem o direito e a responsabilidade de falar pelo paciente; (4) Justiça: uma 

cultura que reconhece erros como falhas do sistema mais que falhas individuais, ao 
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mesmo tempo, não diminui a responsabilização dos indivíduos por suas ações; (5) 

Baseado em evidências: as práticas adotadas são baseadas em evidências científicas. 

A padronização das ações são concebidas para reduzir variações de conduta e 

alcançar alta confiabilidade; (6) Centrado no paciente: Os cuidados do paciente estão 

centrados acerca do binômio paciente-família. O paciente não é somente um mero 

participante ativo em seu próprio cuidado, ele atua como ligação entre o hospital e a 

comunidade; (7) Aprendizado: O hospital aprende com seus erros e observa novas 

oportunidades para melhorar o seu desempenho. A aprendizagem é valorizada entre 

todas as equipes, incluindo a equipe médica(16)(18). 

Sob a óptica do processo ensino-aprendizagem na saúde e sua relevância no 

contexto organizacional para o desenvolvimento de uma cultura de segurança do 

paciente, compreendemos a educação como pedra angular e agente transformador 

ao assumir a função de alicerce para a construção das competências profissionais, 

elaboração e lapidação de saberes, além de fomento para a padronização de 

protocolos assistenciais de atendimento baseados em evidências científicas, 

contribuindo deste modo, para redução do risco de eventos adversos. Do ponto de 

vista prático, entendemos o processo de capacitação profissional como recurso 

pedagógico que visa proporcionar educação continuada, com eficácia e implicações 

valiosas ao ensino, amplificando a difusão do conhecimento nas diversas áreas 

profissionais, garantindo atualização constante aos colaboradores alvo e contribuindo 

para as boas práticas institucionais(19)(20). 

Observamos nos últimos anos uma tendência a valorização do trabalho em equipe 

multiprofissional, fato justificado por sua demanda crescente principalmente na área 

da saúde, transcendendo às atribuições individualizadas de cada profissão e 

proporcionando o engrandecimento do trabalho cooperativo. Esse processo, estimula 

a criação de equipes multiprofissionais (Teamwork), com o objetivo de prover 

melhorias às ações de saúde direcionadas a população. Nesse contexto, concebemos 

educação interprofissional como modelo pedagógico necessário ao estabelecimento 

da interação permanente entre as várias profissões na saúde, visando o 

desenvolvimento de um ambiente de trabalho colaborativo e participativo, onde a 

comunicação interdisciplinar seja privilegiada, ao se realizar de forma ampla e natural, 

beneficiando a assistência ao paciente, tornando-a mais eficaz e segura(21).  

A Organização Mundial da Saúde em relatório de 1988, evidencia as experiências 

de alguns países acerca do aprendizado em conjunto entre diferentes profissões nos 

seus locais de trabalho, conceituando educação interprofissional como: “[....] o 

aprendizado que ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem 
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sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e 

melhorar os resultados de saúde”(22).    

Analisando evolutivamente o processo de construção do conhecimento, 

identificamos que a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada no uso de 

metodologias conservadoras sob influência inspiradora cartesiana-newtoniana, 

mostrando um processo de ensino-aprendizagem passivo, se restringindo muitas 

vezes apenas a mera reprodução do conhecimento, no qual o docente exerce papel 

de transmissor do conhecimento e ao discente, cabe apenas a retenção e repetição 

dos mesmos. No atual contexto social, onde os meios de comunicação são 

potencializados pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pelo dinamismo das 

relações humanas, estratégias inovadoras de ensino são necessárias para tornar o 

processo ensino-aprendizagem mais ativo e participativo, proporcionando maior 

interatividade entre o binômio facilitador-aprendiz, motivando o aluno a construir o 

conhecimento de forma ativa, “aprender a aprender” ao assumir o protagonismo do 

processo de educacional(23).  

As denominadas metodologias ativas de ensino são alicerçadas no princípio teórico 

significativo da autonomia, onde a educação contemporânea deve pressupor um 

discente capaz de auto-gerenciar seu processo de formação. Elas utilizam a 

problematização e o “aprender fazendo” como estratégias de ensino-aprendizagem, 

com o objetivo de alcançar e motivar o discente. São algumas das principais 

metodologias ativas de ensino as seguintes: Team Based Learning (TBL), 

dramatizações (Role Playing), Problem Based Learning (PBL) e o uso de simulações 

entre outros(24). Segundo Epistein e Hundert, competência profissional é definida como: 

“O uso habitual e criterioso da comunicação, conhecimento, do raciocínio, da 

capacidade de integração de dados, habilidade técnica, emoções, capacidade 

reflexiva e capacidade de manter-se atualizado, através da qual o profissional lança 

mão para desempenhar sua atividade profissional em prol da sociedade”(25).  

Entendemos competência profissional como a interação entre o Saber como 

(conhecimentos), Fazer como (atitudes) e Demonstrar como (habilidades), 

influenciando diretamente o desempenho profissional como classicamente observado 

por G.E. Miller onde em sua pirâmide o topo está relacionado diretamente com o fazer 

na prática diária e portanto, a meta a ser alcançada para forjar um profissional 

competente(26)(27).  

    Nesse sentido, o presente projeto intenciona a melhoria da qualidade dos cuidados 

ofertados ao paciente dialítico em terapia renal substitutiva na unidade de terapia 

intensiva (UTI) do Hospital Universitário Onofre Lopes, através de capacitação 

multiprofissional realizada em maio/2018 via evento de extensão universitária, onde 
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promovemos atualização de conhecimentos por meio de atividades (módulos) teóricos 

e práticos, utilizando métodos ativos de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo geral 
 

• Capacitar profissionais na área de segurança do paciente, afim de reduzir a 

incidência de eventos adversos durante a terapia renal substitutiva. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Planejar a realização de evento extensão para educação continuada de 

Médicos e Enfermeiros em terapia renal substitutiva. 

 

• Utilizar métodos ativos de ensino-aprendizagem como estratégia facilitadora 

na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades na área 

da Nefrologia em terapia renal substitutiva. 

 

• Capacitar profissionais da saúde na prevenção, identificação e manejo de 

eventos adversos relacionados à hemodiálise, contribuindo assim para o 

fortalecimento da cultura de segurança do paciente. 

 
• Avaliar a metodologia e os processos utilizados para o desenvolvimento da 

capacitação profissional através de pesquisa de satisfação direcionada ao 

público participante.  
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3. METODOLOGIA 
 
 
 
3.0   Desenho do estudo 
 
 
     Trata-se de estudo tipo pesquisa ação, caracteristicamente unindo a pesquisa à 

prática, desenvolvendo o conhecimento e a compreensão como parte da prática. 

Segundo David Tripp  “A pesquisa-ação é sucintamente definida como toda tentativa 

continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática”(28) 

(Fig.1) 

  

 

 
    Fig. 1 Ciclo da Pesquisa-ação.                      Fonte: Tripp (2005). 

 
 
 
 
3.1   Participantes e critérios de exclusão 
 
 

     Foram ofertadas trinta vagas para capacitação, com público alvo voltado aos 

Médicos, Enfermeiros e graduandos das referidas áreas da saúde, atuantes no 

Hospital Universitário Onofre Lopes e outros serviços de terapia intensiva e 

hemodiálise do estado, abrangendo o segmento público e privado externos ao HUOL. 

Como critérios de exclusão estabelecemos: A ausência em um dos módulos da 

capacitação, se indispor a assinar o TCLE, recusar-se a participar das dinâmicas 

desenvolvidas, não fazer parte do público alvo do evento. 
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    Os autores realizaram capacitação profissional na área de nefrologia e segurança 

do paciente, a partir de evento de extensão oficializado junto à Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, utilizando as dependências de ensino e o setor de 

hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes. O evento foi planejado em 

formato tipo workshop, ministrado por equipe multiprofissional composta por Médicos 

e Enfermeiros especialistas em Nefrologia, com programação desenvolvida em 

módulos teórico e prático, realizados respectivamente no período de 11 e 18 de maio 

de 2018.  

 

3.2    Pré Intervenção 
 

      Inicialmente procedeu-se a revisão da literatura no período compreendido de 

novembro de 2017 até março de 2018, selecionando-se tópicos de livros e artigos de 

revistas nacionais e internacionais relacionados aos temas: segurança do paciente em 

terapia renal substitutiva, injúria renal e ensino na saúde. Foram utilizadas ferramentas 

de busca na internet e descritores em ciências da saúde (DEcS), além de consulta a 

base de dados Pubmed, Medscape, Bireme, Google acadêmico, Cochrane entre 

outras. A seguir, foi planejada a escolha dos assuntos a serem abordados, com o 

objetivo de estabelecer a programação final do evento. Para tanto, elaborou-se 

questionário estruturado on-line através da ferramenta Survey Monkey®, com cinco 

perguntas fechadas tipo múltipla escolha e utilizando escala de Likert de cinco pontos, 

compartilhado via rede social através de grupos do aplicativo de internet WhatsApp® 

dos Médicos e Enfermeiros atuantes na unidade de terapia intensiva do HUOL, com o 

objetivo de conhecer as principais demandas e interesses do público alvo, bem como 

estabelecer um programa alinhado com os anseios da maioria. Definidos os temas a 

serem abordados no evento, e confeccionado o programa do curso, foram 

estabelecidos os objetivos de aprendizagem(29) (Tab.1) com o intuito de planificar o 

ensino, e assegurar a atenção aos tópicos mais importantes do programa em função 

dos resultados pretendidos para aprendizagem. 
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Tab. 1 -  Objetivos de Aprendizagem do Evento de Extensão: 

 

Ao final da capacitação o aluno deverá ser capaz de: 

 

I. Conceituar terapia renal substitutiva. 

II. Definir quais os tipos e modalidades existentes. 

III. De acordo com as diretrizes da segurança do paciente conhecer as 

complicações mais frequentes durante o tratamento. 

IV. Quais os tipos de acessos temporários e permanentes mais comumente 

utilizados e os cuidados relacionados a manutenção de sua integridade.  

V. Identificar os parâmetros clínicos necessários à segurança do paciente 

durante o tratamento dialítico. 

VI. Conhecer o funcionamento da máquina de hemodiálise, componentes 

e alarmes de segurança. 

VII. Participar de simulação em ambiente controlado ao atendimento a uma 

intercorrência clinica relacionada à terapia renal substitutiva. 

 

 

3.3   Intervenção 
 
 

     Idealizada na forma de capacitação interprofissional utilizando modelo de 

“Workshop” ou curso de atualização, realizou-se em duas etapas, inicialmente por 

meio de módulo teórico no dia: 11/05/2018 e subsequentemente através de módulo 

prático ocorrido no dia: 18/05/2018. Foi desenvolvido na ocasião treinamento teórico-

prático com carga horária total de 10h denominado: Mini curso para segurança em 
terapia renal substitutiva no paciente crítico. (Anexo-3) 

          Os participantes puderam realizar suas inscrições via portal acadêmico da 

UFRN na internet (SIGAA) uma semana antes do início do evento, sendo concluídas 

um dia antes do início do curso através de preenchimento de cadastro simples. Todos 

os inscritos receberam anexado ao E-mail de boas-vindas, a programação dos dois 

módulos do curso e dois artigos científicos com conteúdo direcionado a aula: 

“complicações e eventos adversos em terapia renal substitutiva” em formato TBL.  
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       No primeiro momento da capacitação dia: 11/05/2018 (módulo teórico) todos os 

presentes inicialmente assinaram o TCLE e em seguida estabelecemos uma breve 

dinâmica de apresentações de todos os participantes e docentes presentes, com 

posterior início do curso pela aula “Fisiologia aplicada a terapia renal substitutiva e 

métodos dialíticos utilizados no paciente crítico”, com duração de trinta minutos, e ao 

final tempo de dez minutos para perguntas. Na sequência, assistimos a palestra 

sobre: ”Cuidados relacionados ao acesso vascular”, também com duração de trinta 

minutos e espaço reservado a perguntas de dez minutos. Posteriormente houve 

intervalo de 15 minutos. 

        Retornamos para a última atividade da tarde, realizada no formato TBL (team 

based learning)(30)( Fig.3),  com duração de 120 minutos, abordando o tema: “Eventos 

adversos relacionados a terapia renal substitutiva”. Essa dinâmica foi dividida em três 

fases, a primeira denominada fase de preparo individual, executada inicialmente por 

meio de leitura pré-classe dos dois artigos previamente selecionados: “Clinical 
complications of continuous renal replacement therapy” e “Atualização em 
diálise: complicações agudas em hemodiálise”. A fase seguinte, também chamada 

de garantia do preparo “readiness assurance test”, foi realizada inicialmente pela 

divisão dos presentes em um total de quatro grupos, dois grupos com seis 

participantes e dois grupos com cinco participantes escolhidos aleatoriamente e 

mantidos de forma permanente.  

       Após as considerações iniciais sobre a natureza da atividade a ser realizada, 

submetemos os alunos a um teste de dez questões de múltipla escolha, abordando o 

conteúdo dos artigos previamente enviados. Os alunos foram solicitados a responder 

individualmente as questões, assinalando as respostas corretas em uma folha a parte 

individualizada com padrão tipo “loteria”, “apostando” na resposta correta ou em mais 

de uma resposta se houvesse dúvidas e pontuando  a maior, ao escolher apenas uma 

alternativa correta. Subsequentemente os grupos formados previamente foram 

reunidos e o mesmo teste foi aplicado, com estímulo à argumentação entre seus 

componentes em busca da melhor resposta (Anexo-4). As respostas foram 

identificadas em uma cartela, cobertas por adesivo removível, e ao final, verificada a 

pontuação individual e da equipe (Anexo-5). Abriu-se possibilidade para apelação dos 

integrantes dos grupos e realizou-se posteriormente o feedback do professor sobre a 

atividade e o teste, com discussão à partir das repostas mais polêmicas e análise de 

sua fundamentação. Utilizamos a última hora de atividade programada para realização 

da etapa de aplicação conceitos, projetando cinco casos clínicos relacionados ao tema 

em formato tipo múltipla escolha.  
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              FASE 1                                  FASE 2                                  FASE 3 
                                                        (Duração: 80min.)                                (Duração: 40min.) 

PREPARO PRÉ CLASSE                   GARANTIA DO PREPARO                    APLICAÇÃO DOS  

 CONCEITOS 

 DIVISÃO DOS GRUPOS 

          

 

        Avaliação individual 
 

 

 

 Avaliação em equipe 

 

 

                                                  Apelação e Feedback 

Fig. 3 – TBL ( Team Learning Based ) -  Eventos adversos relacionados a Terapia 

Renal Substitutiva: 

 

        Dando seguimento ao programa, houve intervalo de uma semana até o módulo 

prático, período em que foi aplicado teste on-line com dez perguntas fechadas tipo 

múltipla escolha, com o objetivo de avaliar cognitivamente os discentes sobre 

conteúdo abordado. 

         O módulo prático iniciou-se no dia: 18/05/2018 através de atividade prática 

realizada no setor de hemodiálise do HUOL com o tema: “conhecendo a máquina de 

hemodiálise”, onde as Enfermeiras nefrologistas responsáveis demonstraram em 

simulação o funcionamento da máquina, o processo de ligar o paciente ao sistema de 

diálise, os alarmes existentes, as situações de risco e possíveis eventos adversos mais 

comuns, além dos componentes do sistema de hemodiálise.   

Retomamos às atividades após intervalo, para desenvolver o O.S.C.E.(31) 

(Objective Structured Clinical Examination) (Fig.4). Inicialmente realizamos uma breve 

projeção de dez minutos sobre a atividade, demonstrando o seu desenvolvimento, 

execução, fases e objetivos. A seguir, conduzimos todos os presentes ao setor de 

ambulatórios, próximo a hemodiálise do HUOL para o confinamento inicial. A dinâmica 

foi planejada através da utilização de dois casos clínicos transformados em estações 

(Anexo-6), utilizando atores e manequim, com tempo estimado em cinco minutos para 

realizar cada estação. O objetivo proposto era abordar as principais complicações e/ou 

eventos adversos inerentes ao processo dialítico, ao mesmo tempo em que 

“Clinical complications of 
continuous renal 

replacement therapy” 

“Atualização em diálise: 
complicações agudas em 

hemodiálise”  

Casos 
Clinicos 



 

 25 

avaliávamos as habilidades exibidas pelos discentes, necessárias a melhor condução 

clinica do caso, durante a simulação. A primeira estação idealizada, simulava um 

ambiente de unidade de terapia intensiva, onde um manequim ligado a uma máquina 

de hemodiálise fazia o papel de um paciente grave, utilizando vasopressores, 

monitorizado continuamente e desenvolvendo hipotensão grave e hipoglicemia 

durante o procedimento. A Enfermeira (atriz), seguindo o script planejado (Anexo-8), 

solicitava ao aluno que tomasse as providências necessárias à estabilização do 

paciente, sob o olhar atento do avaliador que acompanhava a distância as condutas 

instituídas pelo aluno e sua desenvoltura durante todo o processo, de acordo com o 

check-list (Anexo-7) estabelecido para a estação. O segundo cenário tratava de uma 

paciente que desenvolvia calafrios decorrentes de infecção relacionada ao cateter de 

schiller (curta permanência), onde a atriz (paciente), buscava providências 

necessárias a resolução do problema. Após o encerramento da atividade, houve 

reunião para realizar “feedback” aos alunos sobre o desenrolar da atividade, com os 

comentários necessários para a discussão e esclarecimento das dúvidas existentes, 

atitude indispensável a uma boa avaliação formativa. Encerrando às atividades foi 

oferecido um coffee-break aos participantes com o objetivo de congraçamento de 

todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

 

 
                                        Duração de 5 minutos cada 
           estação 
 

 

 
    
             

                       Fig.4 – Organização O.S.C.E. casos clínicos 

INSTRUÇÃO 
( Projeção de filme ) 

4° Subsolo 
 

CONFINAMENTO 
Setor de ambulatórios 

térreo 

SETOR DEHEMODIÁLISE  - OSCE 
(Leitura do casos clínicos – 
Afixados  em duas portas 

separadas do setor ) 

ESTAÇÃO N° 1 
“Paciente crítico 
em hemodiálise 
continua na UTI” 

ESTAÇÃO N° 2 
“Paciente 

Imunossuprimido”  

Análise 
formativa 

(FEEDBACK) 
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3.4   Pós Intervenção 
 
 

      No dia seguinte à conclusão da capacitação, enviamos a todos os alunos inscritos 

e presentes aos dois módulos do “workshop”, uma pesquisa de satisfação on-line com 

o objetivo de aperfeiçoar os próximos eventos e atender da melhor forma possível as 

necessidades dos participantes.  

     

 

Modelo de representação esquemática da timeline de execução do evento de 

extensão. 

 

 

 
              QUESTIONÁRIO   

               On-line 

 

 

 

 
                       1 SEMANA 

 

 

                                                                                          OSCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Inscrições 
abertas 
( 04 a 10 de 
maio/2018 ) 

Pesquisa on-
line sobre os as 
demandas do 
público alvo 
para o 
planejamento 
do programa 
do evento. 
 
NOV 2017 
 

Início do 
Evento: 
11/05/2018 
Módulo 
teórico 

Término do 
curso 
18/05/2018 
Módulo 
prático 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
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    3.5   Coleta dos dados  
 
 

         Cada participante assinou espontaneamente termo de consentimento informado 

(TCLE) para o estudo, sendo submetido a um questionário estruturado com perguntas 

fechadas no intervalo entre os módulos, uma avaliação tipo OSCE ao final do módulo 

prático e pesquisa de satisfação após o final do curso, utilizando escala de likert de 

cinco pontos para avaliação do grau de satisfação. Os dados foram armazenados na 

plataforma Survey Monkey®, tabulados e analisados quantitativamente em planilhas 

do Microsoft Excelâ. 

 

 

     3.6   Aspectos éticos 
 

 

                 O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-HUOL) 

sob CAEE de número 78775917.2.0000.5292 e aconteceu mediante anuência dos 

participantes, segundo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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4. RESULTADOS 
 
     O item principal desta dissertação foi a elaboração de produto educacional na 

modalidade “workshop” registrado via SIGAA como um evento de extensão 

denominado: “Capacitação profissional para segurança do paciente critico em 
terapia renal substitutiva”, realizado em maio de 2018 no Hospital Universitário 

Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo apresentado 

de forma descritiva a seguir.  

 

      4.1 Fase pré-intervenção 
 

      Planejada como fase preparatória ao início do evento de extensão, caracterizou-

se pela realização do inquérito inicial da pesquisa, direcionado ao público de Médicos 

e Enfermeiros da unidade de terapia intensiva do HUOL, com vistas a atender às 

demandas do grupo, definindo o programa do evento e objetivos de aprendizagem. 

Foi utilizada ferramenta de pesquisa on-line Survey Monkey® para a coleta dos dados, 

disponibilizando os questionários via link externo por meio da rede social WhatsApp®. 

Obtivemos 23 respostas entre os 50 componentes dos dois grupos de mídia social dos 

profissionais alvo daquela UTI pesquisados (46% de respostas efetivas). Os 

resultados encontrados estão representados nas figuras de número 5 a 9, a seguir: 

 

 

     
                           Fig. 5                                                   Fig. 6 

 

 

35%

61%

4%

Você participaria de um 
mini curso sobre terapia 

renal substitutiva em UTI?

Extremamente
provável

Muito provável

Provavelmente

Quais os temas citados a 
seguir seriam mais relevantes?

Indicações em terapia renal substitutiva
no paciente critico
Intercorrências mais comuns em terapia
renal substitutiva
Simulação em ambiente dialítico

Todos os assuntos acime citados
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                         Fig. 7                                                    Fig. 8 

 

                                                           

 
                                                      Fig. 9 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

Qual a importância do tema 
segurança do paciente para a 

equipe multidisciplinar da 
UTI?

Extremamente Importante

Muito importante

30%

53%

17%

Qual melhor modelo 
atende suas expectativas 

de horário para o mini 
curso

Formato ACLS, iniciando às sextas a tarde
e continuando no sábado manhã e tarde

Durante 02 sextas seguidas no período
vespertino

Nenhuma das opções anteriores

53%43%

4%

Qual a importância do tema segurança do paciente em 
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Extremamente importante

Muito Importante

Importante
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        4.2 Fase de realização do Evento de extensão 
 
        Planejado em formato de “Workshop” e realizado em dois módulos, o primeiro 

teórico e o segundo prático. Disponibilizamos um total de 30 vagas para o público 

interno e externo à UFRN (Fig.10), havendo preenchimento total das vagas com 

número final de 33 inscritos. Apenas 67% dos inscritos (22 alunos) compareceram ao 

início do curso, com predomínio do público feminino (Fig.11) e profissionais da 

Enfermagem (Fig.12) compostos por: 05 graduados e 16 graduandos. Somente 01 

Médico e 01 estudante de Medicina se inscreveram a capacitação, a qual apenas o 

último compareceu. No intervalo correspondente a uma semana entre os módulos 

teórico e prático, foi realizada a primeira avaliação do evento, de caráter cognitivo, 

representada por questionário on-line com dez perguntas fechadas tipo múltipla 

escolha. Vinte e um alunos responderam o questionário via E-mail, com taxa de 

conclusão de 100%. Estabelecemos a média para aprovação no módulo, superior a 

70%, atingindo média geral de 86% (Fig.13). Apenas os alunos respondentes de 

número 16, 11 e 06 obtiveram média inferior aos 70%. Ao final do módulo Prático 

realizamos um O.S.C.E para avaliação das habilidades adquiridas, com resultado 

satisfatório e média alcançada entre os alunos de 80,35%. Um único participante 

obteve média de 50,85%. 

 

 

                                      
                         Fig. 10                                              Fig.11 
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                         Fig.12                                                     Fig.13 

 

 

 

 

        4.3 Fase pós evento de extensão 
 
       Finalizada a capacitação profissional, novamente indagamos ao nosso público 

alvo através de questionário on-line sua satisfação quanto ao produto educacional 

desenvolvido, esperando ouvir suas demandas e obter sugestões para o 

aperfeiçoamento dos eventos futuros. De acordo com as respostas obtidas, 98% dos 

participantes se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos com a capacitação em sua 

totalidade, os alunos definiram o conteúdo ministrado como bom ou excelente, 

Afirmaram ainda que recomendariam o curso a outros alunos em 87% dos casos 

(Fig.14) e expressaram simpatia às metodologias ativas de ensino utilizadas ao avalia-

las como boas ou excelentes em 87% das respostas (Fig.15). 
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60%27%

13%

O que você achou sobre as 
metodologias ativas de 
ensino utilizadas? ( TBL, 

OSCE, PRÁTICAS )

Excelente
metodologia

Boa
metodologia

Indiferente

53%
47%

Qual a sua percepção sobre a 
metidologia de ensino utilizada 
pela equipe de professores que 

ministrou a capacitação? 

Excelente

Boa

87%

13%

Você recomendaria esse 
evento para algum colega?

Sim, com
certeza

Recomendaria



 

 33 

   4.4 Discussão e Conclusão 
 
 

       Os cuidados Médicos para pacientes em terapia renal substitutiva são complexos 

e dependentes da tecnologia; alta associação com comorbidades, o uso contínuo de 

vários tipos de medicamentos com muitas interações entre si, e as consequências 

fisiológicas do desenvolvimento da doença renal crônica, determinam os riscos 

potenciais de eventos adversos nessa população. Estudos anteriores demonstraram 

associação entre complicações relacionadas a eventos adversos por medicamentos 

ou soro-conversão durante o tratamento dialítico a falhas assistenciais relacionados a 

aspectos técnicos do profissional e/ou uso dos equipamentos para diálise(32). Nesse 

contexto, estratégias educacionais que promovam educação continuada e atualização 

dos profissionais envolvidos no processo de tratamento, tornam-se extremamente 

importantes em contribuir diretamente para qualidade do cuidado e determinantes 

para melhorar a segurança do paciente.  

       A elaboração do formato da capacitação profissional ministrada durante o evento 

de extensão, fundamentou-se nas evidências de que o uso de modelos de educação 

Médica continuada como: “workshop”, cursos de atualização, discussão de casos e 

exibição de vídeos, proporcionam maior interesse e atenção dos participantes, 

estímulo a interatividade e desenvolvimento de habilidades de comunicação. Quando 

associamos os fatores citados à realização de atividades práticas, evidenciamos 

melhorias no aprendizado e desempenho profissional, determinando impacto nos 

resultados dos cuidados e atenção à saúde(33).  

        A educação interprofissional contextualizada historicamente, mostra seu 

surgimento como estratégia capaz de melhorar a qualidade da atenção à saúde, 

através do trabalho em equipe e da prática colaborativa, proporcionando maior 

segurança ao paciente com redução dos erros e eventos adversos dos profissionais 

de saúde, além de menor custo gerado ao sistema(34). Espera-se que o ensino 

interprofissional gere subsídios necessários ao fortalecimento do trabalho em equipe, 

transformando as práticas em saúde pelo sentido da integração e colaboração 

interprofissional, com foco nas necessidades de saúde dos usuários e população. 

       Nesse cenário pedagógico em evolução, o professor atua como facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, o aluno é convidado a “aprender a aprender”, 

ocupando papel central na construção do próprio conhecimento. O uso de estrátegias 

inovadoras, os chamados métodos ativos de ensino, atuam como importantes 

ferramentas aliadas à construção do saber(35). 
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      No desenvolvimento do evento educacional em discussão, os autores optaram 

pelo uso do TBL (Team Based Learning) devido a possibilidade de criar oportunidades 

e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos, podendo ser aplicado para 

grandes classes de estudantes com número de até 100 alunos, ou mesmo turmas 

menores de até 25 estudantes. Tem fundamentação teórica baseada no 

construtivismo, onde as experiências e conhecimentos prévios dos alunos devem ser 

evocados na busca da aprendizagem significativa. A resolução dos problemas é 

baseada no diálogo e na interação entre os discentes, contemplando as habilidades 

de comunicação e o trabalho colaborativo em equipes, necessários a formação de um 

profissional competente(30).  

      A avaliação das habilidades e competências clinicas deve recair sobre os aspectos 

da prática profissional, sendo assim, optamos por realizar um O.S.C.E. (Objective 

Structured Clinical Examination) ao final do módulo prático sobre casos clínicos, 

composto por duas estações com duração de 5min cada, envolvendo um paciente 

dialítico grave e uma paciente com lesão renal aguda em uso de imunossupressores. 

Participaram da atividade 18 alunos, a duração da atividades foi estimada em 180min, 

sendo desenvolvida inteiramente no setor de hemodiálise do HUOL. As simulações 

em ambiente controlado são recursos pedagógicos valiosos quando inseridos no 

processo de ensino-aprendizagem, sendo possível selecionar o tipo de habilidade a 

ser avaliada, o nível de complexidade exigido e as circunstâncias da avaliação, sem 

depender da disponibilidade de casos ou de outros fatores, contribuindo 

significativamente para avaliação do estudante sob o aspecto formativo e 

somativo(36)(37). 

      Em última análise cabe a discussão sobre o nível de absenteísmo significativo 

entre Médicos e graduandos de Medicina ao evento educacional. Quanto aos 

graduandos, apuramos através da coordenação do curso que concomitantemente ao 

início da capacitação ocorreu o período de avaliações regulares, inviabilizando a 

participação senão de todos, mas seguramente da maioria. Sobre os Médicos, fatores 

como: pouco interesse em relação ao conteúdo abordado,  elevada carga de trabalho, 

jornadas diárias exaustivas, nível de stress elevado (“burnout”) e pouco tempo 

disponível aos familiares tem sido causas relevantes para justificar as ausências(38). 

Pretendemos em oportunidades futuras, desenvolver novos eventos, criando 

estratégias que facilitem uma maior participação dos médicos e estudantes de 

medicina, para que haja uma necessária interação com os profissionais da 

enfermagem.  
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      Por fim, ao apreciar o evento educacional realizado sob a óptica de seu 

planejamento, execução, desafios e/ou dificuldades encontradas, concluímos que as 

metodologias ativas de ensino aplicadas durante os módulos da capacitação em 

destaque, se mostraram recursos inovadores e fundamentais ao alcance dos objetivos 

de construir e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, gerando 

aprendizagem significativa e excelente aceitação pedagógica entre os participantes, 

haja vista, os resultados representados através das figuras 14, 15 e 16. Ressaltamos 

ainda, a importância do modelo de educação interprofissional executado, ao alavancar 

a motivação do grupo pelo uso de prática colaborativa e o trabalho em equipe. 

Pensamos que o formato do curso tipo “workshop” e as demonstrações práticas 

associadas utilizando o modelo “Hands on experience”, permitiram um ambiente mais 

informal e uma interface agradável entre o facilitador e o aluno, com repercussão direta 

na pesquisa de satisfação realizada.  
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    5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 
 
         A qualificação profissional é um assunto de grande importância e interesse na 

atualidade, com impacto direto em vários setores do mercado e também na economia, 

na medida em estabelece o meio para o desenvolvimento do conhecimento, 

habilidades e atitudes necessárias à adequada formação do bom profissional, e a nível 

institucional, a implementação das boas práticas.  

A destarte, reconhecemos o processo de educação continuada como recurso 

pedagógico imprescindível à manutenção da “expertise” frente às necessidades de 

cada segmento de atuação, exigindo dedicação constante do profissional envolvido, 

sobretudo na área da saúde.  

       Nosso projeto propôs melhoria na qualificação profissional através de eventos 

periódicos e anuais de capacitação, abordando o tema segurança do paciente com 

foco na terapia renal substitutiva, utilizando estratégias inovadoras denominadas 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, aliadas a recursos audiovisuais e 

discussão de casos com o especialista.  

     Ressalto a importância do MPES (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) 

como pós graduação fomentadora de inovação e laboratório para o exercício do ensino 

construído através de bases científicas sólidas, contribuindo deste modo com o 

desenvolvimento da sociedade.  

      Espero a curto prazo por meio deste produto educacional, contribuir para uma 

melhor qualificação profissional entre os profissionais da saúde, possibilitando 

aplicação imediata do conhecimento adquirido em seu local de trabalho, fortalecendo 

institucionalmente a cultura de segurança do paciente, com impacto direto na 

assistência e qualidade do cuidado em benefício da comunidade. A médio e longo 

prazo a expectativa recai sobre tornar o curso anual de acordo com o interesse da 

direção do HUOL, promovendo atualização de conteúdo e recursos pedagógicos 

utilizados, em consonância com as informações coletadas em pesquisa de satisfação, 

ao mesmo tempo em que idealizamos o  desenvolvimento de ferramenta no modelo 

“check-list” que permita a utilização de parâmetros encontrados à beira do leito, após 

a validação por especialistas, para a melhoria nos protocolos de segurança do 

paciente em terapia renal substitutiva, com redução de eventos adversos relacionados.  
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      6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

I. A Injuria Renal Aguda (IRA) é uma patologia com grande incidência e 

mortalidade no paciente crítico, apesar do desenvolvimento científico atual e 

das novas tecnologias para substituição renal. 

II. As diversas modalidades de terapias de substituição renal são intervenções 

terapêuticas que podem induzir o surgimento de complicações (eventos 

adversos) inerentes à própria intervenção. 

III. As ações realizadas para instituição e monitoramento de boas práticas nas 

unidades hospitalares estão diretamente relacionadas com as melhorias na 

assistência multidisciplinar e segurança do paciente. 

IV. A educação continuada e a capacitação profissional são ferramentas 

importantes na manutenção e desenvolvimento de competências. 

V. Os métodos ativos de ensino-aprendizagem são recursos pedagógicos 

valiosos, sobretudo quando tratamos de educação em adultos. 

VI. O incentivo ao desenvolvimento de uma “cultura” institucional de segurança 

do paciente, fortalece a qualidade da assistência e o estabelecimento das 

boas práticas profissionais. 

VII. Analisamos o produto educacional desenvolvido como bem sucedido quanto 

ao alcance dos seus objetivos, havendo necessidade de continuidade em 

sua execução.  

VIII. Entendemos como desafios para os próximos eventos de capacitação: 

. Utilizar novas estratégias de comunicação interprofissional dentro do 

planejamento do evento, com o objetivo de atender às demandas 

profissionais e torna-lo mais atrativo ao público alvo. 

. Aperfeiçoamento de sua estrutura com melhor ajuste da programação, 

estímulo às novas metodologias ativas de ensino e estratégias para motivar 

os profissionais alvo a aumentarem sua participação. 

. Viabilizar estratégias e planejamento para o ensino a distância (EAD), 

trazendo maior comodidade ao aluno e tornando o acesso universal entre o 

público alvo.   
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  7. PRODUTOS GERADOS 
 

Evento de extensão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte intitulado: 

“Capacitação profissional para segurança do paciente critico em terapia renal 
substitutiva” realizado em Maio/2018. 

     https://sigaa.ufrn.br/sigaa/extensao/Atividade/lista_minhas_atividades.jsf 
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9. ANEXOS 
 
 
 
        ANEXO 1 -  Fotos do evento de extensão: Aplicação do TBL e OSCE  
 
 
 

               OSCE - Caso clinico 1                       OSCE - Caso clinico 2 

 
 
 
      
OSCE – Leitura dos casos clínicos                TEAM BASED LEARNING (TBL) 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

 
                                                              ANEXO 2 
Esclarecimentos 
 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Capacitação 

profissional para segurança do paciente critico em terapia renal substitutiva”, 

que tem como pesquisador responsável Tomás Pereira Júnior. 
 

Esta pesquisa pretende desenvolver uma estratégia para o ensino em terapia 

renal substitutiva com foco na segurança do paciente para graduandos em 

Medicina, Enfermeiros, Médicos e Técnicos em Enfermagem que atuam na UTI do 

HUOL.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de melhorar o 

ensino sobre segurança dos pacientes em terapia renal substitutiva, afim de 

proporcionar uma assistência mais segura durante o tratamento. 
 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido a um teste on-line 

sobre o paciente em terapia renal substitutiva com foco na segurança do paciente, e 

um treinamento de 10h téorico-prático, e uma avaliação prática através de 

simulação em ambiente controlado. ( OSCE ).  
 

Durante a realização dos testes, e do treinamento a previsão de riscos é 

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

físico ou psicológico de rotina. 
 
 

1/2 
 

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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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 - Natal/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 Tomás Pereira Júnior. 

 
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, 

“Capacitação profissional para segurança do paciente critico em terapia renal 

substitutiva”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 
2/2 

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 

 
 
 
 
______________________________________________    
 
    Assinatura do participante da pesquisa           
 
 
 
 
Natal,       /         / 2018                                                 
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ANEXO 3 – Programação do evento de extensão 

   

      

      
 

 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
       Sexta-feira – dia: 11/05/2018 ( Módulo Teórico ) 
       Horário: 14:00h às 18:00h 
       Local:   Sala de aula 02 –  5 subsolo 
 
 

 Fisiologia aplicada a Terapia Renal Substitutiva e 
Métodos dialíticos utilizados no paciente crítico             40min 
( Aula expositiva / vídeos ) – Dr. Érico Lima Vale 
 

 Cuidados relacionados ao acesso vascular                       40min 
( Aula Expositiva / vídeos ) – Enfa Vanisse Kalyne de Medeiros  
 

 Intervalo                                                                                  15min 

 Eventos adversos relacionados a TRS                                120min 
(Team Based Learning) – Dr. Tomás Pereira Júnior 
 

 
 
       Sexta-feira – dia: 18/05/2018 ( Módulo Prático ) 
       Horário: 14:00h às 18:00h 
       Local:  Setor de Hemodiáilise / UTI - HUOL  
 
 

 Prática 1 – Conhecendo a Máquina de Hemodiálise        30min 
Dra Vivianne Pennaforte 
 

 Prática 2 – OSCE                                                                      150min 
Dr. Tomás Pereira Júnior e equipe 
 

 Fechamento – considerações finais                                      30min 
Dr. Tomás Pereira Júnior e equipe 

MINI CURSO PARA SEGURANÇA EM TERAPIA RENAL 

SUBSTITUTIVA NO PACIENTE CRITICO 
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ANEXO 4 – Avaliação tipo múltipla escolha aplicada na fase de garantia do  
                     preparo individual e em grupo no TBL. 

 
 

             
 
TBL – 

AVALIAÇÃO 
Nome:   ___________________________________________________ 
 

1. Qual a intercorrência mais frequente no tratamento por hemodiálise? 
 
a. Embolia gasosa (   ) 

b. Síndrome do primeiro uso  (   ) 

c.  Hipotensão arterial  (  x  ) 

d. Síndrome do desequilíbrio pós dialítico (   ) 

 

 

2. NÃO caracteriza indicação dialítica emergencial. 
 
a. Hipervolemia (   ) 

b. Acidose metabólica refratária  (    ) 

c. Hiperpotassemia refratária   (    ) 

d. Uso de contraste radiologico  (  x  ) 

 

 

3. São métodos dialíticos com maior eficiência utilizados em UTI 
 
a. Hemodiálise clássica, Hemodiálise estendida e Métodos contínuos  ( x  ) 

b. Diálise peritoneal, plamaférese e Hemodiálise clássica (   ) 

c.  Plasmaférese, diálise peritoneal e hemoperfusão  (   ) 

            d.  Hemodiálise estendida, Métodos contínuos e hemoperfusão  (   ) 

EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS A TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA 
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4. Assinale a alternativa relacionada a fisiopatologia da hipotensão no paciente 
critico 
 
a. Anafilaxia, Hipoxemia e  Choque cardiogênico  (   ) 

b. Hipovolemia, Arritmias cardíacas, disfunção miocárdica e modificação 

da resistência vascular  (  x ) 

c.  Sépsis, Anemia grave e Retenção de CO2  (   ) 

d. Insuficiência cardíaca, Alcalose Metabólica grave e Hemólise (   ) 

 

 

5. São as principais complicações relacionadas aos métodos dialíticos contínuos 
 
a. Distúrbios hemodinâmicos – Hipotensão Arterial   (    ) 

b. Distúrbios eletrolíticos e ácido-base  (    ) 

c. Complicações hemorrágicas  (    )  

d. Todas as respostas acima  (  x )     

 

 
6. Na vigência de um episódio de hipotensão grave durante a substituição renal, 

quais as condutas iniciais? 
 
a. Iniciar noradrenalina  (     ) 

b. Suspender UF e Flush com SF a 0,9% e/ ou agentes hipertônicos  ( x  ) 

c. Suspender hemodiálise  (     ) 

d. Hemotransfusão   (     ) 

 
7. Quais cuidados tomar na vigência de sangramento relacionado a terapia 

renal substitutiva? 
 
a. Compressão local, Crioterapia,  Colher provas de coagulação (     ) 

b. Utilizar antídotos da anticoagulação: Protamina / Cálcio  (    ) 

c. Uso de hemoderivados: Plasma e crioprecipitado  (    ) 

d. Todas as respostas acima  (  x  ) 
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8. Quais os principais pontos relacionados a segurança do paciente em 
hemodiálise na UTI? 
 
a. Cuidados com o acesso vascular, estado hemodinâmico do paciente, 

Controle de sangramentos e/ou anemia, uso de materiais biocompatíveis, 

(  x  ) 

b. Antibioticoterapia de largo espectro, uso de vasopressores, 

hemotransfusão e monitorização contínua.   (    ) 

c. Uso de Permcath, controle da anemia, uso de métodos dialíticos 

contínuos.  (     ) 

d. Métodos dialíticos contínuos, cateter de Swan Ganz, uso de 

vasopressores.  (     ) 

 

 
 

9. São outras complicações relacionadas a terapia renal substitutiva 
 
a.  Cãimbras, Síndrome do desequilíbrio e Hipertensão arterial  (    ) 

b.  Prurido, Síndrome do primeiro uso e arritmias cardíacas  (    ) 

c.   Calafrios, Embolia aérea, Hipoglicemia  (    ) 

d.   Todas as respostas acima  ( x  ) 

 

 
 

10. Qual tipo de acesso vascular é mais seguro do ponto de vista infeccioso? 
 
a.  Catéter de curta permanência / Schiller  (      ) 

b. Fístula arteriovenosa  (  x   ) 

c.  Próteses de PTFE  (     ) 

d.  Catéter de longa permanência / Permcath  (     )  
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ANEXO 5 – Gabarito de resposta do TBL 

 

 

                                        
GABARITO 
( IRat / GRat ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 
ALTERNATIVA A B C D PONTOS 

INDIVIDUAIS 

PONTOS 
EQUIPE 

1 

  

✪ 

   

2 

   

✪ 

  

3 ✪ 

     

4 

 

✪ 

    

5 

   

✪ 

  

6 

 

✪ 

    

7 
   

✪ 

  

8 ✪ 

     

9 

   

✪ 

  

10 

 

✪ 

    

  

Total de Pontos 
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     ANEXO 6 – Estações de casos clinicos  / OSCE 

 
 

CAPACITAÇÃO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE CRÍTICO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

OSCE ESTAÇÃO 1  

 

    Paciente do sexo masculino, 60 anos, portador de HAS e DM2 há 15 anos, interna em UTI há 48h com 

quadro de pielonefrite aguda e sépsis urinária, evoluindo desfavoravelmente com oligúria, choque, uso de 

vasopressores e necessidade de substituição renal. Você é chamado para avalia-lo porque  nas últimas 2 

horas restantes do procedimento, o mesmo começou a apresentar sudorese, palidez cutânea, enchimento 

capilar lentificado e cianose de extremidades. 

 

OBJETIVOS: 

1. SOLICITE OS PARÂMETROS VITAIS NECESSÁRIOS A AVALIAÇÃO DO PACIENTE.  

2. IDENTIFIQUE O TIPO DE INTERCORRÊNCIA DIALÍTICA EXIBIDA. 

3. IDENTIFIQUE QUAL ÍTEM DA PESCRIÇÃO DA HEMODIÁLISE PRECISA SER REAVALIADO E DEFINA 

QUAL MODIFICAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA ( SE NECESSÁRIO ). 

4. INDIQUE O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO PARA RESOLUÇÃO DA COMPLICAÇÃO 

RELATADA. 

 

                                                                                      TEMPO ESTIMADO PARA COMPLETAR A ESTAÇÃO: 5 MIN 

 

 

CAPACITAÇÃO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE CRÍTICO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

OSCE ESTAÇÃO 2 

 

     Paciente 45 anos, sexo feminino com diagnóstico de LES, evolui em tratamento dialítico por cateter de 

curta permanência desde o diagnóstico da doença de base há 3 meses. Há 30 dias se submeteu a última 

pulsoterapia com ciclofosfamida e vem apresentando calafrios com febre nas últimas duas sessões de 

diálise. 

 

OBJETIVOS: 

1. FAÇA UMA ANAMNESE SIMPLIFICADA SOBRE AS QUEIXAS EXIBIDAS. 

2. FAÇA UM EXAME FÍSICO DIRIGIDO PARA AS QUEIXAS RELACIONADAS 

3. IDENTIFIQUE QUAL A INTERCORRÊNCIA DIALÍTICA EXIBIDA 

4. IDENTIFIQUE A CAUSA DA INTERCORRÊNCIA DA DIÁLISE 

5. DEFINA A CONDUTA A SER INSTITUÍDA 

                                                                                         TEMPO ESTIMADO PARA COMPLETAR A ESTAÇÃO: 5 MIN 
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     ANEXO 7 –  Check-list do avaliador 

 

 
OSCE caso 1 – DOCUMENTO DO EXAMINADOR 

 
 
 
 

N° DESCRITOR  Adequado Não adequado 
1 Solicitou: PA; Frequência 

cardíaca 
  

2 Diagnosticou hipotensão 
arterial 

  

3 Identificou UF como 
parâmetro a ser modificado 
na HD 

  

4 Suspendeu UF   
5  

Prescreveu SF a 0,9%, Glicose 
a 50% ou Nacl a 20% EV 

  

 
 

 
OSCE caso 2 – DOCUMENTO DO EXAMINADOR 

 
 
 

N° DESCRITOR Adequado  Não Adequado 
1 Acessou o paciente, manteve 

contato direto com o olhar, 
explicou sobre prováveis 
causas. 

  

2 Investigou sobre início dos 
sinais e sintomas 

  

3 Perguntou sobre recorrência 
da febre e/ou dor em região 
do Implante do catéter 

  

4 Avaliou o sítio de inserção do 
cateter em busca de secreção 
ou hiperemia 

  

5 Diagnosticou calafrios como 
complicação associada a 
diálise 

  

6 Identificou o Catéter de 
diálise como causa infecciosa  

  

7 Indicou a retirada do cateter 
de diálise 
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       ANEXO 8 –  Script dos atores 
 
 

SCRIPT DO ATOR OSCE caso clinico 1 
 

PACIENTE ( BONECO ) 60 ANOS, PORTADOR DE DIABETES MELLITUS 2 E HAS, FOI INTERNADO EM UTI POR SÉPISIS 
URINÁRIA E ESTÁ EM HEMODIÁLISE ESTENDIDA COM UF 5L EM 6H E FAZ HIPOTENSÃO ARTERIAL GRAVE EM 
DECORRÊNCIA DA UF EXAGERADA. 
 
O ENFERMEIRO ( ATOR ) DEVERÁ INFORMAR AO ALUNO QUE SUA PRESENÇA FOI REQUISITADA PORQUE O PACIENTE 
FICOU INCONSCIENTE E NÃO RESPONDE A ESTÍMULOS VERBAIS; APRESENTA SUDORESE FRIA E MÁ PERFUSÃO 
PERIFÉRICA COM CIANOSE DE EXTREMIDADES. 
 
1°	)	O	ALUNO	DEVERÁ	PERGUNTAR	AO	ENFERMEIRO	PARÂMETROS	CLINICOS	ATUAIS	COMO	PA	E	FC.	
	
2°)	O	ENFERMEIRO	ESTANDO	PROCUPADO,	DEVERÁ	PERGUNTAR	AO	ALUNO	O	QUE	ESTÁ	HAVENDO?	QUAL	
O	DIAGNÓSTICO	ESPERADO?		AGUARDAR	RESPOSTA	ADEQUADA	DO	ALUNO.	
	
3°)	 APÓS	 A	 RESPOSTA	 DO	 ALUNO,	 O	 ENFERMEIRO	 DEVERÁ	 PERGUNTAR	 QUAL	 O	 MOTIVO	 DA	
INTERCORRÊNCIA.	PODERÁ	SER	OFERTADO	PELO	ENFERMEIRO	AO	ALUNO	A	PRESCRIÇÃO	DA	HEMODIÁLISE	
PARA	QUE	POSSA	SER	CONSTATADA	A	UF	EXAGERADA	E	VERBALIZADA	PELO	ALUNO.		A	UF	DEVERÁ	SER	
SUSPENSA	IMEDIATAMENTE.	
	
4°)	APÓS	A	SUSPENSÃO	DA	UF	O	ENFERMEIRO	DEVERÁ	PERGUNTAR	AO	ALUNO	SE	EXISTE	AINDA	INDICAÇÃO	
DE	ALGUMA		
	OUTRA	MEDIDA	(	MEDICAMENTOSA	)	PARA	TRATAR	A	INTERCORRÊNCIA	DO	PACIENTE.	
 
5°) APÓS 5MIN OU SE O ALUNO RESPONDER TODOS OS QUESTIONAMENTOS, A ESTAÇÃO DO OSCE SERÁ 
ENCERRADA PARA ENTRADA DE NOVO PARTICIPANTE. 
 
 

SCRIPT DOS ATORES / OSCE caso clinico 2 
 
 

OS ATORES NESSA ESTAÇÃO SERÃO O ENFERMEIRO QUE ESTÁ CONDUZINDO A DIÁLISE  E A PACIENTE DE 45 ANOS 
PORTADORA DE LES, QUE DURANTE A HD COMEÇA A APRESENTAR CALAFRIOS E MOSTRA UM CATÉTER 
DISFUNCIONANTE, HIPEREMIADO E COM SECREÇÃO AMARELADA EM SEU ÓSTIO DE INSERÇÃO. 
 
 1°) O ALUNO DEVERÁ SER CHAMADO PARA A INTERCORRÊNCIA E A APRESENTAÇÀO DO QUADRO:  SINAIS VITAIS E 
TEMPERATURA SEJAM APRESENTADOS PELO ENFERMEIRO, PORÉM, O ALUNO DEVERÁ ACESSAR O PACIENTE, FAZER 
UMA ANAMNESE SIMPLES DOS SINTOMAS APRESENTADOS, COMO PERGUNTAR SOBRE A INTENSIDADE DOS 
CALAFRIOS E SUA RECORRÊNCIA, SE SENTE DOR NA REGIÃO DE IMPLANTE DO CATÉTER, SE O PACIENTE OU 
ENFERMEIRO PERCEBEU FLOGOSE LOCAL E/OU SECREÇÃO PRESENTE.  
 
2°	 )	O	ALUNO	DEVERÁ	 INSPECIONAR	O	 LOCAL	DE	 IMPLANTE	DO	CATÉTER	FAZENDO	REFERÊNCIA	AS	
ALTERAÇÕES	ENCONTRADAS.	
	
3°)	O	ENFERMEIRO	ESTANDO	PROCUPADO,	DEVERÁ	PERGUNTAR	AO	ALUNO	O	QUE	ESTÁ	HAVENDO?	QUAL	
O	DIAGNÓSTICO	ESPERADO?		AGUARDAR	RESPOSTA	ADEQUADA	DO	ALUNO.	
	
3°)	 APÓS	 A	 RESPOSTA	 DO	 ALUNO,	 O	 ENFERMEIRO	 DEVERÁ	 PERGUNTAR:	 QUAL	 O	 MOTIVO	 DA	
INTERCORRÊNCIA?	
	
4°)	O	ALUNO	DEVERÁ	DEFINIR	OU	SER	ESTIMULADO	A	DEFINIR	O	TRATAMENTO	(	RETIRADA	DO	CATÉTER	
APÓS	A	HD	OU	SUSPENSÃO	DO	PROCEDIMENTO	COM	RETIRADA	DO	CATÉTER	)	
	
5°) APÓS 5MIN OU SE O ALUNO RESPONDER TODOS OS QUESTIONAMENTOS, A ESTAÇÃO DO OSCE SERÁ 
ENCERRADA PARA ENTRADA DE NOVO PARTICIPANTE. 
 
 
 

 


